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APRESENTAÇÃO

À guisa de editorial, apresentamos, em novo formato,
na atualidade denominado de eletrônico, a Revista Jurídica do
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. De acordo com
os novos tempos, demonstra um viés conjugado na preservação
ecológica e na presteza e garantia de segurança jurídica.

Esta forma nova, que  porta a ousadia do inusitado e o
aperfeiçoamento dos padrões mais antigos, tem o vagar da
cautela e a perspectiva das ambições. Não se trata de novos
tempos para a aplicação da Justiça, mas de mentalidade nova
no evoluir da sociedade.

Há preocupação incontida de estratégia, como um
exército de bravatas. Palavras velhas no arcano são
reproduzidas num símile impróprio de preenchimento de
vazios. Para rebater tudo isto e construir novos horizontes,
que ampliam a redoma da igualdade, da democracia e dos
direitos humanos, nossa revista, hibernada desde 2003,
manifesta-se na primavera de 2010. Convida todos a alisar a
pirâmide social, tornando-a realmente isósceles na geometria
de um novo mundo.

A Democracia é forma de governo que colima sempre a
perfeição circular na busca dos direitos da representação e
dos direitos humanos. É um discurso que não se concretiza,
pois em nome de uma verdadeira representação, artificialmente,
afasta os adversários. A liberdade de expressão não está nas
comunicações e paralinguagens, mas no registro do protesto.
Tanto deveria ser válido o voto positivo, como o negativo.
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Esta forma virtual de se manifestar colmata a evolução
humana, como aconteceu com a escrita: da argila cozida, do
risco na areia, do esculpir nas pedras, das garatujas das
paredes espeleológicas aos cristais e monitores (in)modificou
a técnica, mas restou o desejo de comunicar.

Sem consumir e reduzir a produção dêndrica, utilizamos
agora o ímã domesticado que saiu do mero espectro de mais
de dois séculos e garantimos a reprodução de estudos novos
– e até mesmo a interação entre criadores de texto e
comunicadores de massa.  Na sinfonia de outras revistas, é
aquele ponto que dobra a nota, é bequadro que traz todos
para o leito da seriedade, é o compasso que indica o ritmo da
fermata social. Na massa dos conhecimentos sistemáticos,
será a chuva que, teimosa, faz o mar.

Tenham uma boa leitura.

DES. JOÃO MARIOSI

PRESIDENTE DO TRE-DF



DOUTRINA
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TIRIRICA – PIOR QUE TÁ NÃO FICA?

Se tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer

verdades, teria ouvido verdades que teimo em dizer

brincando. Falei muitas vezes como um palhaço, mas

jamais duvidei da seriedade da plateia que sorria.

Charles Chaplin

Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira

Promotor Eleitoral

Autor de diversas publicações na área

do Direito Eleitoral

As eleições de 2010 foram regidas pela completa
insegurança jurídica, pela “maldição eleitoral” da violação do
artigo 16 da CF/88. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), tiveram registro negado 1.248 políticos, de um total
de 22.555 – considerando-se todos os mandatos em disputa.
Nem todos os impugnados têm problemas nos tribunais.
Muitos foram barrados porque não exibiram documentação
em ordem à Justiça Eleitoral.

Conforme o nosso entendimento, o TSE, data venia,
equivocou-se ao retroagir a LC 135/2010, causando por
arrastamento toda a insegurança jurídica vista internacio-
nalmente no processo eleitoral, o que levou o Supremo Tribunal
Federal a ficar numa “sinuca de bico”, complicando-se ainda
mais no Recurso Extraordinário 630.147 (Caso Roriz), em que
houve empate de 5 a 5 e a extinção do processo sem
julgamento de mérito, pela renúncia posterior de candidatura
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antes de proclamação do resultado para um indicativo nacional
da aplicação ou não da polêmica Lei do Ficha Limpa.

“Profetizando” o que poderia acontecer em diversas
palestras ministradas no País, disse que candidatos mais
espertos poderiam, no caso de indecisão jurídica, renunciar à
candidatura, colocar parentes e ainda fazê-lo, se eleição
majoritária, em 30 dias antes do pleito, quando o sistema com
os dados dos candidatos, nas urnas eletrônicas, não mais
poderia ser alterado, votando o eleitor no substituído, mas
indo os votos para o substituto.

E a confusão já se instaurou.

Na Câmara dos Deputados, considerando-se os
resultados proclamados pelo TSE e TREs, sem levar em conta
os candidatos que tiveram “zerados” os votos pela “teoria dos
votos engavetados”, temos que o PT terá 88 cadeiras na Câmara
dos Deputados; em 2006, eram 83. O PMDB vai ter 79, contra
89 em 2006. O PSDB, 53, sendo que em 2006 eram 66. O
DEM 43, sendo que em 2006, quando era PFL, possuía 65. O
PP, 41, sendo que em 2006 eram 41 também. O PR, 41, sendo
que em 2006 eram 23 (quando era PL). O PSB, 34, sendo que
em 2006 eram 27. Outros partidos juntos vão ocupar 134
vagas. Porém, algumas das vagas podem ser alteradas por
causa do STF, em razão da Ficha Limpa.

No caso de Garotinho, os seus 694.862 votos foram
computados, por conta de liminar que obteve na recente
suspensão da inelegibilidade (artigo 26-C da LC 64/90,
com redação da LC 135/2010). Frise-se que, neste caso, qua-
tro partidos ganharão vagas na Câmara dos Deputados, caso
o ex-governador Anthony Garotinho (PR) seja considerado
inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em jogo, estão
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cinco cadeiras conquistadas pelo PR, com os 694.862 votos
recebidos pelo candidato. Na fila de espera, estão deputados
que não conseguiram se reeleger, como Marcelo Itagiba
(PSDB), Nelson Bornier (PMDB) e Edmilson Valentim (PCdoB).
O PR passaria de oito para três vagas, enquanto o mais be-
neficiado, passando de oito para dez cadeiras, seria o PMDB –
partido já presidido por Garotinho e que hoje é um dos mai-
ores “rivais” do ex-governador.  No Rio de Janeiro, também
ganhariam espaço na Câmara o PCdoB (de um para dois par-
lamentares), o PSDB (de dois para três) e o PMN (que não
tinha vaga e passaria a ter uma).

A expectativa do TSE era avaliar a inelegibilidade de
Garotinho antes de sua diplomação, em dezembro. Em maio
de 2010, o ex-governador foi condenado pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Rio (TRE-RJ) por abuso de poder econômico na
eleição municipal de 2008, em Campos, no norte fluminense.
Pela decisão, ficará inelegível até 2011, mas conseguiu liminar
no TSE para manter sua candidatura, conforme o artigo 26-C
da LC 64/90 (alterado pela LC 135/2010); logo, não lhe foi
aplicada a “teoria dos votos engavetados”/votos zerados (ar-
tigo 16-A da LE, alterada pela Lei 12.034/2009), enquanto
perdurar essa liminar.

Na mídia, publicou-se que, se Garotinho perder seus
votos, o PR defenderá que os votos do ex-governador fiquem
com o partido. “O voto e o mandato são do partido. A
candidatura deveria ter sido cassada, se fosse o caso, antes
das eleições”, disse o secretário-geral do partido no Rio,
Adroaldo Peixoto. Todavia, isto não ocorrerá, pois, como
vimos, se o TSE, porém, revogar a liminar (art. 26-C da LC
64/90) e indeferir o registro, poderá aplicar a teoria dos votos
engavetados (artigo 16-A da LE) e, neste caso, os votos
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ficam nulos, recalculam-se o QE, o QP e as sobras eleitorais
do RJ, assumindo novos deputados, ficando Garotinho
aguardando do lado de fora do mandato até o STF decidir em
eventual recurso extraordinário eleitoral.

Lado outro,  Maluf1 teve os 497.203 votos 
ou , pelo artigo 16-A da LE (alterada pela Lei
12.034/2009), pois diferentemente de Garotinho, não buscou
no TSE liminar da decisão do TRE-SP que o tornou inelegível
pela Lei do Ficha Limpa.

Assim, o “Caso Maluf” depende da interpretação do
STF acerca da retroatividade da Lei do Ficha Limpa.

Como vimos, o TSE entendeu que a lei retroage, por
não ferir o artigo 16 da CF/88. O STF, no “Caso Roriz” (RE
630.147), ficou no empate de 5 a 5, quando houve extinção
do processo pela renúncia de Roriz a concorrer ao mandato,
sendo substituído por sua esposa. Portanto, se o STF, em
nova provocação, entender que a Lei do Ficha Limpa não
retroage, por força do artigo 16 da CF/88, neste caso os
votos são devolvidos ao candidato e recalcula-se todo o QE,

1 Maluf disse ao Estado de São Paulo: “Calculo que vou ter uns 620 mil

votos”, sendo que em 2006 recebeu 739 mil votos. Mesmo com 497.203

votos, foi o 3º mais votado do Estado, perdendo apenas para TIRIRICA (coli-

gação PR–PRB /PT/PR/PCdoB/PTdoB), que obteve 1.353.820 votos, e GABRIEL

CHALITA (coligação PSB–PSL/PSB), com 560.022 votos.

2 Neste caso, conquista uma vaga com a votação de Maluf a Delegada

Graciela (PP-SP), que teve 62.225 votos, enquanto perdem duas vagas os

candidatos Dr. Sinval Malheiros (PV-SP), que obteve 59.209 votos, e

Vanderlei Siraque (PT-SP), que obteve 93.314 votos. Portanto, a agraciada

pela votação malufista será Graciela David Ambrósio, vereadora em Franca

e mais conhecida como Delegada Graciela. Com isso, seriam “deseleitos”

Vanderlei Siraque e o médico Sinval Malheiros (PV).
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o QP e as sobras, alterando-se2 todo o panorama inicial dado
pelo TRE-SP. Se o STF entende que a lei retroage, prevalece a
decisão do TRE-SP e do TSE, caso em que os votos são nulos
e diploma-se quem a Justiça Eleitoral inicialmente previu, pois
os votos de Maluf permanecem “zerados” pela teoria dos votos
engavetados.

Mudando de Casa Legislativa, no Senado Federal,
nomes de peso não foram reconduzidos, como os ex-
senadores Tasso Jereissati (Ceará) e Arthur Virgílio
(Amazonas), do PSDB, além dos ex-senadores Heráclito Fortes
(Piauí) e Marco Maciel (Pernambuco), do DEM.

A composição do Senado foi a seguinte: PMDB, 20,
sendo que em 2006 eram 20 também. O PT, 13, sendo que
em 2006 eram 11. O PSDB, 10, sendo que em 2006 eram 13.
O DEM, 8, sendo que em 2006 eram 17. O PP, 5, sendo que
em 2006 era 1. O PTB, 4, sendo que em 2006 eram 4 também.
O PR, 4, sendo que em 2006 eram 4 também. O PSB, 4,
sendo que em 2006 eram 3. O PDT, 3, sendo que em 2006
eram 4.  Outros partidos elegeram 10 senadores. Por conta
da Lei do Ficha Limpa, havia candidatos aguardando decisão
do STF: se a norma retroagiria e os atingiria – Cássio Cunha
Lima (PSDB da Paraíba), Jáder Barbalho (PMDB do Pará) e
João Capiberibe (PSB do Amapá) – ou não retroagiria e
permitiria suas diplomações, por força do artigo 16 da CF/88.

No caso do Senado, se o TSE mantiver o entendimento
de que há retroatividade da lei do Ficha Limpa, por se tratar
de eleição majoritária, aplica-se o artigo 224 do CE, ou seja,
tem de se analisar se os votos dados aos senadores “ficha-
suja”, considerados “nulos”, atingem 50%+1 dos votos nulos
(não se incluindo aqui os “nulos propriamente ditos”,
chamados de “apolíticos”), caso em que serão feitas novas
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eleições no Estado; mas se a nulidade da votação não atingir
50%+1 desses votos, assume o mais votado depois do
candidato cujos votos foram “zerados”. Todavia, se o STF
entender posteriormente pela não retroatividade da Lei do
Ficha Limpa, por ferir o artigo 16 da CF/88, neste caso os
senadores “zerados” recuperam os seus votos e assumem a
vaga, ainda que no Senado outro tenha sido diplomado.
Todavia, até decisão do STF, caso prevaleça a decisão do TSE,
os senadores “zerados” aguardam do lado de fora do mandato.
Por isto a pressa de julgar antes da diplomação, para evitar o
“troca-troca” de diplomações.

Assim, a mídia televisiva, falada e escrita está perplexa
e perdida, pois não tem a menor noção das consequências
jurídicas dos principais eleitos do País, com problemas na
Justiça.

A confusão aumentou após entrevista do então
Presidente do TSE, Ministro Ricardo Lewandowski, para o Portal
Globo3, na qual falou da nulidade dos votos atribuídos a
candidato “ficha-suja” que concorre “por sua própria conta e
risco” (artigo 16-A da LE), e numa misteriosa “profecia” sugeriu
divergência na Corte Excelsa Eleitoral sobre o desfecho jurídico
desses candidatos sub judice com registro indeferido:

A lei não foi derrubada no STF. O TSE continuará
mantendo a sua jurisprudência de forma intocável.
O candidato que teve o seu registro indeferido pode
concorrer, pode fazer campanha, pode fazer pro-
paganda e terá o seu número na urna eletrônica.
Ele só não poderá chegar ao momento da diplomação

3 http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ficha-limpa-

esta-nas-maos-do-proximo-ministro-diz-lewandowski.html
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no dia 17 de dezembro com o registro indeferido,
porque se isso ocorrer ele não será diplomado e
não tomará posse. Precisamos ainda decidir qual
solução será dada. Se os votos serão conside-
rados nulos, se serão computados para o par-
tido ou para o candidato. Obviamente que se ti-
ver o recurso deferido, vai para o candidato. (g.n.)

Será que o TSE pretende mudar o que a Lei
12.034/2009 criou, ou seja, o artigo 16-A da LE?

Na nossa obra – Reformas Eleitorais Comentadas
(Editora Saraiva, 2010) –, quando analisamos com
profundidade a teoria dos votos engavetados, prevista no
artigo 16-A da Lei 9.504/97 (alterada pela Lei 12.034/
2009), deixamos estampada a posição tradicional e teleológica
que levou o legislador a adotar a posição da não
contabilização, para legenda, dos votos dados a candidato
cujo registro venha a ser indeferido4 após as eleições, ou
seja, o artigo 16-A da LE derrogou5 o artigo 175, §4º, do CE,
que permitia que o voto fosse para legenda. O motivo? Fica
fácil adivinhar. Além dos “bastidores” contados em nossa obra,
é evidente que legenda partidária não pode aproveitar-se dos
votos dados a “ficha suja”, por força da teoria dos frutos

4 Esta teoria somente se aplica a REGISTRO DE CANDIDATURA e ainda a

casos de INDEFERIMENTO, pois, deferido o registro, é evidente que os

votos não ficam “engavetados”/”nulos”/”zerados”.

5 Trata-se de derrogação, e não de revogação, pois lei especial (Lei 12.034/

2009) derroga lei geral (CE); além de casos fora de registro (AIME), não

tem aplicação o artigo 16-A da LE, e sim o artigo 175, §4º, do CE (AIJE,

AIME, RCD e representações, desde que não haja ilicitude, por força da

teoria dos frutos da árvore envenenada, conforme veremos neste artigo).
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da árvore envenenada (
).

Assim, se a “árvore” (candidato que incide na Lei do
Ficha Limpa) está “envenenada”, “os vícios da planta são
transmitidos aos seus frutos”. Em outras palavras, os vícios
de uma determinada votação contaminam os frutos que dela
se originaram (votos para legenda), em aplicação analógica
do artigo 5º, LVI, da CF/88 e § 1º do novo art. 157 do CPP.
Aliás, a origem dessa teoria é Bíblica ( )6.
Ela foi adotada no meio jurídico pela primeira vez pela Suprema
Corte Norte-Americana7 e posteriormente na Suprema Corte
Alemã.

No modelo anterior, da Lei 12.034/2009, a situação
jurídica do candidato era analisada pela Justiça Eleitoral no
“momento da eleição”, e não no momento do indeferi-

6 “Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz

frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má dar

frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no

fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.”

7 Case  Silverthorne Lumber Co v. United States (1920):  a empresa

Silverthorne Lumber tentou sonegar o pagamento de tributos federais. No

combate à fraude, agentes federais copiaram de forma irregular os livros

fiscais da empresa. A questão chegou ao conhecimento da Suprema Corte

e se questionou se as provas derivadas de atos ilegais poderiam ser admitidas

em juízo.

A Suprema Corte formou o posicionamento no sentido de que, ao se permitir

a utilização de evidências derivadas de atos ilegais, o Tribunal estaria

encorajando os órgãos policiais a desrespeitar a 4ª Emenda da Constituição

norte-americana. Dessa forma, o tribunal decidiu pela inadmissibilidade

das provas derivadas de provas obtidas ilicitamente. Disponível em:

supreme.justia.com/us/251/385/case.html.
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mento do registro (leia-se, antes da eleição), a teor do
artigo 175 do Código Eleitoral (§§ 3º e 4º). Desta forma,
quando a decisão de falta de condição de elegibilidade ou a
presença de uma “inelegibilidade preexistente” fosse profe-
rida após a realização da eleição a que concorreu o candi-
dato, os seus votos não seriam declarados nulos, mas se
reverteriam a favor da legenda, beneficiando outros candi-
datos do partido ou da coligação, inclusive com a má-fé.
Percebendo isto, um dos grandes Ministros do TSE,  em
bastidores contados em nossa obra Reformas Eleitorais,
fez uma resolução especial, nos idos de 2004, cuja teoria
foi consagrada nas eleições de 2006 e 2008 (arts. 150 e
152, §2º, da  Res. 22.712/2008), à qual se denominou no
meio popular de  e no meio
jurídico de  ou 

, porquanto até decisão do TSE (e
não do STF, necessariamente – o que denominamos na obra
de “trânsito em julgado ELEITORAL”), os votos ficariam nulos
(“engavetados”): se fosse o registro deferido, os votos
seriam resgatados e recalculados o QE, o QP e as sobras
partidárias.

Mas se o registro não fosse deferido, mantendo-se o
indeferimento, os votos permaneceriam nulos, assumindo
aqueles candidatos indicados na proclamação do resultado
da eleição, já que os indeferidos teriam os votos zerados
no sistema eleitoral. É evidente que, se o STF, em recurso
extraordinário eleitoral, alterasse a posição do TSE, o can-
didato “zerado” teria seus votos devolvidos e mudar-se-ia
novamente a configuração das cadeiras, recalculando-se o
QE, o QP e as sobras, e isto poderia até mesmo tirar
deputados ou vereadores já empossados, sem devolução
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de valores, pela “boa-fé administrativa”, já que o STF po-
deria decidir momentos depois da diplomação. Portanto, o
candidato “zerado” não assume enquanto o TSE, num pri-
meiro momento, não deferir o registro. Até decisão do STF,
em eventual recurso extraordinário eleitoral que tenha
prequestionamento e repercussão geral, o candidato “ze-
rado” aguardaria do lado de fora do mandato. 

Desta forma, a posição do TSE é “importante” para
efeito de o candidato poder aguardar dentro do mandato,
se o registro for deferido, reformando o indeferimento de
outra instância da Justiça Eleitoral. Assim, apesar de a Re-
solução 23.218/2010, em seu art. 1478, não mencionar, como
faziam as resoluções pretéritas, as teorias da “conta e risco”
e dos “votos engavetados” de forma coesa e sim “nebulosa”,
é evidente que se aplica a Lei 12.034/2009, que inovou com o
artigo 16-A da Lei 9.504/97, dando tratamento especial e
afastando o artigo 175, §4º, do CE, pelo critério da especiali-
dade, na antinomia das leis (antinomia aparente de primeiro
grau, porquanto é lei especial, após lei considerada geral), ou
seja, lei especial (Lei 12.034/2009) derrogou lei geral (Códi-
go Eleitoral), mas somente naquilo que é , ou seja,
somente para casos de Registro de Candidatura e em in-
defimento deste.

8 Art. 147. Serão nulos, para todos os efeitos, inclusive para a legenda, os

votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados (Código Eleitoral,

art. 175, § 3º, e Lei nº 9.504/97, art. 16-A).

Parágrafo único. A validade dos votos dados a candidato cujo registro esteja

pendente de decisão, assim como o seu cômputo para o respectivo partido ou

coligação, ficará condicionada ao deferimento do registro (Lei 9.504/97, art.

16-A).
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Se o candidato Tiririca sofrer AIME por suposto
analfabetismo, aplica-se a ele a teoria dos votos
engavetados?

Não. A teoria dos votos engavetados somente se aplica
a casos de INFEDERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA,
via AIRC, e não nos casos de AIJE, AIME ou RCD, pois nestes
se aplica o artigo 175, §4º, do CE, direcionando os votos
para a legenda, em caso de cassação do mandato do titular,
salvo se a hipótese for de abuso ou compra de voto, pois
neste caso a legenda não pode ser beneficiada, em razão da
mesma “teoria dos frutos da árvore envenenada”.

Na eleição de 2010, o fenômeno de marketing “Tiririca”
conseguiu sozinho 1.353.820 votos nominais (segundo
deputado federal mais votado da história do País, perdendo
apenas para o finado Enéas Carneiro, do Prona/SP).

Inicialmente não somos contrário ao ser humano por
detrás do palhaço “Tiririca”, cuja história de vida de todo
nordestino ou “sertanejo forte” (Euclides da Cunha) é digna
de maiores elogios. Seu exemplo apenas serve para mostrar
que o sistema eleitoral precisa de reformas, pois permitir que
o palhaço, ao invés do cidadão, faça campanha, denota um
sério problema institucional, inclusive com repercussão
internacional9. Porém, isto não dá direito de “ensinar eleitores”
a não votar no candidato, às vésperas da eleição, quando o
foco principal é uma reforma política.

9 A rede BBC publicou a matéria Excêntricos candidatos às eleições revelam

os problemas no coração da política no Brasil, citando candidatos como

Tiririca, Mulher-Pera e Romário (Published by BBC – September 18, 2010 –

Wacky election candidates reveal problems at heart of Brazil politics).



24 Revista do TREDF n. 5/2010

Na verdade, enquanto o sistema permitir tal mazela (o
sistema proporcional de listas abertas é somente adotado no
Brasil e na Finlândia), é evidente que os partidos se utilizarão
de famosos para elevar o quociente eleitoral e partidário.

Exemplo disto foi o “Caso Enéas”, que, com 1.573.642
votos (record nacional não batido por Tiririca), elegeu 5
cadeiras pelo QE e mais uma pela sobra (maior média), sendo
o deputado mais votado da história do país, com um marketing
inusitado. Ao operar a fusão PL + PRONA, formando o PR,
este aprendeu o marketing ideal ao sistema proporcional e
conseguiu êxito tanto na Câmara Federal quanto no Senado,
conforme se verificou.

Podemos culpar o PR? Claro que não. Esse fato só
evidencia que o sistema está falido! Assim, discutir lista
fechada (desde que com financiamento público de campanha),
voto facultativo (se não for fixado como cláusula pétrea o
voto obrigatório), f im das coligações para eleições
proporcionais e sistema distrital misto (se não adotado o
proporcional de lista fechada) é fundamental para corrigir
distorções.

Seria injusto esquecer que um instituto defeituoso (o
sistema proporcional de lista aberta) apenas se regenerará
quando prevalecer a atuação de seus elementos mais dignos.
Os “maus” ou “cômicos” políticos hão de desaparecer quando
os políticos inteligentes e devotados tiverem a coragem de
alterar o sistema (reforma política), ainda que renunciando a
benefício de outrem e se prejudicando.

O caso Tiririca: o total de votos válidos do Estado de
São Paulo foi de 21.317.327 (nominais em 18.643.703 +
legenda em 2.673.624), sendo que, dividido por 70 cadeiras,
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resultou num QE de 304.533,243. Como no QE devemos
desprezar a fração, se igual ou inferior a 0,5, arredondando-a
para 1, se superior, temos que nas eleições para deputado
federal em São Paulo o QE foi de 304.533. Logo, Tiririca
conseguiu 4 cadeiras no QP10 somente com sua votação, ou
seja, a sua cadeira e mais 3. E, conforme estudaremos neste
capítulo, somados os demais votos de sua coligação,
conseguiram mais cadeiras do QP e ainda cadeiras pelo critério
da maior média.

Assim, com a sua votação, o candidato Tiririca, além de
se eleger11, conseguiu eleger pelo sistema proporcional os
deputados federais de sua coligação, ou seja, Otoniel Lima
(PRB), com 95.971 votos; Delegado Protógenes12 (PCdoB),
com 94.906 votos; e Vanderlei Siraque13 (PT), com 93.314
votos.

10 Na prática, para saber o número de cadeiras  que um candidato bem

votado obtém,  basta somar o QE quantas vezes for possível e se descobre

a cadeira. Exemplo: se o QE for de 190.476 e um candidato obtiver 3

cadeiras com sua votação nominal, pelo QP, significa dizer que conseguiu o

QE repetidamente por 3 vezes, ou seja, 190.476 x 3, no mínimo 571.428

votos. No caso dos votos nominais dados a Tiririca, ou seja, 1.353.820,

basta dividi-los pelo QE de 304.533 e chegaremos em 4 cadeiras, a dele e

mais 3, além de sobras de votos que podem ajudar o partido a obter mais

cadeiras pelo critério das sobras (maior média – conferir Capítulo 5 da

nossa obra – Direito Eleitoral Esquematizado. Saraiva, 2010).

11 O fenômeno Tiririca, além da votação maciça, mostra que a composição

de pelo menos uma parcela da Câmara dos Deputados está diretamente

vinculada ao sucesso ou fracasso de figuras carismáticas, sem nenhum

histórico político.

12 Famoso pela atuação na Operação Satiagraha, o delegado Protógenes

nega ter entrado no vácuo da imensa votação de Tiririca. “Contabilizando
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Notícias circularam na internet e na mídia no tocante à
expressiva votação do palhaço Tiririca e ao risco de ele perder
o “mandato” por analfabetismo e por motivo criminal.
Denunciado, na esfera penal, por ainda não ter foro pela
prerrogativa de função (que passará a ter quando diplomado
deputado federal, junto ao STF), por crimes eleitorais (falsidade
de documento particular e omissão – arts. 349 e 350 do CE),
houve afirmação da denúncia de que houve falsidade,
porquanto o candidato eleito seria analfabeto, conforme perícia
inicial juntada em documento de próprio punho endereçado
pelo candidato ao TRE-SP, atestando ser alfabetizado, além
de omissão de bens na declaração feita para o Areópago
Eleitoral Bandeirante, uma vez que em reportagem da revista
Época declarou “não ter” bens, por estarem estes em nome
de terceiros, por força de “separação judicial”.

Porém, a seara eleitoral criminal não tem relação com a
seara eleitoral cível.  Na primeira, o critério é saber se há ou
não foro pela prerrogativa de função. Não havendo, o

os votos que a frente fez sem os do humorista, chegamos a quase 7 milhões

de votos, com direito às 24 cadeiras conquistadas”, diz. Segundo ele, ocupa

a 23a cadeira e, por isso, não estaria ameaçado por uma eventual nulidade

de seus votos. O policial cita o caso do ex-governador Paulo Maluf (PP),

que pode ter o mandato impugnado devido à Lei da Ficha Limpa. “O que

pode nos tomar uma das 24 cadeiras é se porventura os votos nulos do PP,

dados ao Paulo Maluf, forem válidos”, disse. Fonte: Folha de SP.

13 Por esse sistema, Vanderlei Siraque, o último içado para o Congresso por

Tiririca, conseguiu se eleger apesar de ter recebido apenas 93.314 votos. O

número é menor do que o de outros 10 candidatos, todos eles do PSDB ou

DEM. Entre eles estão sete candidatos que tentavam a reeleição na Câmara,

como os tucanos Silvio Torres, Walter Feldman e Antonio Carlos Pannunzio.

Fonte: Folha de SP.
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Promotor Eleitoral (se crime eleitoral), o Promotor de Justiça
(se crime comum estadual) ou o Procurador da República (se
crime comum federal) é que possuem atribuições perante a
Justiça Eleitoral, Comum Estadual ou Comum Federal,
respectivamente, de primeiro grau de jurisdição. Tendo foro o
candidato, vai para o Tribunal previsto na CF/88.

Se condenado em segundo grau, fica inelegível por 8
anos, por força do artigo 1º, I, “e”, da LC 64/90, alterado
pela LC 135/2010, porém, sem ação eleitoral hábil para
desconstituir o mandato, uma vez que a AIME somente pode
ser feita em 15 dias da diplomação, criando um “vácuo” quanto
a qual instrumento usar, ainda que em decorrência do artigo
26-C da LC 64/90, por força do artigo 55 da CF/88 (conferir
esta perplexidade na obra Reformas Eleitorais Comentadas,
Saraiva, 2010). Assim, somente o trânsito poderia levar à
aplicação da perda de mandato pelo artigo 55 da CF/88, além
da suspensão dos direitos políticos e a própria inelegibilidade
após a extinção da pena, sem margem a dúvida de que
instrumento processual usar.

Por outro lado, na seara cível (questão do suposto
analfabetismo de Tiririca), a competência se fixa pela eleição
em curso: em eleição municipal tem competência o Juiz Eleitoral
e atribuição o Promotor Eleitoral; nas eleições gerais, o TRE,
com atribuição do PRE; e na eleição presidencial, o TSE tem
competência e o PGE tem atribuição.

Portanto, para análise de ações cíveis eleitorais, na elei-
ção para deputado federal de Tiririca, compete ao TRE-SP,
mediante provocação de candidato, partido político ou coliga-
ção – todos com interesse no pleito (“representatividade ade-
quada”) – ou Procurador Regional Eleitoral de SP.
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Na seara cível-eleitoral, tratando-se de analfabetismo,
Tiririca deveria ser inicialmente impugnado via AIRC, para que
pudessem ser aplicadas as teorias da “conta e risco” e “dos
votos engavetados” (caso houvesse indeferimento do
registro). Não foi. Precluiu? Não, por se tratar de tema
constitucional (artigo 259, parágrafo único, do CE), logo, pode
estar sujeito a AIME ou RCD (este, se houvesse prova pré-
constituída). Mas em AIME e RCD não se aplica a teoria dos
“votos engavetados”, e sim:

(a) em eleições majoritárias – o artigo 224 do CE;

(b) eleição proporcional (no caso de Tiririca) – artigo
112 do CE (assunção de suplente, caso seja cassado
o mandato do titular) ou, em casos especiais, o
artigo 113 do CE c/c o art. 56, §2º, da CF/88 (no
caso de ausência de suplente), ou seja, o candidato
Tiririca será diplomado, sofrerá AIME (15 dias da
diplomação), os votos não serão “engavetados” ou
“zerados”, ele permanecerá no mandato de deputado
e somente se perder no TSE ou no STF (se for o
caso), é que será aplicado o artigo 112 do CE
(assume o suplente) ou, se for o caso, o artigo 113
do CE c/c o 56, §2º, da CF/88 (não existindo
suplente e se faltarem menos de 15 meses para
nova eleição, fica sem deputado; se faltarem mais
de 15 meses, far-se-á nova eleição para a
vacância).

Portanto, em AIME ou RCD, os candidatos que
aproveitaram a “carona” da votação de Tiririca – leia-se, o
sistema de coeficientes que permite cadeiras por votação
conglobada – não serão prejudicados, porquanto a teoria dos
“votos engavetados” não se lhes aplica, uma vez que se aplica
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somente para indeferimento de  registro de candidatura,
e não em ações pós-eleição, por força da soberania popular
(neste caso, os votos permanecem com a legenda ou coligação
e apenas o titular, no caso, Tiririca, se cassado o mandato,
pode ser substituído por suplente, porquanto a soberania
popular do artigo 1º da CF/88 prevalece sobre lei ordinária).
Assim, perdido o prazo da AIRC, as consequências de AIME ou
RCD são completamente distintas, aproveitando-se o voto para
legenda, aplicando-se, em suma, o artigo 175, §4º, do CE.

CONCLUSÃO:
(c) na fase de registro de candidatura/antes
das eleições (via AIRC), por exemplo: Caso Maluf,
Caso Cássio Cunha Lima, Caso Jader Barbalho
e Caso João Capiberibe: se mantido o
INDEFERIMENTO do registro, aplica-se a teoria dos
votos engavetados e estes não vão para legenda
– artigo 16-A da Lei 9.504/97. Se a eleição for
majoritária (por exemplo, para o Senado),
aplica-se o artigo 224 do CE (novas eleições
ou assume o segundo mais votado).

: o Caso Garotinho, como vimos, por força
de liminar (suspensão de inelegibilidade – art. 26-C
da LC 64/90), não sofreu os efeitos da teoria dos
votos engavetados, ou seja, seus votos não foram
“zerados”, e sim computados. Mas se o TSE, em
recurso oriundo da decisão do TRE-RJ, indeferir o
seu registro, neste caso aplicar-se-á a teoria,
zerando seus votos e recalculando-se o QE, o QP e
as sobras no RJ, alterando-se todo o quadro, sendo
que Garotinho terá de aguardar do lado de fora do
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mandato até decisão final do STF. Por isto, tanto
TSE quanto STF devem ser céleres, julgando tudo
antes da diplomação, evitando a completa
“maldição eleitoral”.

(d) na fase posterior às eleições (AIME/RCD), por
exemplo, no Caso Tiririca: não se aplica o artigo
16-A da LE, e sim o 175, §4º, do CE, por força do
artigo 1º da CF/88 – os votos vão para legenda,
atingindo somente o titular com problema, que
perde o mandato e assume o suplente14, salvo se
houver ilicitude (compra de voto, abuso de
poder), por força da “teoria dos frutos da
árvore envenenada”. Assim, podemos dizer que
a situação jurídica de suposto analfabetismo de
Tiririca somente o atinge, ou melhor:

“Tiririca, pior que tá, NÃO FICA! Ou “fica”?15

Para conferir com profundidade o tema – sistema
proporcional e votos nulos/consequências, conferir nossa obra
Reformas Eleitorais Comentadas (Ed. Saraiva, 2010), com
comentários ao artigo 16-A da Lei Eleitoral, nas páginas 563
a 577.

14 Artigo 112 do CE: Se não houver suplente, aplica-se o artigo 113 do

CE, porém, com o prazo de 15 meses do artigo 56, §2º, da CF/88.

15 Do verbo ficar.
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O VOTO E SUA OBRIGATORIEDADE NO BRASIL:
UMA IMPOSIÇÃO ANTAGÔNICA EM FACE DE SUA
NATUREZA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO
FUNDAMENTAL E DIANTE DO POSTULADO DO
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Rogério Santiago Moreira

Analista Judiciário do TRE-DF

RESUMO
O tema em análise é um dos mais recorrentes do Congresso

Nacional e da opinião pública, sendo retomado com ênfase

durante o período eleitoral e após o pleito, em virtude,

principalmente, da crescente tendência ao absenteísmo do

eleitor e ao aumento dos votos brancos e nulos.

O objetivo deste artigo é examinar a natureza jurídica de

direito público subjetivo fundamental do voto, fator este que,

por si só, justificaria a consagração de sua facultatividade, e

expor a necessidade de adequá-lo à vontade popular e à

evolução da consciência política do cidadão brasileiro, ainda

mais se levada em consideração a experiência de outros

países em desenvolvimento da própria América do Sul e de

outros continentes. Tendo em vista que a alma da democracia

consiste na liberdade, entre outros princípios de grande valor

nas sociedades democráticas, conclui-se que a forma mais

adequada do exercício do voto seja a facultativa, uma vez

que o cidadão, na medida de sua consciência política, decide

se exercerá ou não o seu direito subjetivo de votar, o que nos

parece mais apropriado a um Estado Democrático de Direito.

Palavras-chave: Voto Facultativo. Voto Obrigatório. Estado

Democrático de Direito.
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1. INTRODUÇÃO
O direito universal ao voto é considerado um dos pila-

res da democracia, entendida, na formulação clássica, como o
governo do povo, pelo povo e para o povo. De fato, os dois
conceitos, de tão indissociáveis, chegam a quase se identifi-
car. Em qualquer caso, certo é que, em qualquer arranjo
institucional de uma nação em que o direito de votar estiver
cerceado a um segmento da população, a cidadania de todos
estará reduzida e, portanto, não se poderá dizer que há de-
mocracia.

Esse conceito de democracia, porém, longe de ser es-
tático e monolítico, envolve certa variação e muitos matizes.
Sempre que houver, em alguma medida, participação livre da
sociedade em geral na condução do Estado, poder-se-á di-
zer que existe democracia. Bolívar Lamounier, no verbete
“Brazil” do livro The encyclopedia of democracy, editado
por Lipset, destaca a razoável tradição democrática da his-
tória política brasileira — considerado o contexto amplo da
América Latina —, a despeito, naturalmente, dos períodos
autoritários que o País atravessou. Deixa claro, em seu tex-
to, a prevalência de uma evolução democrática, no sentido
da progressiva inclusão dos diversos segmentos da socie-
dade – pobres, mulheres, analfabetos – ao corpo de votan-
tes e, talvez mais relevante, ao dos elegíveis.16 O verbete
não chega a explicitar, mas faz lembrar, a quem conhece a
nossa História, o fato de como são caracteristicamente len-
tas – e sempre fruto de acordos pelas elites dirigentes – as

16 LIPSET, Seymour Martin. The encyclopedia of democracy. London:

Routledge, 1995. v. 1. p. 135-139.
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mudanças democratizantes neste País: uma abolição
arrastadamente paulatina da escravidão, uma passagem à
forma republicana de Estado sem revolução, outras tantas
quarteladas que, alterando embora os ocupantes das fun-
ções de Estado, em momento algum significaram real mu-
dança dos detentores do poder.

De maneira geral, o estabelecimento da obrigatoriedade
do alistamento eleitoral e do comparecimento às urnas
tornou-se uma questão controvertida, tanto no plano jurí-
dico, como entre os cidadãos que compõem o corpo social
brasileiro, suscitando as mais variadas discussões e
propiciando o surgimento de diversos argumentos contra
ou a favor da obrigatoriedade do voto.

Frente ao exposto, entende-se que a manutenção da
obrigatoriedade do voto no Brasil é uma questão controvertida,
que será objeto de abordagem no presente artigo, buscando-
se, ao final, uma resposta acerca da viabilidade da continuidade
do voto obrigatório no Brasil.

2. NOÇÕES ELEMENTARES: DEMOCRACIA
E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Para uma melhor compreensão do tema a ser tratado
neste artigo, faz-se necessário discorrer brevemente acerca
de dois institutos intimamente ligados entre si e ao exercício
do voto: democracia e Estado Democrático de Direito.

2.1 Democracia

Democracia, do grego “demos + kratos”, é uma condição
de governo no qual o poder e a responsabilidade cívica são



exercidos por todos os cidadãos, diretamente ou por meio
dos seus representantes livremente eleitos.

Sahid Maluf, com um bom grau de didatismo, muito
bem acentua que a democracia pode ser concebida em um
duplo sentido: o formal e o substancial. Segundo esse
renomado doutrinador, a democracia em sentido formal ou
estrito:

[...] é um sistema de organização política em que a
direção geral dos interesses coletivos compete à
maioria do povo, segundo convenções e normas
jurídicas que assegurem a participação efetiva dos
cidadãos na formação do governo. É o que se traduz
na fórmula clássica: todo poder emana do povo e
em seu nome será exercido. Nesse conceito, são
pressupostos os princípios da temporariedade e
eletividade das altas funções legislativas e
executivas.17

Em sentido substancial, enfocada sob a perspectiva de
ser um sistema de governo temporário e eletivo, a democracia
é concebida como “um ambiente, uma ordem constitucional,
que se baseia no reconhecimento e na garantia dos direitos
fundamentais da pessoa humana”.18

A democracia tem por principal atribuição examinar e
difundir as conquistas da civilização, bem como estabelecer,
dentro dos limites da inteligência, os meios pelos quais essas
conquistas possam contribuir para uma vida decente no meio
social.

17 SAHID MALUF. Teoria Geral do Estado. p. 277.

18 ______. Op. cit. p. 277.
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A democracia não pode ser estática, devendo ser
dinâmica, para que possa acompanhar a evolução do mundo
e fazer face às novas realidades que repontam a cada passo
no panorama da sociedade. E é nesse caminhar que a questão
da obrigatoriedade do voto no Brasil passa a ser debatida
com maior intensidade, ganhando força a corrente que defende
que o exercício do voto deverá ser facultativo, não só como
forma de se adequar ao sistema de direitos e garantias
fundamentais da Constituição Brasileira, eliminando-se o
antagonismo hoje existente, mas como uma maneira de
acompanhar a evolução do pensamento e da vontade da
sociedade, a qual, atualmente, não esconde o desejo de que
o voto, no Brasil, passe a ser facultativo.

Com isso, percebe-se, sem muito esforço intelectivo,
que o conceito substancial ganha um maior grau de
importância, uma vez que a democracia é um ambiente, um
clima em que se desenvolvem as atividades sociais, políticas e
culturais do Estado.

2.2 Estado Democrático de Direito
Ao declarar que a República Federativa do Brasil

constitui-se em Estado Democrático de Direito, a Constituição
Brasileira institucionalizou um tipo de Estado que tem
fundamentos e objetivos concretos, estampados nos seus
artigos 1º e 3º.

A força e intensidade deste princípio projeta-se em
todos os pontos da vida constitucional brasileira. Neste
sentido, segundo ensinamento de Uadi Lammêgo Bulos, o
postulado em exame:
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[...] transmite a mensagem de que Estado de Direito
e Democracia, bem como Democracia e Estado de
Direito, não são ideias redundantes ou pleonásticas,
porque inexistem dissociadas.19

De fato, Democracia e Estado de Direito são institutos
que não existem separados, isto é, dissociados.

Atento a essa ideia, o Constituinte de 1988 inovou ao
estabelecer a designação Estado Democrático de Direito entre
nós, por meio de um processo de síntese de um movimento
tendente a orientar o Estado de Direito a realizar os postulados
da Democracia.

O Estado Democrático de Direito é um princípio
fundamental da Constituição Federal que reúne os princípios do
Estado de Direito e do Estado Democrático, não como mera e
singela fusão formal de seus respectivos elementos, uma vez
que revela um conceito novo que os supera, mas como providência
de transformação do status quo e garantia de uma sociedade
pluralista, livre, justa e solidária, em que todo o poder emane do
povo e seja exercido em seu benefício, com o reconhecimento e
a afirmação dos direitos humanos fundamentais que possam
realizar, na sua plenitude, a dignidade da pessoa humana.

Marcelo Novelino, analisando a busca da conexão entre
os princípios do Estado de Direito e do Estado Democrático,
sabiamente aduz:

[...] o princípio da soberania popular se apresenta
como uma das vigas mestras deste novo modelo,
impondo uma organização e um exercício

19 UADI LAMMÊGO BULOS. Curso de Direito Constitucional. p. 412.
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democráticos do Poder (ordem de domínio legitimada
pelo povo).20

Portanto, o Constituinte de 1988 foi muito feliz ao utili-
zar, no caput do art. 1º, a expressão Estado Democrático de
Direito, uma vez que ela sintetiza os princípios do Estado de
Direito e do Estado Democrático, cujos postulados estavam
presentes na vontade da Assembleia Nacional Constituinte, ins-
talada em 1º de fevereiro de 1987, a qual, à época, possuía a
incumbência de elaborar o texto que iria dar vida a uma nova
ordem política, uma vez que a anterior Carta Política não mais
expressava a vontade e a evolução da cultura popular, notada-
mente em razão de ter sido objeto de várias reformulações
autoritárias, levadas a efeito por um regime de exceção.

3. UM BREVE HISTÓRICO DO
VOTO OBRIGATÓRIO NO BRASIL

Por volta de 1850 e em todos os anos em que o Brasil
se manteve sob o governo da monarquia, os poucos que
votavam apenas davam os nomes das pessoas em quem
queriam votar aos secretários das mesas de votação. Dessa
eleição inicial, eram escolhidos os eleitores que iriam eleger os
deputados e senadores. Nessas eleições, só podia votar quem
tivesse renda anual acima de cem mil-réis (mesmo que não
soubesse ler e escrever) e só podia ser votado quem tivesse
renda anual acima de duzentos mil-réis. Além disso, como o
voto não era secreto, muitos votavam em quem não queriam
para não perder alguns favores e benesses advindos das
pessoas que alcançavam um mandato político.

20 MARCELO NOVELINO. Direito Constitucional. p. 331.
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Após a Proclamação da República (1889), observou-se
alguma mudança no modo de exercício do sufrágio na incipi-
ente e frágil democracia brasileira. O direito de votar foi um
pouco ampliado. Ganharam direito a votar todos os homens
acima de 21 anos que não fossem soldados ou padres. No
entanto, havia uma exigência: só podia votar quem soubesse
ler e escrever. Como, àquela época, poucos sabiam ler e es-
crever, poucos votavam. E esses poucos eram quase todos
das famílias mais abastadas financeiramente. Além disso, o
voto daquela época, em razão das regras que regiam o sufrá-
gio, recebeu o apelido de “voto de cabresto”, justamente por-
que os coronéis sempre colocavam pessoas para ouvir em
quem cada um votava e, depois, puniam os “traidores” que
votavam em candidatos diversos daqueles indicados pelos
coronéis.

Com o Código Eleitoral de 1932, surgiu o voto secreto
para homens e mulheres maiores de 18 anos. Mesmo com o
voto secreto, muitos continuaram com medo de votar contra
o patrão, em razão de um forte temor do vazamento de
informações.

A norma do Código Eleitoral de 1932 foi transformada
em regra constitucional a partir de 1934. Regulamentado em
um período de transformações institucionais que objetivavam
dar credibilidade ao processo eleitoral, o voto obrigatório foi
justificado pela necessidade de garantir a presença dos elei-
tores nas eleições.

E, de fato, a obrigatoriedade do voto surtiu efeitos em
matéria de participação popular nas urnas. O número de
eleitores em cada eleição foi sempre crescendo. Para se ter
uma ideia, em 1930 votaram 2,6% da população. Em 1950,
votaram 22% da população. Em 1982, 49%. Houve um
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crescimento numérico de eleitores, mas um questionamento
sempre se fez presente: qual a qualidade desse eleitorado?

A resposta à pergunta acima, no transcurso do tempo,
não foi muito positiva. A prática da compra e venda de votos
tornou-se muito corriqueira. Muita gente recebia um favorzi-
nho do candidato e se sentia uma pessoa falsa e traidora se
não votasse nele. Havia candidato que conseguia vaga para
uma criança em determinada escola e dizia que se não fosse
eleito a criança perderia essa vaga. Houve casos em que
candidatos davam um dos pares de sapato e só davam o
outro se fossem eleitos. Isso sem perder de vista os candi-
datos que distribuíam convites para uma churrascada que só
aconteceria caso fossem eleitos. Era uma verdadeira e autêntica
bandidagem eleitoral. Muitos cidadãos desafortunados viam
nas eleições uma rara oportunidade de ganhar “um presenti-
nho”. Assim, as eleições pouco correspondiam a um senso
honesto de consciência política e de cidadania. Além disso,
havia muitas fraudes eleitorais. Foram registrados muitos ca-
sos de falsificações de documentos eleitorais. Houve até a
prática de fazer um morto votar. Eram os chamados eleitores
fantasmas.

Até bem pouco tempo, o voto não era exercido por
meio da urna eletrônica. Escrevia-se em uma cédula de papel
o nome dos candidatos e se assinalava o partido. Os que
queriam anular o voto escreviam, na cédula, expressões jo-
cosas e palavras grosseiras. Assim, muitos que não eram
candidatos receberam votos. Getúlio Vargas, mesmo após o
seu óbito, recebeu muitos votos. Também se votava em Deus,
Jesus Cristo, Hitler, Diabo, Xuxa, Pelé. Até o ET de Varginha
recebeu votos. Em 1959, um rinoceronte chamado “Cacare-
co” recebeu cem mil votos nas eleições municipais de São
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Paulo e foi o vereador mais votado daquele ano em todo o
Brasil. Em pequenas cidades, muitos votaram no mendigo
ou bêbado mais conhecido.

No entanto, o caso mais célebre de anulação de voto,
como forma de protesto, foi o de um macaco chamado Tião.
Esse era o nome de um chimpanzé do Zoológico do Rio Janeiro
bastante querido pelas crianças e por outros frequentadores
do zoo. O Macaco Tião tornou-se uma celebridade no Brasil
depois que os humoristas do Casseta e Planeta lançaram a
candidatura não oficial do símio à Prefeitura do Rio de Janeiro,
em 1988. O Macaco Tião obteve, naquele pleito, mais de 400
mil dos votos dos eleitores, alcançando o terceiro lugar, de
um total de doze candidatos. Este fato o fez constar no
Guinness World Records como o chimpanzé a receber mais
votos no mundo. Como Tião não era um candidato
reconhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral, todos os votos
dados a ele foram considerados nulos.

Se na Roma Antiga o imperador Calígula nomeou sena-
dor o seu cavalo para humilhar o senado; no Brasil, em pleno
Século XX, um animal veio a ser eleito por eleição direta.

Tudo de jocoso em matéria de votação nula em cédula
eleitoral aconteceu em razão de o exercício do voto ser
obrigatório, além da existência das cédulas de papel, em que
o eleitor dispunha de condições de depositar o seu voto nos
mais diversos seres vivos, seres humanos e até em pessoas
falecidas.

Em face desses fatos, ganhou força a defesa do voto
facultativo, sob o argumento de que assim só votariam os
mais conscientes e os resultados seriam melhores, além, é
claro, de se poder evitar a desmoralização das eleições. Isso
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é assunto para um bom debate e, ao mesmo tempo, é o
objeto tratado no presente artigo.

4. VOTO: UM DIREITO PÚBLICO
SUBJETIVO FUNDAMENTAL

O Título II da Constituição Federal de 1988 compreende
cinco capítulos. Neles, são mencionados os seguintes:

Capítulo I: Os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;

Capítulo II: Os Direitos Sociais;

Capítulo III: A Nacionalidade;

Capítulo IV: Os Direitos Políticos;

Capítulo V: Os Partidos Políticos.

É preciso deixar bem claro, de início, um pressuposto:

os direitos políticos têm por base a liberdade-
participação, traduzida na possibilidade atribuída
ao cidadão de participar do processo político,
votando, sendo votado, e integrando partidos
políticos, por exemplo.21

No ponto que interessa a este estudo, o voto insere-se
no rol dos direitos políticos, uma vez que está expressamente
previsto no art. 14 do texto constitucional.

Ademais, a liberdade-participação no processo político
dá-se, via de regra, mediante o exercício do direito de sufrágio,
sendo o voto o ato fundamental de seu exercício.

No tocante à natureza jurídica do voto, José Afonso da
Silva reconhece expressamente:

21 KILDARE GONÇALVES CARVALHO. Curso de Direito Constitucional:

Teoria do Estado e da Constituição – Direito Constitucional Positivo. p. 752.
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[o sufrágio é um direito público subjetivo demo-
crático] que cabe ao povo nos limites técnicos do
princípio da universalidade e da igualdade de voto
e de elegibilidade. É direito que se fundamenta,
como já referimos, no princípio da soberania popu-
lar, no seu exercício por meio de representantes.22

Reconhecendo ao sufrágio a natureza acima
mencionada, e sendo o voto a manifestação do sufrágio no
plano fático, não há como negar que o voto possui natureza
de direito público subjetivo. E é justamente esse o
entendimento acolhido pelo constitucionalista José Afonso da
Silva.

Segundo as preciosas lições desse autor:

[...] o voto é o ato político que materializa, na
prática, o direito público subjetivo de sufrágio. É o
exercício deste, como dissemos. Mas, sendo ato
político, porque contém decisão de poder, nem por
isso se lhe há de negar natureza jurídica. É ato
também jurídico. Portanto, a ação de emiti-lo é
também um direito, e direito subjetivo. Não fosse
assim, o direito de sufrágio, que se aplica na prática
pelo voto, seria puramente abstrato, sem sentido
prático.23 (Grifou-se).

Comungando do mesmo entendimento de José Afonso
da Silva, Dalmo de Abreu Dallari assim se pronuncia:

22 DA SILVA. Op. cit. p. 355.

23 DA SILVA. Op. cit. p. 357.
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A constatação desses dois aspectos, ou seja, de
que o povo deve ter a possibilidade de escolher
seus governantes e de que tal escolha corresponde
a uma necessidade do Estado, suscitou uma
polêmica em torno da natureza do voto, ou sufrágio,
sustentando uns que se trata de um direito,
enquanto, para outros, existe apenas uma função,
havendo ainda quem preferisse ver no sufrágio
apenas a expressão de um dever eleitoral... E como
o direito de sufrágio, que cabe ao indivíduo, se
exerce na esfera pública para a consecução de
fins públicos, tem-se que ele configura um direito
público subjetivo.24

Desta forma, sendo o voto um direito público sub-
jetivo, e estando ele catalogado no Título II da Constitui-
ção Federal, que trata dos Direitos e Garantias Funda-
mentais, mais precisamente no seu Capítulo IV, que versa
a respeito dos Direitos Políticos, é inegável que o voto é
um direito público subjetivo fundamental.

5. O ANTAGONISMO EXISTENTE ENTRE A OBRIGATORIEDADE
DO VOTO EM FACE DE SUA NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO SUBJETIVO FUNDAMENTAL

O voto, nos termos preconizados na Constituição
Federal, em seu art. 14, § 1º, I, é obrigatório para os maiores
de 18 anos, com exceção dos casos em que a própria Carta
Magna estabelece ser ele facultativo (inciso II do dispositivo
constitucional citado). Portanto, a regra é a obrigatoriedade.

24 DALMO DE ABREU DALLARI. Elementos de Teoria Geral do Estado.

p. 155.
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Como ficou acima delineado, utilizando-se das lições de
Kildare Gonçalves Carvalho, os direitos políticos têm por base
a liberdade-participação, traduzida na possibilidade atribuída
ao cidadão de participar do processo político, votando, sendo
votado, e, se for de seu interesse, participando de partidos
políticos. Percebe-se, claramente, que participar do processo
político, aí incluído o ato de votar (exercício do direito de
sufrágio), deve necessariamente traduzir-se em uma possibi-
lidade, uma faculdade, e não em uma obrigação, ainda mais
sob pena de incidência de sanções ao cidadão que, esponta-
neamente, deixou de comparecer às urnas e não apresentou
justificativa para a sua ausência.

O sufrágio, como ficou assentado acima, é um direito
público subjetivo democrático, que encontra seu fundamento
na soberania popular e no princípio representativo. Conside-
rando-se que os direitos políticos têm por base a liberdade-
participação, o sufrágio atinge a condição de núcleo ou pedra
de toque dos direitos políticos. Trata-se, pois, do veículo de
implementação do princípio representativo, mediante o qual
todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos do art.
1º, parágrafo único, da Constituição Federal.

O voto, sendo a manifestação prática do direito de su-
frágio, também ostenta a natureza jurídica de direito público
subjetivo, atingindo, do mesmo modo, a condição de cerne
ou núcleo dos direitos políticos, os quais possuem a liberda-
de-participação como base estruturante.

Neste caminhar, mostra-se contraditória e antagônica
a permanência, em nosso ordenamento jurídico-constitucional,
da obrigatoriedade do dever de votar, isto é, da compulsorie-
dade de exercer o sufrágio.
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José Afonso da Silva verbera que não se confunde a
liberdade de voto e a sua obrigatoriedade, prevista na Lei
Maior, havendo conciliação entre as duas ideias. Para esse
autor:

[...] aquela obrigatoriedade não impõe ao eleitor o
dever jurídico de emitir necessariamente o seu voto.
Significa apenas que ele deverá comparecer à sua
seção eleitoral e depositar sua cédula de votação
na urna, assinando a Folha Individual de Votação.
Pouco importa se ele votou ou não votou, conside-
rado o voto não o simples depósito da cédula na
urna, mas a efetiva escolha de representante, den-
tre os candidatos registrados. A rigor, o chamado
voto em branco não é voto. Mas, com ele, o eleitor
cumpre seu dever jurídico, sem cumprir o seu dever
social e político, porque não desempenha a função
instrumental da soberania popular, que lhe incum-
bia naquele ato.25

Esse posicionamento de José Afonso da Silva deve ser
analisado com cautela. Não há como se conceber uma liberdade
de voto ao lado de um comparecimento compulsório à seção
eleitoral para expressar a sua escolha política, ainda mais se
for considerado o rol de sanções aplicadas ao cidadão que se
afastou, injustificadamente, das urnas. A liberdade de voto é
uma ideia mais ampla que a sua obrigatoriedade, uma vez
que ela se apoia no binômio liberdade-participação, base de
sustentação dos direitos políticos.

O voto em branco, ou mesmo o nulo, é uma espécie
de voto, ao contrário do que fora pugnado pelo mestre acima

25 DA SILVA. Op. cit. p. 358.
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citado, uma vez que o eleitor, após assinar a folha de vota-
ção, comparece à cabine e, ali, diante da cédula ou da urna
eletrônica, manifesta a sua escolha pelo voto em branco ou
nulo. Ao eleger uma destas duas espécies de exercício do
sufrágio, ele claramente demonstra a sua opção política, que
se traduz na inadequação de todos os candidatos em disputa
naquele pleito eleitoral ou, mais incisivamente, manifesta todo
o seu repúdio ao sistema político vigente e aos candidatos
postulantes a cargo eletivo em um determinado pleito. Em
face da liberdade de voto e da soberania popular (parágrafo
único do art. 1º da CF), uma pergunta merece ser registrada:
não seria mais inteligente facultar-se ao eleitor o compare-
cimento às urnas, ao invés de obrigá-lo a se deslocar até a
sua seção eleitoral para manifestar, por meio do voto branco
ou nulo, a sua insatisfação em relação a todos os candida-
tos registrados, ou mesmo à forma de condução da gestão
dos interesses públicos, sob pena de experimentar a
imposição de sanções?

Se a resposta à indagação for positiva, estar-se-ia ho-
menageando a essência dos direitos políticos, calcada na li-
berdade de participação no processo político do país, assim
como seria prestigiada a evolução política e social experimen-
tada pela sociedade brasileira, a qual já não mais necessitaria
eleger figuras pitorescas como o rinoceronte “Cacareco”, que
foi o “vereador” mais votado nas eleições de 1959. Como se
pode perceber, a sociedade brasileira, àquela época, já de-
monstrava sinais de preferência pelo voto facultativo e, ao
mesmo tempo, descontentamento com a classe política do
período. Foi uma total desmoralização do processo político e
do voto, este concebido como exercício do direito de sufrá-
gio. Estas duas instituições poderiam ser poupadas do vexa-
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me, sem, no entanto, desmerecer a decência e a pureza de
espírito do animal eleito “vereador”.

Para a sorte do processo eleitoral, a urna eletrônica
não permite mais esse tipo de opção política, caso contrário,
poder-se-ia compor um quadro político com habitantes de
um zoológico e com espécimes da fauna brasileira ou de outro
país ou continente.

6. FATORES SOCIAIS, CULTURAIS E POLÍTICOS QUE FAVORECEM
A INSTITUIÇÃO DO VOTO FACULTATIVO NO BRASIL E A
VONTADE DA POPULAÇÃO, EXPRESSADA POR UMA RECENTE
PESQUISA DE OPINIÃO

O voto obrigatório foi implantado no Brasil com o
Código Eleitoral de 1932 e transformado em norma
constitucional a partir de 1934. Regulamentado em um
período de transformações institucionais que objetivavam
dar credibilidade ao processo eleitoral, foi justificado em razão
da necessidade de garantir a presença dos eleitores nas
eleições. Nas palavras de Assis Brasil: “[...] é conveniente
ao interesse social que todos os cidadãos capazes se
inscrevam eleitores e votem”, completando em seguida: “[...]
não são inócuas nem desprezíveis certas providências legais,
tendentes a fazer com que a totalidade dos cidadãos se
aliste e vote”.26

Esse debate acerca da obrigatoriedade do voto não é
recente. No intuito de comprovar o alegado, faz-se necessário
citar os ensinamentos de Assis Brasil, manifestado ainda em

26  ASSIS BRASIL, J. F. de. Democracia representativa: do voto e do

modo de votar. 4. ed. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1931.
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1895, por meio do qual o mesmo já se mostrava favorável à
adoção do voto facultativo ao dizer:

A obrigação de votar pode ser um verdadeiro ataque
à liberdade de consciência. Além de que, como
acabamos de ver, é preciso reconhecer no cidadão
a liberdade de não aceitar quaisquer das opiniões
em litígio, não se deve ainda esquecer que no credo
político de muitos pode perfeitamente estar escripto
que o voto é um mal. Não é uma violência espiritual
forçar a votar quem não for partidário do voto?27

Embora muitas vezes apresentada como norma pouco
democrática, a obrigatoriedade do voto é medida institucional
adotada em muitas democracias estáveis. E os motivos para
essa adoção costumam obedecer a critérios políticos
democratizadores, tais como conseguir a participação de gru-
pos religiosos, minorias políticas ou, simplesmente, garantir a
presença da maioria nas eleições.

No Brasil, a razão principal da adoção do voto obriga-
tório, em 1932, foi o temor de que uma participação dimi-
nuta pudesse tirar a legitimidade do processo. Realmente,
em razão dos impedimentos legais (sobretudo a exclusão
dos analfabetos) e das condições históricas de um país emi-
nentemente rural, o eleitorado da época restringia-se a cerca
de 10% da população adulta, o que significava um número
muito reduzido. Contudo, com as transformações da socie-
dade brasileira e a concessão dos direitos políticos aos

27  BRASIL, Joaquim Francisco de Assis. Democracia representativa: do

voto e do modo de votar. 3. ed. Paris: Guillard & Aillaud, 1895. p. 97.
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maiores de 16 anos e aos analfabetos, esse percentual cres-
ceu expressivamente. Para as eleições de 1998, por exem-
plo, foram inscritos 106.076.088 eleitores, de um total de
157.070.163 habitantes, ou seja, 67% da população brasi-
leira (TSE, 1998a; IBGE, 1998a).

Hoje, com a plena instauração da sociedade urbano-in-
dustrial e a redemocratização iniciada nos anos 80, o tema da
obrigatoriedade retorna, com tendência à eliminação da
compulsoriedade. Paralelamente, estudos mostram que mudan-
ças na legislação exercem impacto sobre o comportamento elei-
toral da população. Na Venezuela, análises realizadas anterior-
mente à reforma de 1993 indicavam a possibilidade de uma
significativa queda na participação política, o que foi confirmado
pelos fatos. Na Holanda, mudanças foram observadas nas ati-
tudes dos eleitores após a implantação do voto facultativo em
1971. Trata-se, portanto, de uma preocupação pertinente: qual
seria o impacto da implantação do voto facultativo no Brasil?

Essa resposta foi dada por uma pesquisa de opinião
do Instituto Datafolha, realizada nos dias 20 e 21 de maio de
2010, divulgada na edição do dia 29 do mesmo mês e ano.

Segundo a pesquisa, 48% dos entrevistados no país
são favoráveis e 48% são contrários ao voto obrigatório. O
levantamento mostra ainda que o apoio ao voto facultativo
cresceu, uma vez que, na pesquisa anterior, feita em dezembro
de 2008, o resultado bateu o recorde com 53% dos eleitores a
favor da obrigatoriedade, ao passo que 43% posicionaram-se
contra.

O Brasil é um dos 30 países em que o voto nas eleições
nacionais é obrigatório. Dos entrevistados, 55% dizem que
votariam se ele fosse facultativo; 44% optariam por não votar.
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Os mais ricos (62% com ganhos acima de dez salários
mínimos e 66% com ganhos entre cinco e dez) e os mais
escolarizados (65%) são os que mais iriam às urnas se o
voto fosse facultativo; e os mais pobres (52%) e os menos
escolarizados (52%) são os que menos votariam.

Os mais ricos (59%) e os mais escolarizados (59%)
são os mais favoráveis ao voto facultativo, e os mais pobres
(52%) e os menos escolarizados (52%) são os mais favoráveis
à obrigatoriedade de votar.

Essa pesquisa é uma clara demonstração da vontade
popular na implantação do voto facultativo no Brasil.

7. A ATUAL POSIÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL A RESPEITO DO TEMA

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do
Brasil, Ophir Cavalcante, defendem a realização de um
plebiscito sobre o voto facultativo no país, já nas eleições
gerais de 2010:

Embora pessoalmente seja favorável ao voto
obrigatório, por incentivar o cidadão a melhor se
informar para exercer sua escolha, reconheço que
essa decisão deve vir de baixo para cima, ou seja,
da própria sociedade, o que recomenda a consulta
plebiscitária a respeito.28

A recente pesquisa Datafolha, retromencionada,
mostrou o crescimento da rejeição ao voto obrigatório no

28 http://www.oab.org.br/noticia.asp?id=19859, acessado em 30 de julho

de 2010.
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país. Em 2008, 43% dos entrevistados eram contra a
obrigatoriedade de votar. Hoje são 48%.

Para o presidente da OAB, as eleições de outubro de
2010 poderiam ter sido usadas para a realização do plebiscito
sobre o voto facultativo. Afirma Ophir Cavalcante:

O Brasil reconquistou sua condição de Estado
democrático de Direito, em que todo o poder emana
do povo. Porém, para que isso se consolide,
precisamos ter consciência de participar das
transformações políticas.29

A posição defendida pelo presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, consistente na realização de plebiscito
para consultar o eleitorado acerca da implantação do voto
facultativo no Brasil, é uma clara demonstração de que setores
da sociedade desejam ser ouvidos a respeito da manutenção
ou não do voto obrigatório.

O entendimento da OAB, se porventura fosse levado
a sério, seria uma justa e acertada homenagem ao princípio
da soberania popular, previsto expressamente no parágrafo
único do art. 1º da Constituição Federal, uma vez que, es-
tando sob o manto de um Estado Democrático de Direito, a
vontade popular é soberana e o povo é o legítimo detentor
do poder de tomar as decisões políticas de interesse do
país, seja indiretamente, por meio de representantes elei-
tos, seja diretamente, oportunidade em que o plebiscito se
mostra uma importante ferramenta do exercício direto do
poder por parte do povo.

29 Idem.
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8. A EXPERIÊNCIA POSITIVA DA IMPLANTAÇÃO DO VOTO
FACULTATIVO EM OUTROS PAÍSES: O CASO VITORIOSO DO
TIMOR LESTE

O Timor-Leste (oficialmente República Democrática de
Timor-Leste) é um dos países mais jovens do mundo. Ocupa
a parte oriental da ilha de Timor, na Ásia. O investimento
secular de Portugal não foi suficiente para desenvolvê-lo
adequadamente, permanecendo esse país pobre até o
presente momento.

Conhecido no passado como Timor Português, foi
colônia portuguesa até 1975, altura em que se tornou
independente, tendo sido invadido pela Indonésia dez dias
depois. Permaneceu considerado oficialmente pelas Nações
Unidas como território português por descolonizar até 1999.
Foi, porém, considerado pela Indonésia como a sua 27a

província, com o nome de Timor Timur. Em 30 de agosto de
1999, cerca de 80% do povo timorense optou pela
independência, em referendo organizado pela Organização das
Nações Unidas.

O primeiro contato europeu com a ilha foi feito pelos
portugueses quando estes lá chegaram em 1512, em busca
do sândalo.

Durante quatro séculos, os portugueses apenas utiliza-
ram o território timorense para fins comerciais, explorando os
recursos naturais da ilha. Díli, a capital do Timor Português,
apenas nos anos 1960 começou a dispor de luz elétrica e só na
década seguinte, de água, esgoto, escolas e hospitais. O resto
do país, principalmente em zonas rurais, continuava atrasado.

Após a Revolução dos Cravos, o governo português
decidiu abandonar a ilha, em agosto de 1975, passando o



53Revista do TREDF n. 5/2010

poder à Fretilin (Frente Revolucionária do Timor-Leste), que
proclamou a república em 28 de novembro do mesmo ano.
Porém, a independência durou pouco tempo. O general
Suharto, governante da Indonésia, mandou tropas do exér-
cito invadirem a ilha. Em 7 de dezembro, os militares indonésios
desembarcavam em Díli, ocupando brevemente toda a parte
oriental do Timor, apesar do repúdio da Assembleia-Geral da
ONU.

A ocupação militar da Indonésia no Timor-Leste fez com
que o território se tornasse a 27a província indonésia, chamada
“Timor Timur”. Uma política de genocídio resultou num longo
massacre de timorenses. Centenas de aldeias foram destruídas
pelos bombardeios do exército da Indonésia, sendo que foram
utilizadas toneladas de napalm contra a resistência timorense
(chamada de Falintil). O uso do produto queimou boa parte
das florestas do país, limitando o refúgio dos guerrilheiros na
densa vegetação local.

Em 1999, os governos de Portugal e da Indonésia
começaram, então, a negociar a realização de um referendo
sobre a independência do território, sob a supervisão de uma
missão da Organização das Nações Unidas. No mesmo período,
o governo indonésio iniciou programas de desenvolvimento
social, como a construção e recuperação de escolas, hospitais
e estradas, para promover uma boa imagem frente aos
timorenses. O Timor-Leste, enfim, tornou-se uma nação livre
e independente.

Essa pequena incursão na história do Timor-Leste teve
o intuito de demonstrar a situação antidemocrática vivenciada
por esse país em sua história, de modo a enfatizar que, inde-
pendentemente da situação econômica, política ou social de
um Estado estrangeiro, a cultura e a vontade de sua população
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passam por processos evolutivos, os quais não devem ser
desprezados, mas sim levados em consideração, para que as
leis e normas fundamentais e estruturais do Estado acompa-
nhem a dinâmica da sociedade.

Não obstante ser um país pobre e jovem no cenário
mundial, o Timor-Leste optou pela facultatividade do voto,
experimentando grande sucesso pela escolha realizada.

O grande comparecimento dos eleitores (quase 90%
dos inscritos) à primeira eleição presidencial no Timor Leste é
mais uma prova de que, se estimulado, orientado e educado,
o povo vai às urnas e deposita o seu voto. No quadro a
seguir, são apresentadas algumas informações acerca da
primeira eleição presidencial no Timor-Leste.

A primeira eleição presidencial do Timor aconteceu em 2007.
(Em 1999, o país realizou um plebiscito que ratificou a
separação do território indonésio. Após o plebiscito, houve uma
guerra interna. Desde 1999, a ONU (e o Brasil) enviaram tropas
de paz à região. Somente em 2002, contudo, a ONU reconheceu
o país como independente. O Brasil mandou para lá tropas de
paz nos anos de 1999 até 2005. O Timor-Leste sagrou como
primeiro-ministro aquele que foi seu primeiro presidente da
República, Xanana Gusmão.)

Estavam aptos a votar 522 mil eleitores, a maioria analfabetos.

Foram impressas 608 mil cédulas.

As eleições aconteceram entre 7h e 16h locais. Foram 504
centros de votação e 705 zonas eleitorais.

O índice de participação foi de aproximadamente 90% dos
inscritos (um dos maiores do planeta). Muitos eleitores já aguar-
davam na fila desde a noite anterior, ansiosos para votar.

Concorreram 8 (oito) candidatos para o cargo de Presidente
da República.

Para que haja segundo turno, basta que nenhum candidato
atinja mais de 50% dos votos no pleito.
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A ONU esteve presente para acompanhar a eleição e a
considerou legítima, com pequenas falhas, como a falta de
cédulas em alguns locais de votação.

A eleição aconteceu na semana da Páscoa, provocando abs-
tenção dos que viajaram.

O grande comparecimento à eleição presidencial no
Timor-Leste (90%) demonstra que, se estimulado, o povo
vota, não obstante ostentar a qualidade de ser facultativo, e
independentemente de condição social, religião ou escolaridade
(a maioria dos timorenses é semi-analfabeta). O número
de votantes foi, sem dúvida alguma, surpreendente, haja vista
que a eleição ocorreu em uma segunda feira, entre as 7h e as
16h, e, naquela oportunidade, coincidiu com a proximidade
do feriado de Páscoa, o que fez com que muitos eleitores não
comparecessem, por estarem viajando.

Os 90% de comparecimento provam que não é neces-
sário, nem mesmo recomendável, o Estado impor punições
aos cidadãos que se abstêm de votar, além de contradizer os
argumentos dos defensores da obrigatoriedade do voto, os
quais alegam que, se o voto fosse facultativo, poucos votariam
no Brasil. Cuida-se de uma falácia, pois a experiência do Timor-
Leste e a recente pesquisa Datafolha revelam justamente o
contrário.

9. O VOTO FACULTATIVO NO CONGRESSO NACIONAL
Atualmente, encontram-se em tramitação na Câmara dos

Deputados 40 projetos de emenda à Constituição Federal
tratando da questão da implantação do voto facultativo no Brasil.

A mais antiga proposta de emenda à Constituição que
trata do voto facultativo é a PEC 190/94, do ex-deputado
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Pedro Irujo, que extingue a obrigatoriedade de votação, mas
mantém a do alistamento eleitoral para maiores de 18 anos.
A matéria ainda aguarda a criação de comissão especial (pri-
meiro passo da tramitação). Há ainda dois projetos de decreto
legislativo (PDCs) que dispõem sobre a realização de plebisci-
to para decidir sobre o fim da obrigatoriedade do voto.

Há também dois projetos de decreto legislativo em
tramitação na Câmara dos Deputados acerca do tema, sendo
o de maior expressão o do deputado Geraldo Magela (PT/
DF), que recebeu o nº 384/07 quando do início de seu trâmite.
Segundo o parlamentar, o Brasil conta com uma democracia
absolutamente consolidada, o que expressa a situação de
crescimento político da população brasileira.

O debate veio à tona e ganhou força depois que o
Tribunal Superior Eleitoral divulgou dados que demonstraram
queda de 7% da parcela dos eleitores entre 16 e 17 anos,
cujo voto não é obrigatório. Essa é a primeira vez, desde
1998, que se observa, em uma eleição presidencial, uma
redução dessa parcela do eleitorado, o que enseja um debate
mais amplo a respeito da manutenção da obrigatoriedade do
voto no Brasil.

10. CONCLUSÃO
A Constituição Federal de 1988 manteve a

obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto para os
maiores de dezoito anos, e os facultou aos analfabetos, aos
maiores de setenta anos e aos maiores de dezesseis e
menores de dezoito anos. A partir desse ordenamento
constitucional, a discussão acerca da obrigatoriedade ou da
facultatividade do voto no Brasil tornou-se ampla, possuindo
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defensores de todas as correntes, tanto na esfera política
quanto na jurídica.

Os adversários do voto facultativo afirmam, há muito
tempo, que este favorece o voto de cabresto, possibilitando
que os “coronéis”, nos diversos rincões do País, estabeleçam
quem deve votar e em quem votar. A realidade atual,
entretanto, não é mais essa, nas palavras de Renato Janine:

O poder dos coronéis é coisa do passado; quando
subsiste, é relíquia, quase em processo de
tombamento cultural. O que hoje ameaça a
qualidade do voto é outra coisa. Não é mais a
pressão externa, quase física (a surra no opositor),
é a indiferença interna, o desinteresse pelo espaço
público, o investimento exclusivo no mundo privado
ou na esfera íntima, a crença de que a vida social
não nos enriquece mas só os contatos imediatos
de primeiro e segundo grau. Com ou sem a
obrigatoriedade do voto, o fundamental é que haja
uma consciência maior, na sociedade, da ideia de
que a cidadania não se terceiriza. É preciso acentuar
a responsabilidade social de cada cidadão. Esse é
o espírito republicano, o da participação do maior
número de pessoas na construção da casa comum
a todos.30

O voto obrigatório favorece e beneficia o voto imaturo
e inconsequente, pelo qual o eleitor acaba por transformar a
eleição em uma aposta em que o candidato escolhido é aquele

30 http://www.renatojanine.pro.br/Brasil/sobreovoto.html, acessado em 18

de agosto de 2010.
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que possui uma maior probabilidade de vitória, e não aquele
que corresponda a um programa partidário bem desenvolvido
e comprometido com o bem-estar da sociedade.

Ao contrário disso, o voto livre, facultativo, acaba por
induzir ao desenvolvimento de cidadãos conscientes,
preocupados em não se calar, cidadãos que dificilmente se
apresentarão às seções eleitorais para votar em branco ou
mesmo para anular o voto.

Manter o voto obrigatório sob o argumento de que o
exercício constante deste favorece o amadurecimento político
do povo, é considerar este argumento um axioma, verdade
cultural, a qual deveria ser admitida de forma inconteste. No
entanto, não se deve fechar os olhos para a História, bem
como é necessário enxergar as mudanças. É preciso notar
que o Brasil passou por transformações profundas e relevan-
tes nas últimas décadas, transformações de ordem econômica
e moral que, de certa forma, geraram um novo perfil social,
perfeitamente estampado na pesquisa Datafolha anteriormente
mencionada. Mais uma vez, o Brasil deveria se lembrar do
exemplo do Timor-Leste.

A obrigatoriedade de votar nunca nos conduziu à
democracia, tanto que, nos regimes autoritários, esta
obrigação foi mantida, embora nem sempre exercida livre ou
diretamente, por força de atos de exceção. O voto livre é
fruto da consciência de cada um e constitui-se em um direito
público subjetivo fundamental, do qual cada cidadão deve fazer
uso do modo que melhor lhe convier, tornando-se uma forma
de expressão da liberdade e, consequentemente, um meio de
fortalecimento do Estado Democrático de Direito.
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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
CABIMENTO ANTE A JURISDICIONALIZAÇÃO DO PROCESSO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS PELA LEI Nº
12.034/2009

Luiz Inácio de Lima Neto

 Analista Judiciário do TRE-DF
Especialista em Direito Público pela

Universidade do Sul de Santa Catarina

Realizadas as Eleições 2010, chega o momento de
candidatos, inclusive a vice e a suplência, comitês financeiros
e partidos políticos prestarem contas dos gastos realizados
em campanha eleitoral ao tribunal eleitoral competente, prazo
que se encerrou no dia 2 de novembro de 2010. Para os
candidatos e respectivos vices que disputaram o segundo
turno, as contas referentes aos dois turnos tiveram de ser
apresentadas até o dia 30 do referido mês.31

Como é cediço, nenhum candidato poderá ser diplomado
até que suas contas tenham sido julgadas. Por essa razão, a
decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos deverá
ser publicada até oito dias antes da diplomação.32

31 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Eleições gerais 2010: elegibilidades e

inelegibilidades. [Registro de candidatos. Propaganda Eleitoral. Pesquisas.

Direito de resposta. Arrecadação e aplicação de recursos. Arrecadação por

cartões de crédito. Prestação de contas. Representações. Ações e Recursos

Eleitorais. Crimes Eleitorais. Calendário Eleitoral. Resoluções do TSE.

Jurisprudência atualizada]. São Paulo: Atlas, 2010. p. 100.

32 Idem. p. 104.
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Relativamente a esse julgamento e suas repercussões
no âmbito jurídico, merece nossa atenção a jurisdicionaliza-
ção do processo de prestação de contas trazida pela Lei
12.034/2009.

Com efeito, antes da edição dessa Lei, era pacífico na
doutrina e jurisprudência de nossas Cortes eleitorais que o
processo de prestação de contas tinha natureza
eminentemente administrativa, de modo que não havia recurso
judicial cabível, previsto em lei, para as decisões que
rejeitassem contas de campanha.

De fato, a legislação eleitoral silenciava a respeito do
cabimento de recurso eleitoral para hipótese como a telada.
Nada disciplinavam a esse respeito as Leis 9.504/97 e 9.096/
95, bem assim as Resoluções do TSE que regiam pleitos
anteriores à Lei 12.034/2009, a exemplo da Resolução 22.250/
2006.

Sendo assim, ante a ausência de previsão legal de re-
curso judicial cabível, as decisões que desaprovavam contas
de campanha eleitoral eram praticamente irrecorríveis.

Dessarte, considerando o disposto no art. 5º, XXX, da
Constituição Federal, que esclarece que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, o
TSE, prima facie, solucionou esse impasse firmando
entendimento no sentido de ser admissível Mandado de
Segurança para tais casos, conforme item 2 da ementa do
Acórdão prolatado nos autos do Agravo Regimental em
Mandado de Segurança nº 3.576/PA, de 14.6.2007, in verbis:

[...] 2. Considerando que a competência para
exame das contas de candidato a deputado
federal é do Tribunal Regional Eleitoral, o mandado
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de segurança – que busca a jurisdicionalização
da questão – deve se dirigir à própria Corte de
origem [...]. (Grifei)

Do escólio supra, infere-se que, depois de impetrada a
ação constitucional, haverá jurisdicionalização da demanda,
conferindo ao Poder Judiciário alçada para atuar dentro da
sua função típica jurisdicional.33

Ora, é do Tribunal a quo a competência para conhecer de
Mandado de Segurança contra ato administrativo editado pelos
próprios Tribunais Regionais. Sendo assim, o acórdão de TRE
que porventura desaprovasse prestação de contas acabava
eventualmente sendo revisto pela mesma instância e só na
hipótese de denegação da segurança é que poderia ser remetido
ao TSE por meio de Recurso Ordinário Eleitoral.

Nessa senda, o Writ of Mandamus era pressuposto
indispensável para a jurisdicionalização do processo de prestação
de contas, condição sine qua non para que candidatos, comitês
financeiros ou partidos políticos, insatisfeitos com a decisão
desfavorável, pudessem ver o julgamento de suas contas
reapreciado por uma instância superior.

A construção jurisprudencial do TSE já dava evidentes
sinais de não ter sido suficiente para solucionar, de forma
completa e adequada, a ausência de previsão legal de recurso
judicial contra decisões proferidas em sede de prestações de
contas eleitorais. Foi aí então que o Legislador Positivo editou

33 Na hipótese, caso o Mandado de Segurança seja denegado, já seria

admissível o manejo do Recurso Ordinário Eleitoral – ROE, em conformidade

com o prescrito no art. 121, § 4º, V, da Constituição da República, c/c o art.

276, II, b, do Código Eleitoral.
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a Lei 12.034/2009, que conferiu caráter jurisdicional ao
processo de prestação de contas, como é possível perceber a
partir do § 6º acrescentado ao art. 37 da Lei 9.096/95, que
assim dispõe:

Art. 37. [...]

§ 6º O exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional. (Grifei)

Nessa esteira, passou a haver respaldo para se prever
expressamente o cabimento de recursos judiciais interpostos
diretamente contra as decisões exaradas nos autos de
prestação de contas eleitorais, e foi o que fez a mesma Lei
12.034/2009, ao acrescentar os §§ 5º e 6º ao art. 30 da Lei
9.504/97, que prescrevem:

Art. 30. [...]

§ 5º Da decisão que julgar as contas prestadas pelos
candidatos e comitês financeiros caberá recurso ao
órgão superior da Justiça Eleitoral, no prazo de 3
(três) dias, a contar da publicação no Diário Oficial.

§ 6º No mesmo prazo previsto no § 5º, caberá
recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral,
nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 4º
do art. 121 da Constituição Federal.

Do excerto acima, é possível constatar que o Recurso
Especial Eleitoral passou a ser irresignação cabível contra as
decisões de TREs que julgarem prestações de contas de
candidatos, comitês financeiros e partidos políticos. Nesse
sentido, é o art. 44 da Resolução do TSE que rege as eleições
2010 (Resolução 23.217/2010), que estatui:
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Art. 44. Da decisão dos Tribunais Regionais Eleitorais
que julgar as contas dos candidatos, dos comitês
financeiros e dos partidos políticos caberá recurso
especial para o Tribunal Superior Eleitoral, no prazo
de 3 dias, a contar da publicação no Diário da Justiça
Eletrônico, nas hipóteses previstas nos incisos I e
II do § 4º do art. 121 da Constituição Federal (Lei
9.504/97, art. 30, § 6º).

Ora, cumpre observar que a razão de cabimento de
Recurso Especial nesses dispositivos é que, pela Lei 12.034/
2009, as prestações de contas eleitorais foram jurisdiciona-
lizadas, considerando que o Recurso Especial só é cabível
contra as decisões de natureza jurisdicional, conforme ilustram
os julgados do TSE a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO-
CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. PESSOAL. GASTOS. DECISÃO REGIO-
NAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.

O recurso especial previsto nos arts. 276, I,
do Código Eleitoral e 121, § 4º, I e II, da
Constituição Federal, somente é cabível contra
decisão de Tribunal Regional Eleitoral que
tenha natureza jurisdicional, não podendo ser
admitido contra acórdão regional que examina
prestação de contas anual de partido político, por
constituir matéria eminentemente administrativa.
(TSE. Acórdão 25.762, rel. Min. Caputo Bastos,
Sessão de 28.11.2006).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRESTAÇÃO
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DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES 2006. MA-
TÉRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO REGIONAL. DE-
SAPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS
NÃO INFIRMADOS. DESPROVIMENTO.

1. Decisão agravada em consonância com o en-
tendimento jurisprudencial dominante deste Tribu-
nal Superior Eleitoral, no sentido de somente ser
cabível recurso especial eleitoral contra deci-
são de Tribunal Regional Eleitoral que tenha
natureza jurisdicional, não podendo ser admitido
contra acórdão regional que examina prestação de
contas de candidato, por constituir matéria emi-
nentemente administrativa. Precedentes.

(TSE. AgR-AI – Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento 9.134 – São Paulo/SP Acórdão de
5.8.2008. Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES
RIBEIRO DE OLIVEIRA Publicação: DJ – Diário da
Justiça, Data: 27.8.2008, p. 6). (Grifei)

Sobre a temática, vale frisar que, das decisões que
desaprovavam contas de campanha, o Recurso Especial Eleitoral
era descabido não porque a matéria veiculada era administrativa,
e sim em razão da natureza do próprio processo, que só foi
jurisdicionalizado pela Lei 12.034/2009. Tanto é assim que o
art. 22, II, do Código Eleitoral não excluiu da apreciação do
TSE recursos interpostos das decisões dos Tribunais Regionais
que versassem sobre matéria administrativa.

Nesse jaez, é oportuna a observação de Joaquim
BORTOT em seu artigo É admitido recurso especial eleitoral
para o TSE em matéria de prestação de contas?:

Há, , um equívoco quando se fala que
o TSE não aceita o RESPE, Recurso Especial
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Eleitoral, tendo em conta ser a matéria de
natureza administrativa. A matéria pode ser
administrativa, o que não pode é o processo. O
RESPE, como de resto todos os demais recursos,
deve estar inserido dentro de um processo judicial.

Pouco importa se a matéria objeto do processo
tenha natureza penal, civil, administrativa. O
que realmente importa, para que o RESPE seja
admitido, é que o Judiciário deve estar atuando
na sua função típica, a jurisdicional, e não na
sua função atípica, a administrativa. (Grifei)

Dessarte, das decisões do TRE-DF, ou de outro
Regional, que eventualmente desaprovarem contas relativas
às Eleições 2010, passa a ser cabível o Recurso Especial
Eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral.

Noutro diapasão, cumpre frisar que o § 7º, acrescido ao
art. 30 da Lei 9.504/97 pela Lei 12.034/2009, evidencia que
essa nova regra também é aplicável aos processos em
andamento. No entanto, a interposição do recurso em testilha
deve ser regida pela lei em vigor na data da publicação da decisão
recorrida, consoante fecundo escólio do TSE trazido à colação:

[...] 3. O e. STJ, interpretando o art. 1.211 do
CPC, já decidiu que a interposição do recurso é
sempre regida pela lei em vigor na data de
publicação do decisum impugnado. (AgRg no
REsp 663.864/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 26.9.2005)

4. Na espécie, considerando que a sentença
condenatória foi publicada em 18.11.2008, data em
que ainda vigorava a lei anterior, descabe sustentar
aplicação retroativa da lei nova, que somente in-
gressou no ordenamento jurídico com a promulgação
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da Lei 12.034, de 29.9.2009. (AgR-AI 11.402/SP, Rel.
Min. Felix Fischer, DJe de 11.3.2010)

Logo, o recurso especial eleitoral é descabido,
porquanto interposto contra acórdão publicado
em 2.12.2008, antes da Lei nº 12.034, em vigor
desde 30.9.2009. [...]

(TSE. Agravo de instrumento 10.820-SP, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, em 10.8.2010, DJE de
19.8.2010). (Grifei)

Sendo assim, em relação às prestações de contas de
eleições anteriores à Lei 12.034/2009 que porventura ainda
estejam tramitando, não merecem conhecimento os recursos
especiais eleitorais interpostos contra as decisões desfavorá-
veis aos recorrentes, se a publicação desses julgamentos se
der antes do dia 30.9.2009.

Por outro lado, considerando que as prestações de
contas referentes às eleições de 2010 serão julgadas após a
vigência desta Lei, que assentou o caráter jurisdicional do
processo de prestação de contas, será cabível Recurso Especial
Eleitoral para estes casos, no prazo de três dias, a contar da
publicação da decisão, nas hipóteses previstas nos incisos I e
II do § 4º do art. 121 da Constituição Federal.



71Revista do TREDF n. 5/2010

REFERÊNCIAS

BORTOT, Joaquim. É admitido recurso especial eleitoral para o TSE

em matéria de prestação de contas? Jus Navigandi, Teresina, ano

12, n. 1861, 5 ago. 2008. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/

doutrina/texto.asp?id=11572>. Acesso em: 8 out. 2010.

PAZZAGLINI FILHO, Marino. Eleições gerais 2010: elegibilidades e

inelegibilidades. [Registro de candidatos. Propaganda Eleitoral.

Pesquisas. Direito de resposta. Arrecadação e aplicação de recursos.

Arrecadação por cartões de crédito. Prestação de contas.

Representações. Ações e Recursos Eleitorais. Crimes Eleitorais.

Calendário Eleitoral. Resoluções do TSE. Jurisprudência atualizada].

São Paulo: Atlas, 2010.

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Site: http://www.tse.jus.br/

internet/jurisprudencia/index.htm





73Revista do TREDF n. 5/2010

A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NOS
PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Frederico Franco Alvim

Analista Judiciário do TRE-GO

Doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela
Universidad del Museo Social Argentino e

especializando em Direito Eleitoral e Processo
Eleitoral pela Universidade Federal de Goiás

RESUMO

Durante os últimos anos, o Tribunal Superior Eleitoral vem,

sistematicamente, inadmitindo recursos especiais interpostos

contra decisões de tribunais regionais eleitorais em processos

de prestação de contas, sob o argumento de que tais decisões

são proferidas no exercício de atividade administrativa. Com

o objetivo de ver tais recursos apreciados no mérito, o

legislador, por meio da Lei 12.034/2009, alterou o art. 37 da

Lei 9.096/95, para afirmar que “o exame das prestações de

contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional”. Este

estudo pretende demonstrar o caráter jurisdicional do exame

das prestações de contas tanto de partidos quanto de

candidatos, de modo que o juízo positivo de admissibilidade,

em tese, de recursos especiais interpostos contra decisões de

tribunais aí proferidas, amparado na melhor técnica processual,

prescinde da invocação do novel dispositivo legal.

Palavras-chave: Prestação de contas. Recurso Especial.

Admissibilidade.
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1. INTRODUÇÃO

A Justiça Eleitoral, diferentemente dos outros órgãos
do Poder Judiciário, não possui um quadro de magistrados
próprio. Compõe-se, pois, de juízes provenientes de outros
tribunais e da Ordem dos Advogados do Brasil. No caso
específico do Tribunal Superior Eleitoral, integram a Corte três
ministros do Supremo Tribunal Federal, dois ministros do
Superior Tribunal de Justiça e dois advogados nomeados pelo
Presidente da República, todos eles para mandato mínimo de
dois anos, renovável por até dois biênios consecutivos. O
revezamento periódico de membros rende à Justiça Eleitoral
um dinamismo peculiar, revelado pela constante mudança de
posicionamento jurisprudencial. Interessa-nos, neste estudo,
a alteração referente à admissibilidade do recurso especial em
processos de prestação de contas.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral, contrariando
entendimento anterior, vem deixando de conhecer de recur-
sos especiais interpostos contra acórdãos de tribunais regio-
nais eleitorais proferidos em análise de prestação de contas,
sob o argumento de que tais decisões são proferidas em
atividade administrativa, não se prestando o remédio extra-
ordinário  à  jurisdicionalização do debate.

A recente e reiterada rejeição de recursos especiais
nesses processos causou indignação em candidatos e partidos
políticos. O governador de Minas Gerais, Aécio Neves da Cunha,
por exemplo, chegou a interpor, perante o Supremo Tribunal
Federal, recurso extraordinário contra acórdão do TSE,
sustentando que a própria sistemática do art. 276 do Código
Eleitoral faz referência  às decisões dos tribunais regionais,
critério também reproduzido no art. 121, §4º, CF: o legislador
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não empregou o vocábulo “causa” – vale dizer, lide – que
informa e condiciona tanto o cabimento do RE ao C. STF (art.
102, III) quanto do RESP ao STJ (art. 105, III, a).

O Supremo, por maioria, reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, sem
decidir, todavia, o RE até a conclusão do presente trabalho.

Posteriormente, a fim de ver os recursos especiais em
prestação de contas apreciados no mérito, o legislador, por
meio da Lei 12.034, de 29 de setembro de 2009, alterou o
art. 30 da Lei 9.504/97, para afirmar que caberá recurso es-
pecial das decisões que julgarem as contas de campanha. No
mesmo sentido, para conferir admissibilidade ao apelo nos
processos que veiculam prestação anual de contas das
agremiações, modificou o art. 37 da Lei 9.096/95, para, em
descompasso com o atual entendimento do TSE, afirmar que
“o exame da prestação de contas dos órgãos partidários é
jurisdicional”.

Observando que a Lei 12.034 – conhecida como
“Minirreforma Eleitoral” – limitou-se a conferir jurisdicionalidade
ao exame das contas de órgãos partidários, silenciando sobre
as contas apresentadas por candidatos, este trabalho preten-
de analisar a existência de jurisdicionalidade nas prestações de
contas – tanto de partidos quanto de candidatos –, para, em
seguida, verificar se a admissibilidade de recursos especiais
interpostos contra decisões de tribunais aí proferidas, ampa-
rando-se na técnica processual, poderia ser reconhecida, ain-
da que sem a força conferida pela inovação legislativa.

Para tanto, no primeiro capítulo, apresentamos o
entendimento adotado pelo TSE, consoante o qual o exame
das contas traduz-se em exercício de função administrativa.
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Em seguida, procedemos à análise da prestação de contas
como atividade jurisdicional, ótica adotada pelo legislador.

Finalmente, tecemos considerações sobre o recurso
especial no âmbito eleitoral, com ênfase nos aspectos
atinentes à sua admissibilidade em processos de prestação
de contas.

2. O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2.1 Considerações iniciais

Segundo a tradicional jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, a veiculação de matéria administrativa não
obstava a análise de recurso especial. Nesse sentido, Marcílio
Nunes Medeiros34 relembra emblemática decisão:

Recurso administrativo. Das decisões do Tribunal
Regional Eleitoral cabe para o Tribunal Superior
Eleitoral, nos termos do art. 22, II, do Código
Eleitoral, mas é especial e deve atender aos
pressupostos do seu art. 276. Recurso não
conhecido (Ac. 3.982-MA, j. 20.02.1973, rel.
Thompson Flores).

Desse modo,  o fato de o TSE atribuir caráter adminis-
trativo ao exame das contas não afetava sua apreciação em

34 MEDEIROS, Marcílio Nunes. Recurso Especial em matéria eleitoral. Jus

Navigandi. Teresina, ano 6, n. 59, out. 2002. Disponível em <http://

jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=230>. Acesso em 1 fev. 2010.
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sede de recurso especial. Com efeito, fê-lo o Tribunal inúme-
ras vezes.35

Por tal motivo é que Joel J. Cândido afirma que “para
enfrentar decisões administrativas dos Tribunais Regionais
Eleitorais, o Recurso Especial também poderá ser a solução”36.
O entendimento era inconteste até o julgamento do Recurso
Especial 26.115-Edcl/SP, da relatoria do Ministro José Delgado.
O TSE, a partir do precedente citado, definiu que a rejeição
de contas partidárias, pelos Tribunais Regionais Eleitorais, é
matéria administrativa e não viabiliza a jurisdicionalização do
tema por meio do recurso especial previsto no art. 121, §4º,
I e II, da Constituição Federal.

Desde então, o Tribunal deixou de admitir recursos
especiais em processos de prestação de contas, tanto de
partidos quanto de candidatos, sob tal argumento, sem maiores
explicações. O acórdão do leading case, inclusive, imbuído do
mais indesejável laconismo, limita-se a afirmar:

Embargos de declaração. Recurso especial eleito-
ral. Eleições 2004. Prestação de contas. Apelo
especial não conhecido. Natureza administrativa.
Inexistência de vícios.

35 Exemplificamos com: RO 398/SC, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 22.2.2000

(recebido como Recurso Especial); REspe 21.249/RS, rel. Min. Gilmar

Mendes, DJ 26.8.2005; Respe 25.559/RN, rel. Min. Marco Aurélio de Mello,

DJ 24.3.2006; Respe 25.306, rel. Min. Francisco César Asfor Rocha, DJ

31.3.2006.

36 CÂNDIDO, Joel José. Direito eleitoral brasileiro. 13. ed. Bauru: Edipro,

2008. p. 248.
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1. O Plenário do TSE, apreciando o recurso especial,
decidiu dele não conhecer, considerando tratar-se
de matéria de natureza administrativa.

2. Não há como prosperar a alegação de vícios no
aresto ora embargado se o apelo sequer foi conhe-
cido, em razão do tema nele versado.

3. Embargos de declaração rejeitados (j.
24.10.2006, rel. Min. José Delgado, DJ 8.11.2006,
p. 114).

Como se sabe, desaprovação das contas implica sérias
consequências a candidatos e partidos políticos. Para estes, a
desaprovação, total ou parcial, “implica a suspensão de no-
vas quotas do fundo partidário e sujeita os responsáveis às
penas da lei” (art. 37, caput, da Lei 9.096/95). A constatação
de violação de normas contábeis pode, inclusive, determinar
o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido (arts.
46, 54 e 55 da Resolução-TSE 19.406/95). Já para os candi-
datos, a desaprovação pode ensejar negação ou cassação do
Diploma, em investigação judicial por captação ou gasto ilícito
de recursos (art. 30-A, §2º, da Lei 9.504/97). Sobejam mo-
tivos, portanto, para que se exijam decisões suficientemente
fundamentadas em processos que versem sobre contas, in-
clusive na admissibilidade de recursos neles interpostos, sob
pena de flagrante desrespeito ao disposto no art. 93, inciso
IX, da Constituição Federal.

Parece-nos deficiente a fundamentação reiteradamente
apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando da recusa
de admissibilidade de recursos especiais em processos de
prestação de contas. À guisa de exemplificação, trazemos à
colação o seguinte excerto:
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Ademais, a teor da recente jurisprudência do TSE,
não cabe recurso especial contra acórdão de Tribunal
Regional Eleitoral, que examina prestação de contas
de candidato, por constituir matéria eminentemente
administrativa (Acórdãos 26.115/SP, DJ de 8.11.2006,
rel. Min. José Delgado; e 25.762/PB, julgado em
28.11.2006, rel. Min. Caputo Bastos (AgRgAg 6565/
MG, rel. Min. Gerardo Grossi, DJ 29.6.07, p. 339).

Como se vê, atem-se a Corte a declarar incabível
recurso especial em processos que veiculem matéria
administrativa. Não explica o motivo de considerar
administrativa a análise da prestação de contas, nem o que
impede o recebimento de recurso especial em casos dessa
natureza. São questões fundamentais, a serem trabalhadas
nos próximos dois tópicos.

2.2 Exame das contas: exercício de função administrativa
José Jairo Gomes37 destaca que a Justiça Eleitoral

desempenha quatro funções primordiais: administrativa,
jurisdicional, normativa e consultiva. A primeira seria realizada
na preparação, organização e administração do processo
eleitoral. A segunda, quando da aplicação, em processo, do
Direito à espécie. Já a função normativa exerce-se pela
expedição, por parte do TSE, de Resoluções com força de lei.
A função consultiva, por sua vez, ocorre quando da
formulação, perante os tribunais eleitorais, de questionamentos
feitos em tese.

37 GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey,

2009. p. 55-58.
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Fávila Ribeiro propõe a mesma subdivisão, justificando
a existência dessa multifuncionalidade:

A preocupação com a neutralidade que deve ser
mantida na sistemática de controle das confronta-
ções político-partidárias tem sido a principal causa
determinante do aumento das disponibilidades fun-
cionais da Justiça Eleitoral. Deve ser observado que
a progressiva expansão do seu empório funcional
abrange diferentes tipos de atribuições, compre-
endendo atividades administrativas, consultivas,
resolutivas, e não apenas caracteristicamente
jurisdicionais. O crescimento é global, atingindo a
todo o espectro das atividades atribuídas à Justiça
eleitoral (1999, p. 178).

São exemplos de exercício da função administrativa o
alistamento de eleitores, a transferência do domicílio eleitoral, a
nomeação de mesários e o recebimento de listas de filiação par-
tidária. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, como visto, o
exame das contas de partidos políticos e candidatos também.
Adriano Soares da Costa é um dos poucos doutrinadores que
deram atenção ao tema. Em seu sítio pessoal o autor manifes-
tou a seguinte opinião:

O processo de prestação de contas tem natureza
administrativa. Não há “ação” processual pedindo
a aplicação do direito objetivo ao caso concreto,
deduzindo ação em sentido material. Presta-se
contas porque é ônus de quem se candidata
justificar em que empregou os recursos públicos ou
privados, sempre na conformidade da legislação
eleitoral. Quem não se desincumbe deste ônus, não
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prestando contas, sofrerá os mesmos efeitos de
quem, prestando, teve as contas rejeitadas.38

Em obra aclamada, o referido autor aprofunda-se no
tema e procura distinguir as atividades exercidas pela Justiça
Eleitoral:

Para que possamos observar quando o Juiz Eleitoral
está atuando como Juiz – é dizer, exercendo atividade
jurisdicional –, e não como administrador judicialiforme,
mister perquirir a referibilidade do interesse tutelado
à sua atuação: se a regra jurídica for dirigida a ele,
de modo a lhe outorgar o poder-dever de agir para a
consecução da finalidade normativa, estará ele agindo
na qualidade de administrador do processo eleitoral;
se, ao revés, a atuação judicial for provocada por
um interessado, com o escopo de aplicar o direito
objetivo para fazer o seu direito subjetivo, estaremos
diante de uma atividade jurisdicional, pela qual o Juiz
agirá autoritativa e imparcialmente. (COSTA, 2008,
p. 261.)

Colacionando a lição acima exposta, Marcílio Nunes
Medeiros (2002, p. 18) conclui que Soares da Costa separa a
atividade da Justiça Eleitoral em administrativo-judicial e
jurisdicional, esta última compreendendo os feitos de natureza
voluntária e contenciosa. Até aí concordamos. O autor, na
sequência, assevera que as atividades administrativas poderiam
ser dividas em atividades administrativas e atividades
exclusivamente administrativas. Administrativas seriam aquelas

38 COSTA, A. S. da. Disponível em <http://adrianosoaresdacosta.blogspot.com.

Acesso em 3.2.2010.
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referentes à organização do processo eleitoral, ao passo que
exclusivamente administrativas seriam as atinentes à
organização da própria Justiça Eleitoral.

Não é difícil perceber que Adriano Soares da Costa
corrobora o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
entendendo que o exame das contas dá-se no exercício de
atividade administrativa. Data venia, não nos parece o melhor
entendimento, conforme demonstraremos no tópico 3.1.

2.3 Impossibilidade de manejo de recurso especial em
processos de prestação de contas

Ao contrário da questão relativa à natureza jurídica da
prestação de contas, a admissibilidade de recurso especial em
processos que veiculam matéria administrativa sofreu
mudanças na jurisprudência do TSE. Se hoje a Corte descura
de analisar recursos especiais em matéria que entendemos
jurisdicional, a pretexto de não sê-lo, momentos houve em
que se admitia apelo de matéria exclusivamente administrativa.
Veja-se, por exemplo, o seguinte aresto:

Recurso especial. Justiça Eleitoral. Matéria
administrativa. Administrativo. Justiça Eleitoral.
Servidor. Transferência.

I – Dos acórdãos dos Tribunais Regionais Eleitorais,
cabe recurso especial, inclusive em matéria
administrativa, segundo se depreende dos arts. 22,
II, e 276 do Código Eleitoral.

II – Os atuais cargos de chefe de zona eleitoral, à
medida que vagarem, só poderão ser providos em
comissão, e não por transferência. Ofensa aos
textos legais colacionados não caracterizada.



83Revista do TREDF n. 5/2010

III – Recurso especial não conhecido (Ac. 11.310-
MG, j. 31.8.1995, rel. Min. Pádua Ribeiro, DJU
6.10.1995, p. 33173).

Talvez – especulamos – a mudança de entendimento
tenha sido motivada pela necessidade de desafogamento do
Tribunal, que recebe, anualmente, milhares de processos,
grande parte a exigir a tutela de imediatidade inerente aos
feitos eleitorais. Ficamos com a impressão de que o TSE, a
fim de defender-se de uma explosão de litigiosidade, assu-
miu, no particular, postura radical e irresoluta. Parafraseando
Rogério de Lima, a neutralidade judicial é uma quimera.39 Não
encontramos outro motivo para que o Ministro Carlos Ayres
Britto, no julgamento dos EdArAg 5.364, mesmo afirmando
que só não cabe recurso para o TSE das decisões político-
administrativas inscritas no âmbito das atribuições de
autogoverno e autoadministração dos tribunais regionais, “de
acordo com o inciso I do artigo 96, combinado com os incisos
I e II do parágrafo 4º do artigo 121 da Constituição Federal”,
tenha acabado por acatar o entendimento majoritário da Corte,
que “assentou o não cabimento de recurso especial ou ordi-
nário contra acórdãos de Corte Regional que analisa presta-
ção de contas de candidatos, haja vista tratar-se de matéria
puramente administrativa”.40 De nada serviu a ressalva do
relator, que acabou por sucumbir à vontade dos demais
julgadores.

39 A frase original é: “A neutralidade jurídica é uma quimera”.

40 Notícia disponível em <http://a-ponte-aponte.blogspot.com/2008/5/

natureza-administrativa-da-prestao-de.html>. Acesso em 4.2.2010.
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A doutrina, diante desse quadro, desinteressa-se pela
elaboração teórica do tema. Mas é mister enfrentá-lo, como
fez o legislador, a fim de vencer o entendimento – equívoco,
como veremos – do Tribunal Superior Eleitoral. Bem vistas as
coisas, nem sempre, como afirmou Rui Barbosa (1960, p.
1054), “a esperança nos Juízes é a última esperança”.

2.4 Síntese
Diante do exposto, podemos assim resumir o entendi-

mento do TSE:

1) o exame das prestações de contas de partidos
e candidatos tem natureza administrativa; e

2) não cabe recurso especial em processos de na-
tureza administrativa.

Discordamos, data venia, de ambos os posiciona-
mentos. Em nossa opinião, o exame da prestação de contas
– de partidos e candidatos – tem natureza jurisdicional.
Entendemos também que, ainda que administrativa fosse,
nada obstaria a admissão de apelo especial nesses proces-
sos. Vejamos o porquê.

3. O ENTENDIMENTO TRAZIDO PELA LEI 12.034/2009
3.1 Exame das contas: exercício de função jurisdicional

O art. 37, §6º, da Lei dos Partidos Políticos, com reda-
ção dada pela Lei 12.034/2009, prevê que “o exame da pres-
tação de contas dos órgãos partidários tem caráter
jurisdicional”. Pretende o legislador, ex vi legis, condicionar o
Tribunal Superior Eleitoral a proferir juízo positivo de
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admissibilidade em recursos especiais interpostos naquele
processo. Conquanto pro domo, a produção legislativa prima
pela boa técnica: o exame da prestação de contas
consubstancia, realmente, exercício de função jurisdicional.

Para que se compreenda, é mister perceber que a Justiça
Eleitoral chama de administrativas matérias que admite serem
analisadas em atividade de jurisdição voluntária. Assim já se
decidiu, por exemplo, a respeito de duplicidade de filiação41,
pedido de registro de diretório partidário42, pedido de registro
de candidatura43-45, pedido de revisão de eleitorado46 e
restabelecimento de inscrição eleitoral.47 O mesmo ocorre com
processos de prestação de contas. Nesse sentido:

Processual. Recurso. Apresentação, em sede
recursal, de contas relativas às Eleições Municipais.
Competência originária do Juízo a quo. Supressão
de instância. Devolução dos autos à origem.

Tratando-se de processo de jurisdição voluntária,
onde se visa prestar contas relativas às Eleições
Municipais, ainda que caracterizada a supressão

41 TRE/CE, MS 11.091, rel. Francisco Roberto Machado, DJ/CE, 14.5.2004, p.

16.

42 TRE/AL, RECAP 71, rel. designado Francisco Wildo, DO/AL, 9.8.1986, p. 21.

43 TRE/GO, RE 4.109, rel. Elizabeth Maria da Silva, public. sessão 19/8/2008.

44 TRE/PB, RO 2.034, rel. Marcos William de Oliveira, public. sessão 15/8/2000.

45 TRE/RJ, RE 4.844, rel. Jacqueline Lima Montenegro, public. sessão

14.8.2008.

46 TRE/PR, RE 23.659, rel. Valter Resel, DJ/PR, 18.5.2000.

47 TRE/SP, REC 25.637, rel. Maria Salette Camargo Nascimento, DO/SP,

5.10.2006, p. 226.
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de instância pela apresentação das referidas contas
em sede recursal, em atenção à especificidade do
direito eleitoral, pode ser mitigado o rigor da técnica
processualística, devolvendo-se os autos ao Juízo
competente para apreciação da matéria (RCP –
Recurso em Prestação de Contas 3.952, rel. João
Augusto Alves de O. Pinto, DPJ/BA, 23.2.1997, p.
63).

Parece claro que o exame das contas não pode ser
considerado atividade administrativa típica. Portanto, em nossa
opinião, só há uma maneira plausível de atribuir índole
administrativa ao exame das contas: considerando-o exercício
de jurisdição voluntária, sob a ótica de clássica teoria
capitaneada por Giuseppe Chiovenda: a de que a jurisdição
voluntária não é, propriamente, jurisdição.48 Conforme observa
Fredie Didier Jr. (2007, p. 88):

Prevalece na doutrina brasileira a concepção de
que a jurisdição voluntária não é jurisdição, mas
administração pública de interesses privados feita
pelo Poder Judiciário. Síntese deste pensamento é
a concepção de Frederico Marques, para quem a
jurisdição voluntária seria materialmente
administrativa e subjetivamente judiciária.

O doutrinador baiano assevera que “a jurisdição
voluntária é uma atividade estatal de integração e fiscalização”

48 ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria geral do processo. 11. ed. Rio

de Janeiro: Forense. p. 73.
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(2007, p. 85). Quando se nota que fica “a cargo da Justiça
Eleitoral, nos respectivos escalões, o controle de atividades
financeiras e contábeis dos partidos políticos” (RIBEIRO, 1999,
p. 181), resta evidenciada uma subsunção. Em outras palavras:
o exame das contas é espécie do gênero jurisdição voluntária.
Resta discutir: jurisdição voluntária é jurisdição?

Para o Tribunal Superior Eleitoral, não. A Corte adota,
desde sempre, o entendimento clássico, assim explicado por
Ernane Fidélis dos Santos (2003, p. 16):

A lei, na consideração de que o Judiciário é o Poder
que exerce a jurisdição, com garantias de imparcia-
lidade e independência, além de ser o que, mais
diretamente, tem o trato com o direito aplicado, a
ele também atribui funções administrativas
integrativas, dentro de normas procedimentais pre-
viamente estabelecidas, com o mesmo fim de se
resguardar o interesse público.

Com isto, ao Judiciário é também reservada função
diversa daquela que lhe é específica. Função
administrativa que se identifica pela integração do
Estado em negócios e situações jurídicas dos
particulares, na defesa de interesse público, ali
revelado.

O conjunto de atribuições administrativas
integrativas, confiadas pela lei ao Judiciário,
chama-se jurisdição voluntária, para que se distinga
da única e real jurisdição, para tanto chamada
pleonasticamente contenciosa.

O entendimento é histórico e bastante sedimentado.
Não está, porém, a salvo de críticas. Autores de renome,
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como Didier Jr., Calmon de Passos, Ovídio Baptista e Leonardo
Grecco, vêm, há alguns anos, desenvolvendo uma tese
revisionista sobre o conceito de jurisdição voluntária,
atribuindo-lhe natureza jurisdicional.

Para tanto, evidenciam inúmeras falhas nos argumentos
utilizados pela corrente clássica. Carreira Alvim (2006, p. 74),
por exemplo, relembra o critério da contenciosidade, proposto
por Alfredo de Araújo Lopes da Costa. Para o autor, só é
jurisdicional o processo em que a relação jurídica seja
contenciosa. Ora, casos há em que se tem atividade
jurisdicional sem que haja controvérsia, como no de ação de
cobrança em que o devedor reconhece a dívida e efetua o
pagamento. Dessarte, certo que pode existir jurisdição sem
que haja, efetivamente, lide. Basta que se a admita no plano
potencial. Conforme observa Didier Jr. (2007, p. 89):

Os casos de jurisdição voluntária são potencial-
mente conflituosos e por isso mesmo são submeti-
dos à apreciação do Judiciário. É por isso que se
impõe a citação dos possíveis interessados, que
podem, de fato, não opor qualquer resistência, mas
não estão impedidos de fazê-lo. São frequentes os
casos em que, em pleno domínio da jurisdição vo-
luntária, surgem verdadeiras questões a demandar
juízo do magistrado.

Em processo de jurisdição voluntária comum, havendo
controvérsia, deverá o Juiz de Direito sobre ela se manifestar.
Cediço que o mesmo se aplica à Justiça Eleitoral, sujeita que
está à observância do princípio de proibição do non liquet.
Basta imaginar a hipótese de o Ministério Público Eleitoral
requerer juntada e apreciação de documentos a fim de ver
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desaprovadas as contas de candidato, pedido a que
certamente opor-se-á o interessado.49

A tese da natureza jurisdicional do exame das contas
possui mais argumentos: não há dúvida de que às contas,
como jurisdição voluntária, aplicam-se as garantias
fundamentais do processo, necessárias à sobrevivência do
Estado de Direito. Por tal motivo é que o art. 37 da Resolução
TSE 22.715/08 garante, no processo de prestação de contas,
o princípio do contraditório:

Art. 37. Emitido parecer técnico pela desaprovação
das contas, o juiz eleitoral abrirá vista dos autos
ao candidato ou ao comitê financeiro, para
manifestação em 72 horas, a contar da intimação.

Também ao julgador das contas asseguram-se todas
as garantias constitucionais conferidas à magistratura. Aliás,
Giovanni Verde, citado por Didier Jr. (2007, p. 90), assevera:
“a única definição possível de jurisdição baseia-se em seu
aspecto subjetivo: jurisdição é a atividade exercida por juízes”,
cabendo acrescentar:

[...] juízes (órgão investido nesta função), que aplicam
o direito objetivo em última instância, dão a última
palavra sobre a questão, proferindo decisão que não
pode ser controlada por nenhuma outra função estatal.
A jurisdição voluntária é, também, inevitável. Tudo

49 Pode-se pensar, inclusive, que, surgindo controvérsia, transforma-se o

processo voluntário em contencioso.
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isso acontece no âmbito da jurisdição voluntária, e
parece que não há qualquer controvérsia neste sentido.

Outrossim, refuta-se a tese da análise das contas como
atividade administrativa pelo fato de que órgão jurisdicional
eleitoral atua como terceiro imparcial e desinteressado, isenção
impossível na atuação do administrador. Nesse sentido, ensina
Humberto Theodoro Jr. (2006, p. 41-42):

Mesmo quando o juiz aprecia uma causa em que o
Estado seja parte, a função jurisdicional fica a car-
go de um organismo completamente estranho à
Administração Pública e cujo único compromisso é
com a ordem jurídica. Embora ao órgão judicante
caiba um interesse público na composição do litígio
(interesse na paz social), não tem ele, no entanto,
interesse direto ou imediato na relação jurídica
material controvertida (objeto do processo). Jus-
tamente nesse ponto se nota o fato que distingue,
substancialmente, a jurisdição da administração.
Esta, no exercício de seus poderes, quando julga
algum procedimento administrativo, e impõe a von-
tade da lei ao particular, o faz como sujeito inte-
ressado diretamente na relação jurídica material de
direito público apreciada.

Segundo o autor mineiro. o traço verdadeiro e decisivo
que diferencia a jurisdição das demais funções da Soberania
estatal é justamente a terceiridade, pois que a Justiça, em
sua atividade-fim, ocupa-se sempre de relações em que não
faz parte. A Justiça Eleitoral, obviamente, não é parte do
processo de prestação de contas. Nele atua, pois, em exercício
de jurisdição.
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Sobre parte, aliás, cabe uma observação: já se tentou
negar à jurisdição voluntária o caráter de jurisdição sob o
argumento de que em seus procedimentos não haveria parte,
apenas interessados. Outra falácia. O interessado, candidato
ou partido político, apresenta as contas pedindo, ainda que
de modo implícito, a sua aprovação. Portanto vem a juízo, em
seu próprio nome, solicitar a atuação da lei. Ora, quem reclama
é parte. O que não há é contraparte.50

Um último argumento levantado pela corrente
administrativista nega jurisdicionalidade ao processo voluntário
atribuindo-lhe a incapacidade de produzir coisa julgada. Na
Justiça Comum, fazem-no valendo-se da redação do art. 1.111
do Código de Processo Civil, consoante o qual “a sentença
poderá ser modificada, sem prejuízo dos efeitos já produzidos,
se ocorrerem circunstâncias supervenientes”.

Trata-se de raciocínio autofágico. Como observa Didier
Jr. (2007, p. 91):

A redação do art. 1.111 do CPC, ao contrário do
que se diz comumente, ratifica a existência de coisa
julgada em jurisdição voluntária, quando afirma
que tais decisões somente poderão ser modificadas
por fato superveniente. Se nada mudar, a decisão
tem que ser respeitada. Toda decisão judicial
submete-se à cláusula rebus sic stantibus; são
normas concretas criadas para regular determinada
situação de fato que, se for alterada, exige a criação

50 Trazemos ao processo de prestação de contas observação que Carreira

Alvim atribui a Manuel Ibañes Frocham, na análise da jurisdição voluntária

comum. Op. cit. p. 77.
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de outra norma jurídica concreta. É até uma questão
de bom senso. Pense-se no pedido de alteração de
nome, típico caso de jurisdição voluntária: se o juiz
negá-lo, poderá o requerente formulá-lo novamente,
fundado nas mesmas razões? Obviamente, não. Se
há indiscutibilidade, para dentro e para fora do
processo, que deve ser respeitada por todos, há
coisa julgada – não há outro nome para esse
fenômeno.

Assim, não se pode negar imperatividade de coisa
julgada à decisão do exame das contas, que produzirá efeitos
enquanto não desconstituída judicialmente.

No capítulo 2.3 dissemos que calha ao TSE recusar
recebimento aos recursos especiais em prestação de con-
tas, para refrear a enorme quantidade de processos que
vem recebendo. A conjectura não comporta leviandade.
Fundamentamo-la: o Tribunal Superior Eleitoral, para negar
admissibilidade a recursos especiais em prestação de con-
tas, afirma-os de caráter administrativo. Mas, curiosamen-
te, para negar mandados de segurança, a Corte muda de
entendimento:51

Agravo regimental em mandado de segurança. Trân-
sito em julgado da decisão que rejeitou a prestação
de contas de campanha. Mandado de segurança
impetrado após 120 dias do ato tido como ofensivo

51 Lembrando que o TSE adotada a corrente administrativa de jurisdição

voluntária, que a entende como atividade administrativa e, portanto, incapaz

de produzir coisa julgada.
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a direito líquido e certo do impetrante. Não cabe
mandado de segurança contra decisão judicial com
trânsito em julgado. (Súmula 268 do STF). Agravo
regimental desprovido, à unanimidade. (AgRgMS
3.635/GO, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ, 17.8.2009,
p. 26).

Constata-se uma volubilidade dirigida incompatível com
o sistema constitucional. Isso porque:

Sendo certo que vivemos em um Estado Demo-
crático de Direito (ao menos isto é proclamado em
nossa Constituição), toda as vezes que o poder
estatal é exercido devem ser observadas as
características desse tipo de organização estatal.

Em outras palavras, o exercício da função
jurisdicional deve ser “Democrático de Direito”. Ao
exercer a jurisdição, o órgão estatal que represente
o Estado na hipótese deverá se comportar como
um microcosmo do Estado Democrático de Direito,
sob pena de se afrontarem as normas constitucio-
nais de organização do Estado.52 (CÂMARA, 2004,
p. 64)

3.2 Síntese
Por todo o exposto, reputamos equivocado o entendi-

mento há anos adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em

52 A função jurisdicional comporta, como se sabe, determinados escopos,

entre eles o político, por meio do qual, para além de afirmar o Poder Estatal,

incentiva a participação democrática e tutela as liberdades públicas. A Corte

eleitoral, no julgado acima, parece ter descurado disto.
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nossa opinião, não há como negar que a análise das contas
consubstancia exercício de jurisdição: a prestação de contas
nada mais é do que uma espécie do gênero ação necessária,
porquanto o estado jurídico que se pretende obter – de aptidão
para recebimento de quotas do Fundo Partidário, no caso dos
partidos, ou para recebimento do Diploma, no caso dos candi-
datos, só se pode alcançar por intermédio do Poder Judiciário.

As peculiaridades que diferenciam a prestação de contas
da jurisdição contenciosa, ainda que existam, não possuem va-
lor suficiente para negarem-lhe caráter jurisdicional que, aliás, é
sempiterno: a Lei 12.034/2009 não atribuiu natureza jurisdicional
ao exame das contas de órgãos partidários. E nem poderia
fazê-lo, pois que natureza não se cria: reconhece-se.

4. A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM PROCESSO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.1 Considerações iniciais
Analisados aspectos importantes acerca dos processos

de prestação de contas, cumpre adentrar o estudo dos
recursos especiais interpostos em tais processos, mormente
quanto à sua admissibilidade, objeto central do presente
trabalho. Antes de mais nada, há que se ter em mente o que
afirma Didier Jr.:

Toda postulação se sujeita a um duplo exame do
magistrado: primeiro, verifica-se se será possível o
exame do conteúdo da postulação; após, e em caso
de um juízo positivo no primeiro momento, examina-se
a procedência ou não daquilo que se postula. O primeiro
exame “tem prioridade lógica, pois tal atividade [análise
do conteúdo da postulação] só se há de desenvolver
plenamente se concorrerem os requisitos indispen-
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sáveis para tornar legítimo o seu exercício”. No juízo
de admissibilidade, verifica-se a existência dos
requisitos de admissibilidade. Distingue-se do juízo
de mérito, que é aquele “em que se apura a existência
ou inexistência de fundamento para o que se postula,
tirando-se daí as consequências cabíveis, isto é,
acolhendo-se ou rejeitando-se a postulação. No
primeiro, julga-se esta admissível ou inadmissível; no
segundo, procedente ou improcedente”. Por isso que
se fala em admissibilidade do recurso, da petição inicial,
da denunciação da lide etc.  (DIDIER JR., 2007, p.
41)

Os requisitos de admissibilidade podem referir-se à
existência do poder de recorrer, ou ao modo de exercício de
tal poder. No primeiro caso, são chamados intrínsecos; no
segundo, extrínsecos.

A doutrina divide os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos em: cabimento, legitimidade, interesse e inexistência
de fato impeditivo do direito de recorrer. Já os pressupostos
extrínsecos costumam ser divididos em preparo, tempestivi-
dade e regularidade formal.

No próximo tópico, analisaremos os institutos acima,
na seara dos recursos especiais interpostos em face de
decisões que examinam as contas.

4.2 Requisitos intrínsecos de admissibilidade do
recurso especial eleitoral

4.2.1 Cabimento

O regramento jurídico dos recursos eleitorais encon-
tra-se previsto, basicamente, no art. 121, §§3º e 4º, da
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Constituição Federal, bem como nos arts. 257 a 282 do Códi-
go Eleitoral. Não se olvide que podem as resoluções do TSE
versar sobre o tema, desde que não contrariem disposição
expressa do Código Eleitoral. Cumpre anotar, ainda, ser pacífico
na doutrina e na jurisprudência que o Código de Processo
Civil e o Código de Processo Penal são aplicados, subsidiaria-
mente, em matéria recursal eleitoral.

A disciplina do recurso especial consta dos arts. 276, I,
278 e 279 do Código Eleitoral. Trata-se de recurso de índole
extraordinária, porquanto não baseado apenas no
inconformismo do sucumbente, senão também – e principal-
mente – na necessidade de proteção do ordenamento e de
uniformização de jurisprudência. Conforme Tito Costa (1996,
p. 91), “o TSE tem por função defender a lei federal e mantê-la
respeitada pelos tribunais eleitorais de todo o país. Os recur-
sos especiais permitem-lhe o pleno exercício dessa função”.

Assinale-se, pois, desde já, tratar-se de espécie de
recurso de fundamentação vinculada, a obstar em seu bojo a
discussão de matéria de fato ou de provas.

Assim é que discordamos de Fávila Ribeiro (1999, p. 581)
quando afirma que possui o recurso especial “significativos pontos
de contato com a apelação”. O recurso especial eleitoral mais se
assemelha, em verdade, com o recurso especial da Justiça
Comum, cujas hipóteses de cabimento constam do art. 105,
III, da Constituição Federal.

Conforme o caput do art. 276 do Código Eleitoral, as
decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais são irrecorríveis,
salvo nos casos em que cabe recurso para o Tribunal Superior
Eleitoral. Referidos casos são expressamente mencionados
em seus dois incisos, que tratam dos recursos especial e
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ordinário. Interessa-nos, no presente estudo, analisar a
redação do inciso I, que dispõe caber recurso especial:

a) quando forem proferidas [decisões] contra expressa
disposição de lei;

b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei
entre dois ou mais tribunais eleitorais.

Na primeira hipótese, admite-se a interposição de
recurso em face de decisão que ofenda dispositivo de lei que
trate ou não de direito eleitoral. Assim é que se admite, por
exemplo, recurso especial que alegue desrespeito a lei de índole
processual. Nesse sentido:

1. O artigo 236, § 1º, do Código de Processo Civil
expressamente estabelece que é indispensável, sob
pena de nulidade, que da publicação constem os
nomes das partes e de seus advogados, suficientes
para sua identificação.

2. A ausência do nome dos novos advogados
constituídos pela parte na publicação da pauta de
julgamento implica ofensa à referida disposição legal,
uma vez que essa providência constitui garantia
processual ao direito de ampla defesa.

3. Hipótese em que, dadas as circunstâncias e
inúmeras irregularidades averiguadas no caso em
exame, não se evidencia a ciência inequívoca da
parte, recomendando-se, assim, a anulação do
julgamento dos recursos eleitorais ocorrido no âmbito
da Corte de origem.

4. Em face do disposto nos arts. 267, IV e VI, § 3º,
e 301, § 4º, ambos do CPC, as matérias alusivas à
ausência de pressupostos processuais e desenvol-
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vimento regular e válido do processo, bem como
atinente à legitimidade das partes, podem ser co-
nhecidas de ofício pelo julgador, ainda que suscita-
das, pela primeira vez, em embargos de declaração
perante o TRE.

Recurso especial provido a fim de anular as decisões
regionais e determinar novo julgamento dos
processos, com prévia inclusão em pauta de
julgamento, com a indicação dos advogados
regularmente constituídos (REsp 2.627-8/AM, rel.
Min. Caputo Bastos, DJ de 18.8.2008, p. 18).

Sendo certo que as resoluções expedidas pelo TSE no
exercício de seu poder regulamentar gozam de status de lei
ordinária, é forçoso reconhecer que decisões que as contrariem
também podem ser atacadas pela via do recurso especial. É
esse o magistério de Tito Costa (1996, p. 91):

Para efeito desse recurso, as Instruções do TSE,
expedidas por meio de Resoluções, têm força de
lei, e quando violadas por decisão dos tribunais
regionais permitem o recurso especial, segundo tem
entendido a jurisprudência. O mesmo não ocorre
quando a decisão ofende dispositivo do estatuto
de partido político, ou de disposição regimental de
qualquer tribunal.

Por sua vez, a hipótese da alínea b requer indicação de
divergência de posicionamento jurisprudencial de duas ou mais
cortes eleitorais, de modo que decisões antagônicas
provenientes de outros tribunais não servem de parâmetro
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para a interposição de recurso especial eleitoral. Analisando o
dispositivo mencionado, Fávila Ribeiro (1999, p. 582) observa:

Descabe, porém, o recurso, fundado na alínea b,
se a divergência suscitada promanar de outro
Tribunal não integrante da Justiça Eleitoral, mesmo
que se esteja a apontar decisão do Supremo Tribunal
Federal. Outras divergências fora do perímetro da
Justiça Eleitoral podem autorizar interposição do
recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça,
desde que a lei havida por violada seja federal.

Observe-se que as hipóteses de cabimento do recurso
especial eleitoral constam dos incisos do art. 276, cujo caput
faz menção a decisões de tribunais eleitorais.

Sendo assim, não é difícil perceber que apenas decisões
colegiadas comportam recurso especial, excluindo-se, portanto,
decisões monocráticas, essas desafiadas por agravo. Nesse
sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITO-
RAL. ELEIÇÕES 2008. DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRE.
RECURSO INADEQUADO. INTEMPESTIVO.

1. É cabível a interposição de recurso especial
apenas contra decisões colegiadas dos Tribunais
Regionais Eleitorais.

2. Em processo de registro de candidatura, a intima-
ção ocorre com a publicação do acórdão em sessão.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE
33.524/PE, rel. Min. Eros Roberto Grau, publicado
em sessão em 27.11.2008).
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Do exposto, depreende-se que o recurso especial
eleitoral é espécie de recurso de direito estrito, porquanto
somente manejado nas hipóteses admitidas pelo legislador.
Há que se perceber, contudo, que a inflexibilidade que se lhe
impõe estende-se ao tribunal que dele conhece. Queremos
dizer que o Tribunal Superior Eleitoral não pode, sob o
argumento de que se trata de recurso de cabimento estrito,
limitar a admissibilidade onde o legislador não a limitou.
Conforme observa Pedro Rosa (2007, p. 6):

É de se notar que o legislador não restringiu o
cabimento do Especial a alguns processos em
detrimento dos de feição administrativa. Sabe-se
[...] que à Justiça Eleitoral conferem-se atribuições
judiciais e administrativas. Uma não menos meritória
do que a outra [...].

Como vimos alhures, este articulista entende que
[a prestação de contas] se trata de matéria
administrativa. Todavia, a natureza administrativa
do processo de prestação de contas não impede o
conhecimento do Recurso Especial Eleitoral. Dado
o caráter especial da Justiça em questão, o
legislador poderia (deveria, se fosse o caso)
estreitar as possibilidades de cabimento do Recurso
aos processos não administrativos. Não o fez. Logo,
à jurisprudência não cabe assim proceder.

Reiteramos a opinião de que o exame da prestação de
contas possui natureza jurisdicional. Entretanto, ainda que
administrativa fosse, não haveria óbice legal à admissibilidade
de recurso especial nesses processos. Os recursos de
natureza extraordinária possuem um viés eminentemente
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público, ultrapassando o objeto direito da causa. Irretocável
a lição de Athos Gusmão Carneiro, relembrada por Marcílio
Nunes (2002, p. 2), segundo a qual:

O recurso extraordinário, no direito brasileiro, sem-
pre foi manifestado como recurso propriamente dito
(interposto, portanto, no mesmo processo) e fun-
dado imediatamente no interesse de ordem pública
em ver prevalecer a autoridade e a exata aplicação
da Constituição e da lei federal. (...) O interesse
privado do litigante vencido funciona, então, mais
como móvel e estímulo para a interposição do re-
curso extremo, cuja admissão, todavia, liga-se à
existência de uma questão federal constitucional
ou infraconstitucional, à defesa da ordem jurídica
no plano do direito federal.

Desse modo, entendemos que o Tribunal Superior
Eleitoral, negando conhecimento de recursos especiais
interpostos em processos de prestação de contas, para além
de equivocar-se, vem falhando em sua missão constitucional.
O legislador não restringe o cabimento de recurso especial a
processos de jurisdição contenciosa. Deve-se, pois, admiti-los
em processos de jurisdição voluntária como, aliás,
acertadamente sempre fez o STJ.53

53 Exemplificamos com: REsp 715989/MS, rel. Min. João Otávio de Noronha,

publicado no DJe em 16.11.2009; REsp 1078816/SC, rel. Min. Eliana Calmon,

publicado no DJe em 11.11.2008; EDcl no AgRg 621587/RJ, rel. Min. Jorge

Scartezzini, publicado no DJ em 11.9.2006, p. 287; REsp 542366/PR, rel.

Min. Fernando Gonçalves, publicado no DJ em 1º.2.2006, p. 561; Resp

54877/SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, publicado no DJ de 12.12.2005.
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Sendo assim, não há razão para que o Tribunal Superior
Eleitoral deixe de admitir recursos especiais em processos de
prestação de contas, quando dentro das hipóteses do art.
276, inciso I.

Com o advento da Lei 12.034/2009, espera-se uma
mudança de posicionamento no âmbito daquela Corte. Isso
porque a Lei em comento, que operou a chamada Minirreforma
Eleitoral, alterou as Leis 9.096/95 e 9.504/97, para dispor,
entre outras coisas, que:

a) o exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional (art. 37, §6º,
da Lei 9.096/95);

b)  da decisão que julgar as contas prestadas pelos
candidatos e comitês financeiros caberá recurso ao
órgão superior da Justiça Eleitoral, no prazo de 3
(três) dias, a contar da publicação no Diário Oficial
(art. 30, §5º, da Lei 9.504/97).

A admissibilidade do recurso especial no exame das
contas, que a despeito de decorrer do sistema não vinha sendo
reconhecida, deve agora passar a sê-lo por força de lei.

4.2.2 Legitimidade

O Código Eleitoral e as Leis 9.504/97 e 9.096/95 não
tratam da legitimidade recursal. Tampouco o fazem as
Resoluções TSE 21.841/04 e 22.715/08, que versam sobre a
prestação de contas anual dos partidos e das Eleições de
2008, respectivamente. Aplica-se à matéria, pois, de maneira
subsidiária, o art. 499 do Código de Processo Civil, segundo
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o qual o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo
terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.

Partes são aqueles legalmente sujeitos à obrigação de
prestar contas: partidos políticos, anualmente, além de
candidatos e comitês financeiros, após as Eleições.

Vimos que os processos de prestação de contas apenas
possuem parte, não havendo que se falar em contraparte.
Dessa forma, o Ministério Público Eleitoral, quando recorre,
fá-lo com fulcro no §2º do art. 499, agindo como fiscal da lei.

Conforme lembrado por Marcílio Nunes Medeiros (2002,
p. 8), tratando-se

[...] de divergência pretoriana, igualmente não se
nega legitimidade ao Procurador Regional Eleitoral
para articular o recurso especial, sendo mesmo de
sua competência institucional assim proceder, a teor
do que prescreve o art. 24, inciso VI, c/c o art. 27,
§3º, ambos do Código Eleitoral.

Já o §1º dispõe que o terceiro prejudicado, para recorrer,
deve demonstrar o nexo de interdependência entre o seu
interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação
judicial. Num primeiro momento, pode parecer difícil vislumbrar
interesse de terceiro em ver desaprovadas as contas de um
partido político. Todavia, o próprio TSE admite sua existência,
quando, no art. 33, caput e §2º, da Resolução 21.841/04,
prevê a possibilidade de oferecimento de denúncia de eleitor
ou dirigente de partido político “objetivando o cancelamento
do registro civil ou do estatuto do partido”  que não tenha
prestado contas ou as tenha desaprovadas. Se eleitores e
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dirigentes de partidos políticos têm interesse em ver as contas
desaprovadas, obviamente que podem, em tese, interpor
recursos contra decisões que as aprovem, já que lhes tolhem
um interesse legítimo.

Vislumbramos ainda uma outra hipótese de recurso
apresentado por terceiro prejudicado: o art. 34 da Lei 9.504/
97 exige da Justiça Eleitoral, no exame das contas, a
“caracterização da responsabilidade dos dirigentes do partido
e comitês, inclusive do tesoureiro, que responderão, civil e
criminalmente, por quaisquer irregularidades”. No mesmo
sentido, o art. 37 do Diploma mencionado prevê que “a falta
de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial
implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e
sujeita os responsáveis às penas da lei”. Entendemos que
terceiros identificados como responsáveis possuem legitimidade
para recorrer das decisões que desaprovam as contas.

Tal legitimidade não se estende às Coligações. Isso
porque seu interesse de intervir não possui nexo jurídico com
a causa judicial. O interesse revela-se eminentemente político.
Aliás, assim já decidiu o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais, no RE 6.628. No feito em tela, o Tribunal manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, caindo a
lanço transcrever o seguinte excerto:

Não vislumbro, no feito em tela, interesse a alcançar
a esfera jurídica da coligação, mas sim interesse
de fato – político –, consistente, provavelmente,
em ver excluídos, via prestação de contas rejeitada,
possíveis concorrentes que não poderão se
candidatar em virtude da ausência de quitação
eleitoral, que é a consequência das contas rejei-
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tadas. Sendo assim, o intuito do recorrente é
apenas o de facilitar, àqueles que apoia, a obtenção
dos votos do eleitorado local.

Sendo assim, nego provimento ao agravo (AgRg no
RE 6.628, rel. Antônio Romanelli, publicado no DJE/MG, em
19.3.2009)

4.2.3 Interesse recursal

A análise do interesse recursal pode ser feita com olhos
postos no exame do interesse de agir, uma das condições do
exercício do direito de ação. Do mesmo modo que o instituto
análogo, o interesse recursal pressupõe a existência de dois
requisitos: utilidade e necessidade.

Útil é o recurso que pode conduzir a parte a uma situação
mais vantajosa: aprovar ou retirar restrições de contas
desaprovadas ou aprovadas com ressalvas, respectivamente.
Necessário, por sua vez, é o recurso indispensável à obtenção
da melhora almejada.

 Sendo unânime a jurisprudência dos tribunais
superiores no sentido de que os recursos extraordinários
lato sensu não se prestam à revisão de matéria fática (provas),
é forçoso reconhecer que recursos especiais em prestação de
contas que veiculem tal desiderato carecem de interesse,
devendo ser inadmitidos. Nesses casos, o TSE se farta, e
com razão, de julgar aplicável, no âmbito Eleitoral, a Súmula 7
da jurisprudência do STJ. Assim:

A e. Corte Regional consignou que o recurso de
revisão manejado pelo agravante sequer foi
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admitido. Logo, não há provimento suspensivo da
decisão que rejeitou sua prestação de contas.
Decisão contrária, a partir da análise da
documentação acostada em sede de agravo
regimental, demandaria o reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do e. STJ. (RESPE 34906/
AM, rel. Min. Félix Fischer, publicado em sessão em
17.12.2008).

4.2.4 Inexistência de fato impeditivo do direito de
recorrer

Um recurso, para ser admitido, deve estar livre de fatos
extintivos ou impeditivos do direito de recorrer.

Extinguem o direito de recorrer a renúncia e a
aquiescência à decisão, diferenciando-se pelo fato de que a
renúncia antecede a prolação da decisão, ao passo que a
aquiescência consubstancia manifestação de resignação àquilo
que já foi decidido. Ademais, a renúncia é sempre expressa,
enquanto a aquiescência pode ser tácita. Um exemplo de
aceitação tácita da decisão em processos de prestação de
contas seria o caso de decisão que aprova contas anuais de
Diretório Municipal que não possui conta bancária aberta,
com a ressalva de que realize a abertura para o próximo
exercício. Sendo a decisão de aprovação com ressalvas, certo
que há sucumbência. Se o Diretório Municipal, ao invés de
recorrer, limita-se a informar, no processo, ter efetuado a
abertura da conta, estará praticando espécie de ato
incompatível com a vontade de recorrer (art. 503, parágrafo
único, do CPC).
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De outro lado, de acordo com Didier Jr. (2007, p. 54),
impede o direito de recorrer a realização de “ato de que
diretamente haja resultado a decisão desfavorável àquele que,
depois, pretenda impugná-la”, como é o caso da preclusão
lógica. Assim, por exemplo, não poderia recorrer de decisão
que desaprova as contas o Diretório Partidário que a ela
diretamente aquiesceu.

4.3 Requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso
especial eleitoral

4.3.1 Tempestividade

Conforme o disposto no art. 276, §1º, do Código Eleitoral,
é de três dias o prazo para a interposição do recurso especial
eleitoral, contados da publicação da decisão.

Havendo oposição de embargos de declaração, o prazo
em questão, diferentemente do que ocorre na Justiça Comum,
suspende-se, desde que não julgados manifestamente
protelatórios (art. 275, §4º, do Código Eleitoral).

4.3.2 Regularidade formal

O conhecimento do recurso exige ainda o preenchi-
mento de determinados requisitos previstos tanto na lei
quanto nos regimentos internos dos tribunais. Nessa linha, o
art. 35, §2º, do RI/TSE prevê que “os recursos, independen-
temente de termo, serão interpostos por petição fundamen-
tada, acompanhados, se o entender o recorrente, de novos
documentos”.

Destaque-se que a petição de recurso especial eleitoral,
segundo jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral,
deve vir assinada por procurador devidamente habilitado, ainda
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que em primeira instância não se exija capacidade postulatória.
Nesse sentido:

Agravo regimental. Recurso especial eleitoral.
Eleições 2006. Prestação de contas. Representação
processual. Deficiência. Súmula 115/STJ. Ausência
de procuração. Apelo especial não conhecido.
Decisão que se mantém pelos próprios fundamentos.
Não provimento.

1. Agravo regimental contra decisão que não co-
nheceu de recurso especial em razão de deficiên-
cia na representação processual, configurada pela
ausência de procuração outorgada ao advogado
subscritor daquele recurso.

2. Nas razões de agravo, alega-se que o instru-
mento procuratório está arquivado na Corte Regional.

3. Cuida-se de pressuposto processual cuja au-
sência não pode ser sanada na instância especial.

4. Decisão mantida pelos próprios fundamentos.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RESPE
28.083/RR, rel. Min. José Augusto Delgado, publi-
cado no DJ em 8.8.2007, p. 230).

Por último, vale informar que a Resolução TSE 21.711/
2004, em seu art. 1º, autoriza a utilização de sistema de
transmissão eletrônica de dados e imagens por fac-símile ou
pela Internet, para a prática de atos processuais no âmbito
do Tribunal Superior Eleitoral, incluídas aí as petições de
recurso. De se destacar que, consoante o art. 6º da Resolução
em comento, o envio de petições via Internet dispensa a ne-
cessidade de apresentação dos originais.
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4.4 Pré-questionamento
Além dos requisitos gerais de admissibilidade, o

conhecimento dos recursos de índole extraordinária exige a
presença do chamado pré-questionamento da matéria. Há
quem o classifique como requisito de admissibilidade
específico54-55. Este não se nos afigura o melhor entendimento,
motivo pelo qual analisamo-lo em apartado. Com efeito, afirma
Nelson Nery Jr., citado por Didier Jr. (2007, p. 224).

Talvez a conceituação do pré-questionamento como
requisito imposto pela jurisprudência tenha nascido
porque a expressão vem mencionada em dois
verbetes da Súmula do STF (STF 282 e 356).
Evidentemente a jurisprudência, ainda que do
Pretório Excelso, não poderia criar requisitos de
admissibilidade para os recursos extraordinário e
especial, tarefa conferida exclusivamente à
Constituição Federal.

Por tal motivo, estamos mais uma vez com Didier Jr.
(2007, p. 224), que enxerga o pré-questionamento como um
“passo na verificação da incidência do suporte fático hipotético
do recurso extraordinário no suporte fático concreto”. A relação
de subsunção vislumbrada pelo autor baiano é de fácil
compreensão, quando se recorda que uma das funções
essenciais dos recursos extraordinários é a de uniformização

54 Como MARCÍLIO NUNES MEDEIROS. Op. cit. p. 13.

55 Vide TSE AI 11.439/BA, rel. Min. Félix Fisher, publicado no DJE em

1º.2.2010, p. 428/429.
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do direito. Se à Corte superior se pleiteia a vetorização da
jurisprudência, nada mais justo do que se exigir que tenha a
matéria controversa sido enfrentada pelas instâncias
anteriores. Esse parece ter sido o entendimento corroborado
pelo TSE no seguinte julgado:

Recurso especial. Pré-questionamento. O tema
jurígeno versado no recurso especial há de ter sido
objeto de debate e decisão prévios. Somente assim
exsurge o que coteja com o dispositivo legal
apontado como infringido para dizer-se do
enquadramento da hipótese em um dos permissivos
do artigo 276 do Código Eleitoral (Ac. 11.932/ES,
rel. Min. Marco Aurélio, publicado no DJU em
22.9.1995, p. 30738).

Independentemente da natureza jurídica que se atribua
ao pré-questionamento, o fato é que se trata de instituto obri-
gatório para o conhecimento dos recursos especiais eleitorais,
inclusive aqueles interpostos em processos de prestação de
contas. Carente de pré-questionamento, estará o recurso fa-
dado ao não conhecimento. A jurisprudência do TSE é farta e
unânime nesse sentido.

5. CONCLUSÃO
A classificação dogmática das funções do Estado

costuma afirmar que o Poder Legislativo detém o monopólio
da criação do Direito. Sabe-se, porém, que, na realidade, o
papel assumido pelo Legislativo não é exclusivo, uma vez que
não se pode negar caráter criador e normativo à função
jurisdicional.
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Assim sendo, já que o exame da prestação de contas
de candidatos, partidos políticos e comitês financeiros é feito
pela Justiça Eleitoral no exercício de atividade jurisdicional,
independentemente da existência de permissivo legal, das
decisões proferidas nesses processos deveria ser admitido o
recurso especial, sempre que presentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos anteriormente estudados.

De todo o exposto, conclui-se, também, que, ainda
que se considere administrativa a atividade de exame das
contas, permanece cabível o manejo do especial, tanto pelo
fato de que o apelo possui natureza extraordinária, a
resguardar interesse público, como pelo fato de inexistir, para
sua admissão, qualquer óbice legal.
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PROCESSO LEGISLATIVO, SEPARAÇÃO DE PODERES E
ADI 162/DF: AS CONDIÇÕES DA DEMOCRACIA E
O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DOS
REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA DAS
MEDIDAS PROVISÓRIAS

Des. João Mariosi
Presidente do TRE-DF

INTRODUÇÃO
É conveniente que se tenha, no íntimo, que toda

Democracia é um quase-defeito de governo, no entendimento
de Aristóteles, mais chegado aos comandos de poucos, um
oligárquico de espírito e saudosista.

O processo legislativo brasileiro busca seus funda-
mentos na criatividade de seus constituintes, que bebericaram
“verdades” alhures e a introduziram na chamada Carta Magna,
um símile diacrônico da Magna Charta Libertatum.

Embora, no Brasil, o processo legislativo ainda não seja
um frequente objeto de discussões jurídicas, o tema específico
das medidas provisórias pode ser entendido como uma
exceção a esse desinteresse. O absenteísmo legislativo é tópico
e típico, mas sempre consciente. A maior parte dos estudos
a respeito desse tema, no entanto, quando não centra toda
a análise nos efeitos das medidas provisórias, relega a uma
rasa abordagem a questão da separação de poderes. Pedra
do toque, que mal equilibrado gera, como sempre, um
hiperpoder executivo ou mesmo uma ditadura da magistratura.
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O enfoque que aqui se propõe volta-se justamente a este
ponto ainda pouco problematizado.

A primeira decisão do Supremo Tribunal Federal sobre
o assunto, ainda no milênio passado, em 1989, deu-se na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 162/DF. Trata-se de
um marco bastante atual, pois a razão de decidir que ali
prevaleceu permanece como fundamento para casos similares,
pelo menos por algum tempo.

A ação foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil contra o Presidente da República, em
virtude da edição da Medida Provisória nº 111/89, que criou
novo tipo penal, instituiu nova modalidade de prisão provisória
e autorizou a decretação judicial da incomunicabilidade de
presos. O Conselho alegou que essas matérias, por serem
afetas ao Direito Penal e ao Direito Processual Penal, seriam
reservadas à lei federal ordinária (art. 5º, XXXIX, e art. 22, I,
da CF/88). Não teriam, ademais e principalmente, nem relevância,
nem urgência, até porque, como narra na inicial, a invocação,
pela exposição de motivos, do escândalo de remessas cambiais
fraudulentas não poderia justificar um ato normativo geral e
abstrato. Pediu, consequentemente, a suspensão da eficácia
da medida provisória.

Em seu voto, o relator, Ministro Moreira Alves, registrou
que, durante a ditadura militar, o Supremo Tribunal Federal
tinha a orientação de que a apreciação de casos de urgência
assumia caráter político e, portanto, estava “entregue ao
discricionarismo dos juízos de oportunidade e de valor do
Presidente da República, ressalvada apreciação contrária e
também discricionária do Congresso”. Defendeu, em seguida,
que “essa orientação tem de ser adotada em termos, pois,
levada às suas últimas consequências, admitiria o excesso
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ou abuso do poder de legislar”. Concluiu, de todo modo, que,
no caso em tela, não havia ofensa aos requisitos de relevância
e urgência, vez que o próprio Conselho reconhecera, na inicial,
a dimensão e a premência do problema.

O Ministro Celso de Mello, segundo a votar, ressaltou
que o instituto da medida provisória justifica-se apenas por
um estado de necessidade que exija uma reação mais rápida
que aquela que seria possível pelo procedimento normal de
legiferância. Trata-se, por conseguinte, segundo o eminente
magistrado, de instrumento de uso excepcional, já que
“configura momentânea derrogação do princípio constitu-
cional da separação de poderes”. Enumerando as garantias
formais que legitimam essa atividade presidencial, dentre elas
os requisitos de relevância e urgência, o Ministro afirmou que
a proteção constitucional da liberdade tem no princípio da
reserva absoluta de lei (em sentido formal) um de seus
instrumentos jurídicos mais importantes. Concluiu, portanto,
ao contrário do relator, pela suspensão da eficácia da medida
provisória atacada.

O Ministro Sepúlveda Pertence, por sua vez, destacou
que o conteúdo da MP 111 fora remetido como projeto de lei
ao Congresso, sem pedido de urgência, havia mais de um
ano. Seguindo o voto do Ministro Celso de Mello, não entendeu
possível falar de urgência e relevância nessas circunstâncias.
Defendeu que o Congresso também legisla omissivamente,
de modo que a demora em legislar não implica demora em
deliberar, não implica ociosidade.

Sem ajuntar outros argumentos fundamentais, os
demais Ministros votaram com o relator e, por isso, o pedido
foi indeferido.
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Nos casos posteriores em que se tratou dos requisitos
de relevância e urgência, houve sempre r(d)eferência a esse
julgado. Curiosamente, consideraram-se relevantes e urgentes
matérias desde o aumento do soldo de militares (Medida
Provisória nº 908, reeditada setenta e sete vezes) até a
concessão de status de Ministro ao Presidente do Banco
Central. O próprio Real/moeda – MP 542, de 30 de junho de
1994 – atravessou anos com relevância e urgência, chegando
a ser causa eficiente e formal de eleição do Presidente da
República. É o verdadeiro non-sense que estratifica a urgência
e relevância do passado e admite sua insegurança futura até
que seja novamente estratificada.

DESENVOLVIMENTO
Qual a autocompreensão do Supremo Tribunal Federal

quando constrói e re-interpreta o entendimento de que
relevância e urgência são conceitos que decorrem, em princípio,
do juízo de oportunidade e de valor do Presidente da República,
“mas” admitem o controle judiciário quando do excesso do
poder de legislar? O marco semântico dessa frase é certamente
a conjunção adversativa. O que, porém, significa ela,
propriamente? Se relevância e urgência são conceitos que
admitem controle judiciário no caso de abuso do poder de
legislar, o que, pois, significa a asserção de que “decorrem,
em princípio, do juízo de oportunidade e de valor do
Presidente da República”? Há controle judiciário sobre aquele
juízo? A resposta que a Corte deu à última questão parece
clara: não, pois política é política, e direito é direito. Quando o
Ministro Moreira Alves escreveu que a orientação da Corte à
época da ditadura tinha de ser adotada, “mas” em termos, a
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estrutura coordenada adversativa – com caráter de nênia –
mostra, nas entrelinhas, o sentido de preponderância da
continuidade sobre a ruptura. E é esse sentido que tem balizado
a atuação do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. A
esta altura, todavia, em momento sobremaneira marcado pelo
estranhamento hermenêutico propiciado pelo caminho
democrático percorrido em mais de duas décadas pós-
revolucionária, a posição da Corte Constitucional brasileira, a
respeito, já não se logra impor sem enfrentar duras críticas,
algumas das quais já desferidas incidentalmente por seus
próprios membros. A questão exige uma séria releitura
constitucional (e, logo, democrática) da adequação das medidas
provisórias ao princípio de separação dos poderes e às
condições discursivas da deliberação política. Para tanto,
mostra-se inevitável perquirir a fundo o sentido moderno da
separação de poderes, o que formatará o prisma necessário
a uma atualizada interpretação do instituto da medida
provisória – incidentalmente colocado em março de 1988, sem
aprovação da coletividade constituinte, mas em arrumação da
estrela d’alva solitária dos que escrevem normas para outros
lerem e aprovarem. As pertinentes ferramentas conceituais à
disposição do investigador contemporâneo são tributárias de
uma longa tradição filosófica, a cujos fundamentos, pois, vale
retornar.

A doutrina da separação de poderes remonta a John
Locke1. Supondo uma norma universalmente válida, ele
afirmava haver uma diferença radical entre legislador e

1 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. Trad.: Jacy Monteiro.

3. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
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administrador. Dentre os autores jusnaturalistas, foi apenas
ele quem defendeu tal cisão de atribuições e capacidades
públicas. Como pioneiro nessa construção teórica moderna,
Locke contrapôs-se à tradição aristotélica2, segundo a qual
as instituições políticas adviriam de um acúmulo de associações
pré-políticas. Para o autor inglês, não há associação, mas
contrato, e a sociedade civil tem a finalidade de preservar algo
que vem do estado de natureza, resultante do trabalho
abstrato, individual: a propriedade. Para ele, portanto, a
monarquia absoluta, em que o rei está acima da lei, é
incompatível com a sociedade civil, dado que esta é uma
organização política que pressupõe direitos naturais e igualdade
de todos perante Deus. Foi com Locke, então, que se pôde
separar pela primeira vez público e privado.

John Locke não enxergava uma forma de governo
melhor que outra, já que a base de legitimação adviria do
contrato social. Para ele, deveria haver três poderes na
sociedade civil: o poder de legislar, o poder de punir e o poder
federativo. Estes dois últimos concentrar-se-iam, por
conveniência, nas mãos de uma só autoridade. Nota-se, pois,
que Locke junta a uma visão platônica (de universalidade dos
direitos naturais) uma perspectiva institucional. Enquanto na
doutrina do governo misto de Aristóteles há violência, em
Locke, o Legislativo está totalmente apartado dela. O
Legislativo seria o titular do direito de determinar como a
força da sociedade civil deve ser usada para preservar seus
membros. Aquele Poder determinaria como, mas não o

2 ARISTÓTELES. Política. Trad.: Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin

Claret, 2001.
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realizaria. Não teria que ser permanente, mas teria de estar
nas mãos de diversos indivíduos, que, de toda maneira,
estariam tão submetidos às leis como quaisquer outros. O
Executivo, por outro lado, seria permanente.

Para Locke, o Poder Federativo também seria natural:
embora composta por indivíduos, a sociedade civil tem uma
identidade de leis a que deve corresponder uma capacidade
de se apresentar unitariamente para dizer das coisas que
tenham a ver com as demais sociedades civis. Em Locke, existe
uma distinção hierarquizante entre os poderes: o Legislativo
é naturalmente superior aos demais. Essa é sua principal
diferença em relação a Montesquieu, que, não sendo
jusnaturalista, não entendia o porquê desse escalonamento.

Em que pese a importância inaugural de Locke, o
princípio da separação dos poderes foi consolidado na obra O
Espírito das Leis, de Montesquieu3, personagem racionalista-
institucionalista e, pois, em boa medida descolado de sua
época, em que prevalecia o jusnaturalismo. Nisto, seguia
claramente a vertente aristotélica. Montesquieu preocupava-se
com os fatos, com a história. Assim como outros autores,
era um observador e admirador da Inglaterra. Seu racionalismo
aparece desde as primeiras linhas de sua obra-prima. As leis,
para ele, seriam as relações necessárias que provêm da
natureza das coisas, porque postuladas racionalmente. Seriam
uma manifestação do logos (tanto a lei cientifica quanto a lei
das sociedades).

3 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. Trad.: Cristina Murachco. São Paulo:

Martins Fontes, 2000.
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Já no primeiro capitulo do primeiro livro de O Espírito das
Leis, Montesquieu afirma que é o homem quem altera suas leis e
que, assim o fazendo, está também sujeito ao erro e à ignorância.
Trata-se de uma historicidade indutiva hábil a avaliar o que se
fez. Como Pufendorf, Montesquieu defendia que os homens
unem-se por fraqueza. Fortalecidos com a união, começaria o
estado de guerra entre eles. Como Aristóteles, Montesquieu
postulava que a melhor constituição é aquela que melhor se
adapte à disposição do povo correspondente. Propôs ele três
tipos de governo: primeiramente, a República; em segundo lugar,
a Monarquia; em terceiro, o despotismo. Para cada uma dessas
formas, haveria duas dimensões: a da natureza, de um lado; e a
dos princípios, do outro. Essas formas de governo existiriam
como algo racional. Não as reconhecer como necessárias seria
incorrer em ignorância ou em erro. Segundo ele, a natureza de
um governo estaria nas regras institucionais, o que reporta
claramente ao paradigma aristotélico. Cada uma dessas formas
de governo tem regras diferentes. Não existiriam outras formas
institucionais racionalmente reconhecíveis fora dessas que aí
estão. Na República, fariam parte das regras institucionais as
leis fundamentais do sufrágio, da fixação do número de cidadãos
que comporão as assembléias e da definição daqueles que serão
os ministros do povo (direitos políticos). Na República
aristocrática, seria constitucional que o povo não se
autogovernasse. Seria uma lei fundamental da República
democrática que apenas o povo faça leis. Na Monarquia, seria
constitucional a existência de corpos ou poderes intermediários
entre o povo e o rei. Observa-se, assim, na divisão de
Montesquieu entre natureza e princípio, uma sofisticada
articulação entre aristotelismo (institucionalidade) e platonismo
(universalidade).
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Montesquieu descartou a noção de bem particular e,
com isso, o conceito de liberdade dos liberais. A liberdade de
que ele tratou é a liberdade política. Não tem a ver com noções
particulares. Para ele, portanto, liberdade é o direito de fazer
o que as leis permitem. Como até mesmo a virtude precisa de
limites, eis que a liberdade teria de ser contida pela liberdade.
A teoria do estagirita de virtus in médio é um grande sofisma,
pois o conhecido é o meio, e não os extremos. Ou seja, o
bom senso instantâneo é regrado por um bom senso atávico
e genético que estabiliza os costumes, mesmo na crítica romana
irônica:  castigat ridendo mores. Ele vislumbra, assim, três
tipos de poder: legislativo, executivo das coisas que dependem
do direito das gentes e executivo das coisas que dependem
do direito civil. Disso se depreende que a divisão de
Montesquieu é a mesma de Locke, embora aquele funde a
separação dos poderes na tranquilidade do espírito, enquanto
este o faça no medo. Para que se tenha liberdade, defende
Montesquieu, seria preciso que o cidadão pudesse não ter
medo do outro. Eis o cerne. Esse princípio, a ausência de
medo, confiança, ele nota na descrição que faz da constituição
da Inglaterra.

O que Montesquieu descreve são freios e contrapesos
(o legislativo não podia se autoconvocar, mas podia fiscalizar
a execução das leis, por exemplo). Esses três poderes
deveriam formar uma pausa ou uma inação, mas, pela natureza
das coisas, eles são forçados a se movimentar em concerto.
Esse sistema de freios e contrapesos funciona, não tem um
entrave absoluto.

Apesar da originalidade de Montesquieu, o conceito
federalista de freios e contrapesos foi o que se consagrou.
Dentre estes, os dois principais nomes são os de Hamilton e
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Madison4, cuja problematização é semelhante à de Aristóteles:
como possibilitar o convívio harmônico das facções, como
impedir a instabilidade? A facção, para Madison, pode ser uma
maioria ou uma minoria atuando sob um impulso ou interesse
comum oposto aos direitos dos outros cidadãos. Para ele,
haveria dois meios de se controlar as facções: acabando com
suas causas ou neutralizando seus efeitos. Uma forma de
acabar com as facções é suprimir a liberdade da vida política,
o que seria uma cura pior do que a própria doença. Segundo
Madison, as causas das facções estão semeadas na natureza
humana. Logo, não teriam como ser evitadas. Restaria
controlar as consequências. Nisso entra a função do direito
de estabilizar expectativas de comportamento, harmonizando
esferas de liberdade frente a diferentes interesses em choque.
Preocupado com o perigo da tirania da maioria, Madison defende
que uma das formas de controlar as consequências das facções
seria impedir a formação de maiorias. A segunda forma seria
evitar que uma maioria estabelecida trame e execute esquemas
de opressão. A reposta dos federalistas a isso vem da
constatação de que ambição contrabalança ambição, o que é
semelhante à afirmação de Montesquieu de que le pouvoir
arrête le  pouvoir.

Mais recentemente, a teoria discursiva do direito e da
democracia, desenvolvida por Jürgen Habermas5, na esteira
da tradição institucionalista, aristotélica, reconstruiu de modo

4 HAMILTON, Alexander; JAY, John; MADISON, James. O Federalista.

Brasília: UnB, 1984.

5 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade.

2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. Cap. 3.
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assaz abrangente o princípio da separação dos poderes. Uma
das bases para tal empreitada foi a releitura da relação entre
autonomia privada e autonomia pública, levando-se em con-
sideração, especialmente, as obras de Rousseau e Kant.
Habermas defende que os direitos fundamentados na auto-
nomia moral dos indivíduos só podem positivar-se pela auto-
nomia política dos cidadãos. Aí o direito parece mediar o prin-
cípio da moral com o princípio da democracia. Para ele, porém,
não está claro como se comportam reciprocamente esses prin-
cípios em Kant, já que, neste, o conceito de autonomia, que
suporta toda a teoria, é introduzido na perspectiva privada
de quem julga moralmente e, ao mesmo tempo, serve à fór-
mula legal do imperativo categórico no sentido rousseauano
de uma legislação pública democraticamente estruturada.
Sendo assim, o princípio do direito surge não como interme-
diário entre os princípios da moral e da democracia, mas como
o verso do próprio princípio da democracia. Habermas entende,
portanto, que a falta de clareza na questão significa, em Kant
e Rousseau, uma não assumida relação de concorrência entre
direitos humanos e princípio da soberania do povo. Tendo em
mente essas considerações preliminares, Habermas sustenta
que os direitos humanos e o princípio da soberania popular
são a base para se justificar o direito moderno. Na medida em
que as questões normativas e éticas se diferenciam, a subs-
tância normativa discursivamente filtrada se projeta para os
domínios da autodeterminação e da autorrealização. Embora
os direitos humanos e o princípio da soberania popular não
se acoplem diretamente a essas dimensões, há afinidades
entre os dois pares conceituais. Após descrever as doutrinas
kantiana e rousseauniana, Habermas afirma que, ao contrário
da primeira, não se pode entender o conteúdo normativo dos
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direitos humanos como decorrente da simples gramática de
leis gerais e abstratas. A pretensão segundo a qual uma nor-
ma é do interesse simétrico de todos tem o sentido de uma
aceitabilidade racional. O nexo entre soberania do povo e di-
reitos humanos, pois, conclui Habermas, está no conteúdo
normativo de um modo de exercício da autonomia política
assegurado pela formação discursiva da opinião e da vontade.

Partindo-se da ideia habermasiana de que o direito
positivo e a moral pós-convencional desenvolveram-se co-
originalmente, pode-se observar a análise kantiana da forma
do direito a fim de retomar a discussão entre direito e moral e,
assim, Habermas pôde mostrar que, diferentemente do que
defendeu aquela doutrina, o princípio da democracia não pode
substituir o princípio moral. Kant partiu do conceito fundamental
da lei da liberdade moral e, pela redução, dela extraiu as leis
jurídicas. Para Kant6, o direito não se refere à vontade livre,
mas ao arbítrio, abrange relações externas e tem autorização
para coerção. Limitando o princípio moral nessas três
dimensões, o princípio do direito recebe a projeção reflexiva
das normas morais. Habermas vê aí uma construção platônica
cuja intuição não é totalmente falsa, pois uma ordem jurídica
só é legítima se não contrariar normas morais. No entanto, a
relação entre direito e moral não deve significar uma submissão
daquele a esta, já que essa hierarquia normativa é obviamente
uma ideia pré-moderna do mundo. Ainda que tenham pontos
em comum, direito e moral se diferenciam, pois a moral pós-
tradicional é apenas uma forma de saber, enquanto o direito

6 KANT, Immanuel. Grounding for the Metaphysics of Morals.

Indianápolis: Hacket, 1981.
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possui obrigatoriedade institucional, é um sistema de ação.
Tendo em conta que essa figura platonizante da relação entre
direito e moral não subsiste à ideia de sua co-originariedade,
os direitos fundamentais constitucionalmente positivados não
podem ser compreendidos como meras cópias de normas
morais, assim como não há como entender a autonomia política
como reflexo da autonomia moral. A relação entre essas
autonomias pode ser analisada desde um princípio do discurso7

que, na esfera de uma fundamentação pós-tradicional, tem
um conceito normativo que explicita a imparcialidade de juízos
práticos.

Habermas distingue o princípio da democracia do
princípio moral a partir do fato de que aquele visa estabelecer
um processo de normatização legítima do direito. O princípio
da democracia significa que só podem pretender validade as
leis capazes de ter o assentimento de todos os parceiros do
direito numa prática de normatização discursiva. Já o princípio
moral é uma regra de argumentação para a decisão racional
de questões morais. Enquanto aquele se refere à esfera externa
da institucionalização, este se volta à constituição interna de
um jogo argumentativo. Além da questão da referência, esses
dois princípios podem ser diferenciados pelo fato de que o
moral se estende a todas as normas de ação justificáveis por
argumentos morais, enquanto o da democracia cinge-se às
normas jurídicas, que, artificiais e reflexivas, são aplicáveis a

7 Habermas estrutura seu princípio do discurso assim: “São válidas as normas

de ação às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu

assentimento, na qualidade de participantes de discursos racionais”.

(Facticidade e Validade, p. 142.)
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si mesmas. Daí que o princípio da democracia não estabelece
em si apenas o processo legítimo da normatização, mas
também orienta a produção do próprio meio jurídico. A partir
dessa base teórica de reconstrução do direito, Habermas
explicita a relação interna entre direito e política, incorrendo
então na estruturação da lógica da divisão de poderes. Na
perspectiva da sua função estabilizadora de expectativas, o
direito apresenta-se como sistema de direitos, e os direitos
subjetivos só podem ser estatuídos e impostos por
organismos que tomam decisões que são coletivamente
obrigatórias. Da mesma forma, tais decisões devem a sua
obrigatoriedade coletiva à forma jurídica da qual se revestem.
Aí, pois, reside o nexo interno entre direito e poder político.

O Estado é necessário como poder de organização, de
sanção e de execução porque os direitos têm de ser
implantados, porque a comunidade de direito necessita de
uma jurisdição organizada e de uma força para estabilizar a
identidade, e porque a formação da vontade política cria
programas que têm de ser implementados. Tais aspectos não
constituem meros complementos, mas sim implicações jurídicas
objetivas, contidas nos direitos subjetivos. O poder político
só pode desenvolver-se mediante um código jurídico
institucionalizado na forma de direitos fundamentais.8 O
exercício da autonomia política significa a formação discursiva
de uma vontade comum. A constituição de um código de poder
significa que um sistema administrativo orienta-se por
autorizações que permitem decisões coletivamente
obrigatórias. Daí que o direito é bem caracterizado por

8 HABERMAS. Op. cit. v. 1. p. 171.
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Habermas como o medium através do qual o poder
comunicativo se transforma em poder administrativo. Este
não deve reproduzir-se a si mesmo, mas se transformar
conforme a evolução do poder comunicativo. No princípio da
soberania popular, o direito subjetivo à participação igualitária
na formação democrática da vontade vem ao encontro da
possibilidade jurídico-objetiva de uma prática institucionalizada
de autodeterminação dos cidadãos. Tal princípio, interpretado
pela teoria do discurso, implica:

a) o princípio da ampla garantia legal do indivíduo, por
uma justiça independente;

b) os princípios da legalidade da administração e o
controle judicial e parlamentar da administração; e

c) o princípio da separação entre Estado e sociedade.

Quanto à questão específica do desvirtuamento
discursivo promovido pelas medidas provisórias, mais
relevantes são os princípios inscritos em b, já que afetos ao
princípio da separação dos poderes. Assim, pois, justifica-se
o enfoque que se segue.

Consoante Habermas, o princípio da legalidade da ad-
ministração esclarece o sentido nuclear da divisão de poderes.
Superando uma diferenciação funcional, explicada pela lógica
argumentativa que introduz uma diferença entre fundamentação
de normas e aplicação de normas, a diferenciação institucional
que se expressa na constituição de poderes separados tem
por finalidade amarrar a aplicação do poder administrativo ao
direito normatizado democraticamente, de tal modo que o poder
administrativo só se regenera a partir do poder comunicativo
produzido conjuntamente pelos cidadãos. O mesmo vale para
a relação entre o Legislativo e o Executivo, que se encontra
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sob a reserva da lei, e para a relação entre justiça e lei. O
primado da lei, portanto, significa que o poder administrativo
não pode interferir em processos de normatização do direito e
da jurisdição. O poder administrativo rarefeito presente nas
mãos do Legislativo e do Judiciário só não preocupa na medida
em que possibilita a institucionalização de discursos correspon-
dentes.

Enquanto o poder administrativo é consumido para a
instalação, organização e aplicação do direito, ele opera à maneira
de condições possibilitadoras. Quando, porém, a administração
assume outras funções que não as administrativas, há uma
submissão de processos da legislação e da jurisprudência sob
condições limitadoras.9 Tais intervenções do Executivo sobre
funções do Legislativo e do Judiciário, portanto, ferem os
pressupostos comunicativos de discursos legislativos e jurídicos,
estorvando os processos de entendimento dirigidos pela
argumentação, que são os únicos capazes de fundamentar a
aceitabilidade racional de leis e decisões judiciais. Daí que a
autorização ao Executivo para promulgação de normas jurídicas
necessita de uma norma especial, conforme ao direito
administrativo. Segundo Habermas, “esse direito administrativo
faz valer o princípio da proibição da arbitrariedade no interior
do Estado!”10. A constituição de um poder executivo também
faz com que os direitos à liberdade, resultantes do direito a
iguais liberdades subjetivas de ação, adquiram um sentido
adicional de direitos liberais de defesa. Os direitos hori-
zontalmente coatribuídos entre os cidadãos, a partir do momento
da constituição do poder executivo, têm de estender-se à

9 HABERMAS. Op. cit. v. 1. p. 217.

10 HABERMAS. Op. cit. v. 1. p.217.
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dimensão vertical das relações dos cidadãos com o Estado.
Nascem então esses direitos, cujo núcleo é a declaração dos
direitos humanos, e que são protegidos por um controle
parlamentar ex post da administração, complementar ao ex
ante. Por isso também a existência de um tribunal constitucional
que proteja contra ingerências prejudiciais do Executivo.

Tendo-se em conta, pois, o marco teórico da teoria
discursiva do direito e da democracia, pode-se perscrutar a
desestabilização das condições discursivas que possibilitam a
deliberação política, bem assim as consequências disso para a
integração social e a legitimação do poder administrativo, o
que muito diz sobre os desdobres do uso abusivo das medidas
provisórias. Embora seja possível ao Executivo absorver, sem
perder legitimidade, certa função regulatória, por conta da
dinamização das atuais sociedades complexas (que exige uma
evolução normativa mais célere em certas matérias), fato é
que o balanço geral de poderes ocorre, no plano básico, numa
tripartição funcional não absoluta. O poder político legislativo
legitima-se na medida em que proporciona, a partir do nexo
interno com o medium do direito, um espaço comunicativo
de abertura em relação à esfera política pública em que
prevalece a autonomia política dos cidadãos. Daí que, quando
o Poder Legislativo brasileiro vê-se às voltas de votações de
projetos de lei anuais compostas, em mais de 80%, por
medidas provisórias, ocorre no Estado um desbalanço na
formação dos espaços público-comunicativos de decisão, que
legitimam a interpretação e a configuração do direito positivo.
Com isso, os participantes da troca de razões na circulação
social do poder político veem-se alijados de parte considerável
da formação da esfera pública e, portanto, não têm como se
entender autores de todas as normas que os regulam. O
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Poder Executivo, cuja função primordial, por ser poder
executivo, é administrar, não tem capacidade para ampliar suas
funções regulatórias a ponto de definir políticas públicas de
longo prazo sem recair numa ilegitimidade inerente ao não
cumprimento dos pressupostos comunicativos do paradigma
procedimental do direito. Isto porque o Poder Executivo não
apresenta configuração nem natureza funcional voltadas para
a mediação dos espaços públicos de discussão e decisão acerca
do direito positivo. Conseguintemente, quando tal Poder, no
Brasil, legisla largamente, como vem fazendo, sobre matérias
jurídicas basilares, não se conformando em instrumentalizar
discursos de fundamentação e aplicação sobre regulações
dinâmicas emergenciais, o que acontece é que ele estabelece
um monólogo de autolegitimação, transformando o poder
comunicativo do mundo da vida em ente próprio seu, um
pseudopoder pseudonormativo, transformando-o em seu
próprio poder administrativo, o que significa, em verdade,
confundi-los a ponto de se conformar uma autolegitimação
monocrática. O principal poder institucional para a
contraposição a isso está nas mãos do Supremo Tribunal
Federal, que, com o controle abstrato de constitucionalidade,
deve cumprir relevante papel de freios e contrapesos. Este,
porém, permanece não exercido no Brasil, pois o que aí está
é a inércia da Corte, que se abstém de garantir a regularidade
do processo legislativo quando mergulha numa encaracolada
máxima de atuação cuja prática é, por fim, o distanciamento
judiciário do controle sobre os requisitos constitucionais das
medidas provisórias.

O desengate entre o poder administrativo autônomo e
as normas do Estado de direito traz consequências. Se, por
um lado, a administração que se programa a si mesma tem de
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abandonar a neutralidade no trato com normas, prevista no
esquema clássico da divisão de poderes, por outro lado, ela não
pode assumir tarefas do legislador político. Se, por um lado, ela
tem de decidir por conta própria a questão da fundamentação e
da aplicação de normas em matérias regulatórias ou relevantes
e urgentes, isso não pode alargar-se sob o argumento da
eficiência. Uma administração que trabalha seguindo o estilo
cognitivo não tem os pressupostos comunicacionais nem os
procedimentos necessários. Nos casos em que a administração
decide, guiada apenas por pontos de vista da eficiência,
convém buscar filtros de legitimação, os quais podem ser
cedidos pelo direito procedimental. Uma vez que a
administração, ao implementar programas de leis abertos, não
pode se abster de lançar mão de argumentos normativos, ela
tem de se desenvolver por meio de formas de comunicação e
procedimentos que satisfaçam às condições de legitimação
do Estado de direito. Vale o questionamento de Habermas se
tal democratização da administração significa apenas a
participação decisória dos envolvidos ou também outros tipos
de arranjo que, certamente, corresponderão a estorvos em
que a eficiência conta muito.11

CONCLUSÃO
Pela releitura que aqui se operou da separação de

poderes desde Locke (ressaltando-se inclusive sua influência
pela tradição aristotélica) até Habermas, fica evidente que o
avanço do direito regulativo e o consequente aumento da
legislação pelo Executivo não implicam o afastamento deste

11 HABERMAS. Op. cit. v. 2. p. 181-186.
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Poder das condições de legitimidade numa democracia
participativa procedimental. Muito pelo contrário, subsistem,
da mesma forma, tais condições, que têm de ser observadas
a fim de legitimar o direito positivo. Ora, no Brasil, em que
medidas provisórias definem até mesmo políticas públicas de
longo prazo, inegável é a marginalização feroz do legislador
parlamentar. Consequentemente, porque o Executivo,
funcionalmente, não pode alargar-se de modo a abranger
espaços comunicativo-públicos como o faz o Legislativo
(composto horizontalmente por vários representantes), a
deliberação reside engessadamente nas mãos monológicas
do poder administrativo, que permanece ilegítimo em cada
medida provisória decretada sem preenchimento dos requisitos
constitucionais. O papel da Corte Constitucional, nesse cenário,
é garantir a legitimidade do processo legislativo a partir da
aplicação do discurso de aplicação dos requisitos constitucio-
nais. Como se viu pela razão de decidir inaugurada pela ADI
162/DF e seguida até hoje, não é essa a autocompreensão
institucional da Corte.

Se foi preciso, historicamente, reinstitucionalizar o
princípio da separação dos poderes, porquanto o uso reflexivo
de fórmulas jurídicas alternativas não permite ter a lei formal
e abstrata como única fonte a separação entre as matrizes
geradoras de normas institucionalizadas, permanece, de toda
forma, uma separação funcional de instâncias legislativas: de
um lado, um legislador profissional coletivo e, de outro, o
legislador pro tempore solitário, cuja qualificação, na
Constituição Federal, como de urgência e relevância é adequada
ao paradigma procedimental, pois garante aos espaços comuni-
cativo-públicos lugares substanciais de decisão e, ao mesmo
tempo, reformula a necessidade de institucionalização da
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legislação pelo Executivo para se coadunar à alta dinamização
atual das sociedades complexas.

Aproveitando-se desse oportunismo dinâmico, grupos
externos aos poderes se movimentam no sentido de obter
legislações rápidas que provejam novas situações, pouco
importando se, para isso, estruturas estratificadas na segurança
jurídica são detonadas em prol de oligarquias ditas produtivas.
Para tanto, é preciso uma outra legitimação, cujo fardo seria
apresentar argumentos racionais e políticos que fossem
sopesados pelo Judiciário. Não há lugar nas democracias para
comandos exclusivamente dados por “expertocráticos” desde
suas pretensamente privilegiadas perspectivas pragmáticas. Não
se deve perder a dimensão de que, no paradigma do Estado
Democrático de Direito, o objetivo não é acabar com complexi-
dades, mas as estabilizar numa circulação social do poder político
que seja inclusiva.
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EMENTA

ELEITORAL. AÇÃO DE PERDA DO MANDATO. PRELI-
MINARES REJEITADAS DE DECADÊNCIA, CERCEA-
MENTO DO DIREITO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE
ATIVA. UTILIDADE DA DEMANDA. FIDELIDADE PAR-
TIDÁRIA. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO TSE Nº
22.610/2007 TAMBÉM PARA OS CARGOS MAJORI-
TÁRIOS. PROCEDIMENTO DE EXPULSÃO DO PARTIDO
CALCADO EM MOTIVOS GRAVES, INTENSAMENTE
REPUDIADOS PELA COLETIVIDADE. DESFILIAÇÃO
SEM JUSTA CAUSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

De acordo com o parágrafo único do artigo 21
da Lei nº 9.096/1995, somente decorridos dois
dias da data da entrega do pedido de desfiliação
é que o vínculo torna-se extinto, para todos os
efeitos. É necessária, para a desfiliação, a du-
pla comunicação: ao partido e ao juízo eleito-
ral. Da última comunicação decorrem os dois
dias. Na espécie, malgrado feita a comunica-
ção ao partido em 10/12/2009, a endereçada
à Justiça Eleitoral apenas se realizou em 15/
12/2009. Extinto o vínculo dois dias depois, ou
seja, em 17/12/2009, o prazo de trinta dias
do partido só expirou em 16/01/2010,
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enquanto que o do Ministério Público apenas
findaria em 15/02/2010. O Ministério Público
ingressou com a ação em 09/02/2010, muito
antes de escoar o prazo. Preliminar de deca-
dência que se rejeita.

O procedimento instituído pela Resolução nº
22.610/2007 do Tribunal Superior Eleitoral é
especial, célere, com prazo de 60 (sessenta)
dias para o encerramento (artigo 12), prevendo
o caput do artigo 7º ser incumbência da parte
que arrolar testemunhas trazê-las à audiência.
Inviável a aplicação supletiva de dispositivos
dos Códigos de Processo Civil e de Processo
Penal que contrariem a norma especial. Não há
necessidade do depoimento de outras testemu-
nhas quando o fato que se pretende com elas
demonstrar já está incontroverso nos autos.
Preliminar de cerceamento do direito de defesa
que se repele.

Nos termos do § 2º do artigo 1º da Resolução
nº 22.610/2007 do Tribunal Superior Eleitoral,
julgada constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal (ADI nº 3.999-DF e a ADI nº 4.086-DF),
se o partido político não formular o pedido de
perda de cargo eletivo por desfiliação partidária
sem justa causa, dentro de trinta dias da
desfiliação, o Ministério Público Eleitoral passa
a ter legitimidade para tanto, nos trinta dias
subsequentes. Posta tal legitimidade, preten-
dendo o Ministério Público Eleitoral a perda do
cargo conquistado pelo requerido, emerge evi-
dente seu interesse de agir, porque necessária
a prestação jurisdicional, em face da resis-
tência à pretensão. Preliminar de ilegitimidade
ativa do Ministério Público que se afasta.
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O mandato eletivo, ainda que no sistema ma-
joritário, não pertence ao candidato eleito, que
não é detentor de parcela da soberania popu-
lar e não pode edificá-la em propriedade sua.
O poder que do povo advém pelo sufrágio uni-
versal não pode ser apropriado de forma
privatística. O candidato, também no sistema
majoritário, precisa do partido para concorrer,
pois permanece a filiação partidária como
condição de elegibilidade, não sendo possível
uma candidatura autônoma, sem partido. O
partido opera como liame entre o candidato e
o eleitor, sinalizando a este que aquele cum-
prirá as diretrizes programáticas da grei. Na-
tural que haja a perda do direito ao exercício
do mandato quando o eleito se afastar do com-
promisso assumido, deixando a sua
agremiação política, abandonando a diretriz
programática a que empenhou fidelidade. Isso,
independentemente, de haver ou não suplen-
te ou vice que possa ser empossado no seu lu-
gar, até porque solução institucional sempre
haverá.

Aplica-se a disciplina da Resolução TSE nº
22.610/2007 também para os cargos majori-
tários. Aliás, seus artigos 10 e 13 isso indicam
claramente. Esse entendimento foi expresso
pelo próprio TSE na Consulta nº 714, em 24/
09/2009.

A filiação partidária não é apenas uma condição
de elegibilidade, mas também uma condição
para o exercício do mandato. Porque o eleitor
elege o candidato, no sistema majoritário, para
honrar determinado programa, do partido a que
se filiou para concorrer, é natural a perda do
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direito ao exercício do mandato quando o elei-
to se afastar do compromisso assumido, dei-
xando a sua agremiação política, abandonan-
do a diretriz programática a que jurou fidelida-
de. Isso, independentemente, de haver vice
que possa ser empossado no seu lugar. Uma
vez acolhido o pedido, não havendo vice-
governador, que renunciou, vagos então os
dois cargos, incide por simetria o artigo 81 da
Constituição Federal, determinando-se, de
acordo com seu § 1º, eleição indireta pela Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal para o car-
go de Governador e para o cargo de Vice-Go-
vernador. Evidente a utilidade da demanda,
inclusive em respeito à vontade do eleitor.

A inércia do Partido DEMOCRATAS, não reivindi-
cando, na forma do artigo 1º da Resolução TSE
nº 22.610/2007, a decretação da perda do car-
go eletivo do requerido em nada inviabiliza a
presente ação (precedente do TSE, na CTA 1.720,
Resolução nº 23.148, Rel. Min. FERNANDO GON-
ÇALVES, 24/09/2009, unânime, Dje 107 de 16/
10/2009, p. 28). Seria mesmo paradoxal que a
Resolução outorgasse legitimidade ativa ao Mi-
nistério Público diante da omissão do partido e,
logo depois, se considerasse essa mesma inér-
cia como concordância com a desfiliação e, por-
tanto, justa causa para ela. Seria inócuo confe-
rir legitimidade subsequente a quem tenha in-
teresse jurídico e ao Ministério Público. Abrir-
se-ia a porta para conchavos políticos, acordos
escusos, com a burla da vontade política emiti-
da pelos eleitores no momento do voto.

Se o partido move contra o filiado processo de
expulsão de cunho arbitrário, é evidente a gra-
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ve discriminação pessoal, configuradora de jus-
ta causa para a desfiliação, de acordo com o
inciso IV do § 1º da Resolução TSE nº 22.610/
2007. Mas procedimento de expulsão calcado
em motivos graves, intensamente repudiados
pela coletividade, não autoriza o reconhecimen-
to de justa causa para a desfiliação partidária.

Não se pode identificar a representação posta
contra o requerido com um processo de expul-
são de cunho arbitrário. Está a representação
devidamente motivada em razões objetivas,
explicitadas, circunstanciadas, em face de re-
prováveis atos e fatos, divulgados amplamen-
te por todo o país, e no exterior, em mídias
variadas, de gravidade ímpar e inquestionável,
que provocaram justificada indignação geral.
Fosse omisso o partido político, estaria seve-
ramente reprovado pela consciência coletiva
nacional e alienígena.

O processamento da representação pelo par-
tido político, o DEM, correspondeu não somen-
te ao regular exercício de direito, como tam-
bém ao indeclinável dever de zelar pelo cum-
primento de princípios básicos que regem a de-
mocracia nacional, respeitando seu dever po-
lítico para com a cidadania. Isso se distancia
radicalmente do conceito de “grave discrimi-
nação pessoal”, justa causa para a desfiliação
partidária. O quadro não se altera diante dos
fatos, incontroversos, de que era dada como
certa a expulsão do requerido do Partido e de
que ele requereu a desfiliação para evitar a
provável expulsão. A opção do requerido por
não aguardar a decisão partidária, esta quiçá
politicamente inconveniente, lícita se mostra,
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porque ninguém é obrigado a permanecer
filiado a partido algum, mas tem o preço da
perda do direito ao exercício do mandato, pela
quebra do dever de fidelidade partidária, que
determina permaneça o eleito, mesmo após a
eleição, vinculado ao partido a que se filiou e
possibilitou sua candidatura.
Pedido julgado procedente, decretada a perda
do direito do requerido de exercer o mandato
de Governador do Distrito Federal.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, MARIO
MACHADO – relator, EVANDRO PERTENCE, CÂNDIDO RIBEIRO, RAUL
SABOIA, ANTONINHO LOPES e JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES –
vogais, em rejeitar as preliminares à unanimidade, à exceção da
preliminar de falta de interesse de agir, que foi examinada com o
mérito. O relator julgou procedente a ação para decretar a perda
do cargo eletivo por desfiliação partidária do governador José
Roberto Arruda, no que foi acompanhado pelo Juiz Raul Saboia e
pelo Juiz João Egmont. O Juiz Evandro Pertence abriu divergência,
julgando improcedente o pedido, no que foi acompanhado pelo
Desembargador Cândido Ribeiro e pelo Juiz Antoninho Lopes.
Desempatou o Presidente em exercício, acompanhando o voto do
relator, para julgar procedente o pedido, decretando a perda do
cargo do governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA, por infidelidade
partidária. Decisão POR MAIORIA, de acordo com a ata do
julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 16 de março de 2010.

Desembargador LECIR MANOEL DA LUZ
Presidente em exercício

Desembargador MARIO MACHADO

Relator

RENATO BRILL DE GÓES
Procurador Regional Eleitoral
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RELATÓRIO

Cuida-se de ação de perda de cargo eletivo por desfiliação
partidária sem justa causa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL contra JOSÉ ROBERTO ARRUDA, Governador do Distrito
Federal. Na inicial de fls. 2/7, alega, em síntese, o autor: que é
legitimado ativamente para a ação, por força do § 2º do artigo 1º
da Resolução TSE nº 22.610/2007, eis que, ocorrida a desfiliação
do requerido, o partido político a que o mesmo era filiado, o
DEMOCRATAS, não ingressou, no prazo de trinta dias, com o
pedido da perda do cargo; que o requerido, governador do Distrito
Federal, ora sem partido, “era filiado ao DEMOCRATAS desde 26/
09/2001, sendo que, no dia 10/12/2009, pediu sua desfiliação do
referido partido político alegando razões pessoais, haja vista a
crise instalada no GDF dando-o como responsável pelo esquema
de pagamento de propina a parlamentares da base aliada na
Câmara Legislativa do DF, dentre outras denúncias de corrupção,
conforme se evidencia das matérias jornalísticas em anexo (Correio
Braziliense, Caderno Cidades, Edição on-line, publicação: 10/12/
2009, 15h47min; e Folha Online publicação: 10/12/2009 às
21h54min), além de tratar-se de fato público e notório”; que o
cancelamento oficial da sua filiação partidária se deu em 15/12/
2009, conforme anexos documentos do TSE, encontrando-se o
requerido atualmente desfiliado de partido político e respondendo
a processo de impeachment na Câmara Legislativa do DF; que o
requerido se desfiliou do DEMOCRATAS, “a fim de se antecipar do
eventual desfecho do processo de expulsão que o partido político
instaurou contra ele diante da divulgação de vídeos onde ele fora
flagrado recebendo maços de dinheiro, supostamente oriundo do
esquema de corrupção que assola o Governo do Distrito Federal,
sendo que a respectiva comunicação de desfiliação chegou à
Executiva Nacional do DEM na véspera de sua reunião, onde se
decidiria acerca de sua expulsão partidária, não se olvidando que
o réu tentou, sem êxito, suspender o aludido processo de expulsão
junto ao egrégio TSE, oportunidade em que lhe fora indeferida a
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petição inicial em acurada decisão (cópia anexa) da lavra da
Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, em sede de ação
mandamental ajuizada em face da Comissão Executiva Nacional
do DEM”; que, “no pronunciamento de sua desfiliação do
DEMOCRATAS, o governador Arruda disse que assim o fez para
evitar ‘o constrangimento dos meus amigos que lamentam o
surgimento de tão graves suspeições porque reconhecem os
resultados de uma gestão que está construindo uma Brasília
melhor’, e que, afastado do DEM, vai dedicar-se às questões
administrativas do governo, ‘livre’ para fazer suas opções”.
Argumenta que “a atitude do réu vai de encontro ao disposto no
§ 1º do art. 1º da Resolução TSE nº 22.610/2007, que enumera
as hipóteses de justa causa para desfiliação partidária. Explicita
que a desfiliação partidária do requerido não se ampara em
qualquer das hipóteses do referido dispositivo e que ele “se desligou
do DEMOCRATAS para satisfazer interesse pessoal, no seu dizer
‘para evitar constrangimentos’, de modo que há de ser decretada
a perda do cargo de governador do Distrito Federal”. Pede “seja,
ao final, julgada procedente a presente ação, decretando-se a
perda do cargo de governador do Distrito Federal de José Roberto
Arruda”. Instruem a inicial os documentos de fls. 8/28.

O Requerente emendou a inicial à fl. 32.

Despacho à fl. 35, admitindo a emenda à inicial e
determinando a citação do requerido para apresentar defesa no
prazo de cinco dias, de acordo com o artigo 4º da Resolução TSE
nº 22.610/2007.

Resposta do requerido às fls. 38/48, protocolizada em 17/
02/2010. Preliminarmente, afirma a falta de interesse de agir, ao
fundamento de que a Resolução TSE nº 22.610/2007 não se aplica
aos casos de cargos majoritários. Transcreve a ementa do
julgamento do Mandado de Segurança nº 26.603, que teve como
relator o Ministro CELSO DE MELLO, e sustenta que a proteção
outorgada é ao “sistema proporcional adotado entre nós para o
preenchimento dos cargos das Casas Legislativas, com exceção
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do Senado Federal”. Assinala que “a possibilidade de o parlamentar
eleito pelo sistema proporcional mudar de partido rompe com a
consistência do sistema eleitoral, pois de se recordar que a vaga
é, quase sempre, obtida pelo conjunto de votos depositados em
favor de um partido ou de uma coligação”. “Todavia, em se cuidando
de cargo majoritário, como é o do Presidente da República,
Governador do Estado ou do Distrito Federal, Prefeito Municipal e
de Senador da República a situação é diversa, pois o candidato
não se nutre de votos dados à legenda ou a outros candidatos do
partido, mas antes os votos são conferidos ao próprio candidato”.
Sustenta dever “ser reconhecida a falta de interesse de agir do
requerente, já que não se trata de preservar a essência do sistema
eleitoral e, portanto, não há autorização constitucional para a
exigência que se pretende fazer”. No mérito, assim diz presente
justa causa para a desfiliação partidária, consistente em grave
discriminação pessoal, prevista no artigo 1º, inciso IV, da Resolução
TSE nº 22.610/2007: “Ora, em face de noticiário estrepitoso de
que foi vítima o ora requerido, o Democratas, sem garantir
plenamente ao filiado a ampla defesa e o contraditório, instaurou
processo de expulsão sumária (doc. 2), sendo amplamente divulgada
a intenção preconcebida dos membros da agremiação de desfiliá-
lo do partido (doc. 03 e 04). Tem-se, dessa forma, que a desfiliação
do requerido era algo sabido e consabido, de nada lhe valendo a
apresentação de defesa, já que ao Partido apenas interessava o
seu desligamento. Assim, para evitar o desgaste anunciado,
especialmente para a agremiação, o representado preferiu optar
pela sua desfiliação, abdicando do direito de disputar a reeleição,
como forma de contornar os problemas surgidos. Com todas as
vênias do nobre Ministério Público, desnecessária seria a
consumação da expulsão para se evidenciar a grave – no caso,
aliás, gravíssima – discriminação pessoal – o representado tornou-
se do dia para a noite pessoa non grata ao partido. Como se
evidenciará pela prova testemunhal a ser colhida, criou-se dentro
da legenda um clima de verdadeira aversão ao requerido, a tornar
impossível a sua continuidade na legenda. Dessa maneira,
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configurou-se a hipótese de desfiliação com justa causa –
certamente, por essa razão o Democratas não ajuizou a
representação por infidelidade partidária –, sendo absolutamente
improcedente a representação deduzida”. Pediu o requerido o
acolhimento da preliminar ou a improcedência da representação,
arrolando, à fl. 49, três testemunhas, a saber, o Deputado Federal
RODRIGO MAIA, o Deputado Federal (sic) HERÁCLITO FORTES e o
Deputado Federal JOSÉ THOMAZ NONÔ, todos com endereço na
Câmara dos Deputados, Esplanada dos Ministérios, Brasília, DF.
Com a resposta vieram os documentos de fls. 50/64.

O processo me foi redistribuído (fls. 66/67).

Proferi a seguinte decisão à fl. 69:

Nos termos do § 2º do artigo 1º da Resolução 22.610/2007 do

Tribunal Superior Eleitoral, se o partido político não formular o

pedido de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária

sem justa causa, dentro de trinta dias da desfiliação, o Minis-

tério Público Eleitoral passa a ter legitimidade para tanto, nos

trinta dias subsequentes. Posta tal legitimidade, pretendendo

o Ministério Público Eleitoral a perda do cargo conquistado pelo

requerido, emerge evidente seu interesse de agir, porque ne-

cessária a prestação jurisdicional, em face da resistência à

pretensão. Saber se a perda de cargo prevista na Resolução

22.610/2007 do Tribunal Superior Eleitoral abrange ou não

cargo majoritário, como o de governador, não tem a ver com

condição da ação, mas com o mérito do pedido, pelo que a ele

remeto esse tema da defesa, que será oportunamente decidido.

Defiro a oitiva das três testemunhas arroladas pela defesa (fl.

49). Para tanto designo o dia 3 de março de 2010, às 15 ho-

ras, no gabinete da Vice-Presidência e Corregedoria Eleitoral,

neste Tribunal Regional Eleitoral. Conforme o artigo 7º, caput,

parte final, da Resolução 22.610/2007 do Tribunal Superior

Eleitoral, incumbe à defesa trazer as testemunhas.

Intimem-se.

Petição do requerido à fl. 73, com os substabelecimentos
de fls. 74/75, comunicando a constituição de nova advogada,
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em substituição ao anterior patrono, e requerendo o adiamento
da audiência marcada para 3/3/2010.

Mandado de citação, ocorrida em 12/02/2010, juntado às
fls. 76/77.

Despachei à fl. 79, deferindo o adiamento da audiência
para 8/3/2010.

Às fls. 84/87 a ata da audiência em que ouvida, em
substituição, uma testemunha trazida pelo requerido e encerrada
a instrução, intimadas as partes para apresentação das alegações
finais.

Petição do requerido às fls. 88/90. Documentos por este
juntados às fls. 91/96.

Alegações finais do requerente às fls. 99/128, pugnando
pela procedência do pedido de perda do cargo eletivo, nos
termos do artigo 10 da Resolução TSE nº 22.610/2007.

Alegações finais do requerido às fls. 130/151, em que,
como preliminar, argúi cerceamento do direito de defesa, porque
não atendido o pedido de que as duas testemunhas faltantes à
audiência, deputado federal e senador, fossem oficiadas para, na
forma dos Códigos de Processo Civil e de Processo Penal, marcar
local, dia e hora para serem ouvidas. Insiste na ilegitimidade
ativa do Ministério Público para a ação. Assevera falta de utilidade
da demanda e, pois, de interesse de agir. No mérito, aprofunda
os argumentos da inaplicabilidade da Resolução TSE nº 22.610/
2007 para os cargos majoritários e da existência de justa causa
para a desfiliação partidária. Pede o acolhimento das preliminares
e, se ultrapassadas, no mérito, a improcedência do pedido.

É o relatório.
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HOUVE SUSTENTAÇÕES ORAIS POR PARTE DO SENHOR PROCU-
RADOR REGIONAL ELEITORAL, RENATO BRILL DE GÓES, E DA
SENHORA ADVOGADA LUCIANA LÓSSIO – OAB/DF Nº 15.410,
PATRONA DO REQUERIDO

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Nos termos do Regimento Interno do Tribunal foi levantada,

agora, uma preliminar nova, na sustentação oral, que é a
decadência. Nos termos regimentais, eu gostaria de ter o prazo
regimental para me manifestar sobre esta preliminar de decadência.

O Excelentíssimo Senhor Presidente:
O prazo é concedido a Vossa Excelência, tendo vista que

a matéria realmente é nova no julgamento.

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Senhor Presidente, ilustres Juízes, eu vou ser muito breve

e sucinto. Alega a advogada, da tribuna, que houve decadência
no ajuizamento da ação. Isso efetivamente não ocorreu, porque
está confundindo, a ilustre advogada, o momento que se conta o
prazo da desfiliação. Isso não é um critério pessoal que o candi-
dato, o filiado entrega uma carta ao partido e ele está desfiliado.
O termo a quo não é este. O termo a quo é o da legislação
eleitoral. Quando se considera desfiliado o candidato? Art. 21 da
Lei Orgânica dos Partidos Políticos: “Para desligar-se do partido,
o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e
ao juiz eleitoral da zona em que for escrito”. Então, são ambas
comunicações!. Parágrafo único: Decorridos dois dias da entrega
da comunicação. Quais sejam? A comunicação ao partido e ao
juiz. Decorridos dois dias destas comunicações é que o vínculo
torna-se extinto. Qual vínculo? O da filiação partidária, para todos
os efeitos, isto é o termo da lei. Então, neste sentido, e, mesmo
porquê o documento que consta dos autos, a certidão do TSE de
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registro de filiação consta como cancelamento oficial de sua
filiação partidária  a data 15 de dezembro de 2009. E só a consi-
deração em virtude do contraditório que o autor faz em relação a
preliminar que foi argüida aqui.

VOTOS QUANTO À PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Cuido, primeiro, da preliminar de decadência, lançada

pela defesa ao apagar das luzes em memorial e reiterada da
tribuna.

Sustenta que a desfiliação do requerido ocorreu no dia
10/12/2009, como atesta sua carta de desfiliação, findando o
prazo decadencial de trinta dias do partido DEMOCRATAS,
conferido pelo § 2º do artigo 1º da Resolução TSE nº 22.610/
2007, para ajuizar a ação de perda do cargo, em 09/01/2010.
Argumenta que, desta data contados os trinta dias subsequentes
para o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizar a demanda, diante
da omissão do partido, nos termos do mesmo dispositivo, teria
findado o prazo em 08/02/2010. Como a ação somente foi
proposta em 09/02/2010, conforme protocolo de fl. 2, já teria
escoado o prazo, pelo que consumada estaria a decadência do
direito do requerente.

Assim não é, todavia.

Prescreve a Lei nº 9.096, de 19/09/1995: “Art. 21. Para
desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão
de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito.
Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da
comunicação, o vínculo torna-se extinto, para todos os efeitos”.

Resulta evidente ser necessária, para a desfiliação, a dupla
comunicação: ao partido e ao juízo eleitoral. E somente decorridos
dois dias da data da entrega da comunicação é que o vínculo
torna-se extinto, para todos os efeitos. Na espécie, malgrado
feita a comunicação ao partido em 10/12/2009, a endereçada à
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Justiça Eleitoral apenas se realizou em 15/12/2009. Extinto o vínculo
dois dias depois, ou seja, em 17/12/2009, o prazo de trinta dias do
partido só expirou em 16/01/2010, enquanto que o do Ministério
Público apenas findaria em 15/02/2010. Ora, o MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL ingressou com a ação em 09/02/2010 (protocolo nº
2.662/2010 de fl. 2), muito antes de escoar o prazo.

Aliás, o “detalhe do registro de filiação” de fl. 15 mostra que
a filiação do requerido ao Partido DEMOCRATAS, datada de 26/09/
2001, foi cancelada em 15/12/2009, “a pedido do eleitor”. Natural
que, exigida pela lei, a dupla comunicação, não há cogitar de extinção
do vínculo com o partido antes de que aperfeiçoada a segunda
notificação. Mas, mesmo, só para argumentar, contado o prazo da
primeira comunicação, ao partido, em 10/12/2009, certo que o
vínculo, de acordo com o parágrafo único do artigo 21 da Lei nº
9.096/1995, apenas se extingue decorridos dois dias da data da
entrega. Daí que o prazo do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL somente
acabaria em 10/02/2010, um dia depois do ingresso da ação.

Repilo, portanto, a preliminar de decadência.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Acompanho o relator na questão da preliminar.

O Senhor Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO – vogal:
Também de acordo, Senhor Presidente.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o eminente relator.

O Senhor Juiz ANTONINHO LOPES – vogal:
Também com o relator, Senhor Presidente.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Com o eminente relator, Senhor Presidente.
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VOTOS QUANTO À PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Abordo a preliminar em que alega o requerido cerceamento

do direito de defesa, porque não atendido o pedido de que as duas
testemunhas faltantes à audiência, deputado federal e senador,
fossem oficiadas para, na forma dos Códigos de Processo Civil e
de Processo Penal, marcar local, dia e hora para serem ouvidas.

A defesa, fl. 49, arrolou três testemunhas, a saber, o
Deputado Federal RODRIGO MAIA, o Deputado Federal (sic) HERÁ-
CLITO FORTES e o Deputado Federal JOSÉ THOMAZ NONÔ, todos
com endereço na Câmara dos Deputados, Esplanada dos Minis-
térios, Brasília, DF. Nada aduziu quanto a eventual necessidade de
ofício às referidas testemunhas, parlamentares, para marcar local,
dia e hora para serem ouvidas. Não pode alegar desconhecimento
de prever o artigo 7º, caput, da Resolução TSE nº 22.610/2007,
que, “havendo necessidade de provas, deferi-las-á o Relator,
designando o 5º (quinto) dia útil subsequente para, em única assen-
tada, tomar depoimentos pessoais e inquirir testemunhas, as quais
serão trazidas pela parte que as arrolou” (grifou-se).

Na decisão saneadora de fl. 69 frisou-se que a defesa
deveria trazer as testemunhas que arrolara:

[...] Defiro a oitiva das três testemunhas arroladas pela

defesa (fl. 49). Para tanto designo o dia 3 de março de

2010, às 15 horas, no gabinete da Vice-Presidência e

Corregedoria Eleitoral, neste Tribunal Regional Eleitoral.

Conforme o artigo 7º, caput, parte final, da Resolução nº

22.610/2007 do Tribunal Superior Eleitoral, incumbe à de-

fesa trazer as testemunhas. Intimem-se.

A defesa foi intimada dessa decisão mediante publicação
regular no DJe/TRE/DF de 25/2/2010 (certidão de fl. 69). Nada objetou.
Nada requereu. Também ao pedir o adiamento, concedido, da audiência
de inquirição das testemunhas, nada pediu a defesa (fl. 73).
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Somente na própria audiência de inquirição das testemunhas
é que veio a alegação da defesa de que tentara, “até o último
minuto antes dessa audiência”, trazer as testemunhas Deputado
Federal RODRIGO MAIA e Senador da República HERÁCLITO FORTES,
o que não conseguiu, daí o pedido de que fossem oficiadas para,
na forma dos Códigos de Processo Civil e de Processo Penal, marcar
local, dia e hora para serem ouvidas. Sucede que o procedimento
instituído pela Resolução nº 22.610/2007 do Tribunal Superior
Eleitoral é especial, célere, com prazo de 60 (sessenta) dias para
o encerramento (artigo 12), prevendo o caput do artigo 7º, como
visto, ser incumbência da parte que arrolar testemunhas trazê-las
à audiência. Inviável, pois, a pretendida aplicação supletiva de
dispositivos dos Códigos de Processo Civil e de Processo Penal,
porquanto contrariam a norma especial.

Aliás, ciente do que previsto na Resolução TSE nº 22.610/
2007, eventualmente antevendo qualquer dificuldade no compa-
recimento das testemunhas arroladas, cumpria à defesa ter pedido
a providência necessária com antecedência, evitando procras-
tinação processual. Mas, consoante examinado, só na audiência,
já adiada a seu pedido, é que veio o precluso requerimento.

Outro fundamento autônomo concorre para a rejeição da
preliminar. É que não há necessidade do depoimento de outras
testemunhas. O fato que se pretende com elas demonstrar já
está incontroverso nos autos. É reconhecido pelo próprio
requerente. Está corroborado por documentos e pelo depoimento
da testemunha FLÁVIO JOSÉ COURI, fls. 84/85, ex-Secretário-
Geral do DEMOCRATAS, que foi o portador ao Partido do pedido
de desfiliação do requerido.

Disse o requerido na defesa: “Tem-se, dessa forma, que a
desfiliação do requerido era algo sabido e consabido, de nada lhe
valendo a apresentação de defesa, já que ao Partido apenas
interessava o seu desligamento. Assim, para evitar o desgaste
anunciado, especialmente para a agremiação, o representado
preferiu optar pela sua desfiliação, abdicando do direito de disputar
a reeleição, como forma de contornar os problemas surgidos.
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Com todas as vênias do nobre Ministério Público, desnecessária
seria a consumação da expulsão para se evidenciar a grave – no
caso, aliás, gravíssima – discriminação pessoal – o representado
tornou-se do dia para a noite pessoa non grata ao partido. Como
se evidenciará pela prova testemunhal a ser colhida, criou-se
dentro da legenda um clima de verdadeira aversão ao requerido,
a tornar impossível a sua continuidade na legenda” (fls. 47/48).

O fato de que era dada como certa a expulsão do requerido
do Partido e de que ele requereu a desfiliação para evitar a desenhada
expulsão está demonstrado nos autos. Isso, aliás, foi alegado na
inicial pelo requerente, Ministério Público. Confira-se fl. 4: “A rigor,
a desfiliação partidária do réu em face do partido DEMOCRATAS foi
por ele estrategicamente formulada a fim de se antecipar do eventual
desfecho do processo de expulsão que o partido político instaurou
contra ele diante da divulgação de vídeos onde ele fora flagrado
recebendo maços de dinheiro, supostamente oriundo do esquema
de corrupção que assola o Governo do Distrito Federal, sendo que
a respectiva comunicação de desfiliação chegou à Executiva
Nacional do DEM na véspera de sua reunião, onde se decidiria
acerca de sua expulsão partidária, não se olvidando que o réu
tentou, sem êxito, suspender o aludido processo de expulsão junto
ao egrégio TSE, oportunidade em que lhe fora indeferida a petição
inicial em acurada decisão (cópia anexa) da lavra da Ministra Carmem
Lúcia Antunes Rocha, em sede de ação mandamental ajuizada em
face da Comissão Executiva Nacional do DEM”.

Os documentos de fls. 13/14, 61/62, 63/64, entre outros,
publicações na mídia, contextualizando declarações, inclusive de
líderes partidários, corroboram o fato. Só para exemplificar, veja-
se a manchete da Folha Online de 07/12/2009, 9h22: “Expulsão
de Arruda já está selada, avalia direção do DEM”. E, no corpo da
matéria: “A decisão já está tomada e eu diria que mais de 90% da
Executiva irá decidir pela desfiliação, afirmou o deputado Ronaldo
Caiado (DEM-GO), da Executiva” (fl. 63).

Incisivo, outrossim, o depoimento da testemunha FLÁVIO
JOSÉ COURI, fls. 84/85, ex-Secretário-Geral do DEMOCRATAS,



156 Revista do TREDF n. 5/2010

que foi o portador ao Partido do pedido de desfiliação do
requerido:

[...] que, pressionado pelas circunstâncias amplamente

divulgadas pela mídia e pelas notícias que lhe chegaram,

dando conta de sua iminente expulsão do partido, o Gover-

nador optou por, no penúltimo dia do prazo, apresentar seu

pedido de desfiliação partidária, de que foi portador o depo-

ente; [...] que a expectativa reinante era de que o Gover-

nador ou se desfiliava ou seria expulso; que um grande

número de parlamentares integrantes da executiva Nacio-

nal antecipou sua posição pela expulsão do Governador [...]

Suficientemente demonstrado o fato, sequer negado pela
parte adversa, absolutamente desnecessária a oitiva de outras
duas testemunhas, que traria a inevitável consequência de
retardar consideravelmente o processo – para que se prescreveu
o célere prazo de encerramento de sessenta dias –, tanto mais
quando notórias as dificuldades, em regra, de parlamentares
expedirem pronto atendimento à solicitação para prestar
depoimento como testemunhas.

O indeferimento de oitiva das duas testemunhas, que a defesa
não trouxe para a audiência, como lhe cumpria, encontra amparo
no artigo 330, I, do Código de Processo Civil. Não mais havendo
necessidade de produção da prova, encerra-se esta, passando-se
à decisão. Ademais, nos termos do artigo 125, II, do Código de
Processo Civil, incumbe ao juiz “velar pela rápida solução do litígio”.
Também lhe cabe, de acordo com o artigo 130 do mesmo diploma
legal, indeferir “as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Rejeito, destarte, a preliminar de cerceamento do direito
de defesa.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente, também nesse ponto acompanho o

eminente relator, fazendo ressalvas. Assim como no caso da
legitimidade do Ministério Público, eu tenho dúvidas sobre o acerto
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do TSE na opção em transformar em ônus das partes, numa
circunstância em que se discute a fidelidade partidária para fins
de discussão sobre a manutenção ou não do mandato, colocar
como ônus das partes levar as testemunhas do dia da audiência.

Eu tenho dúvidas a respeito disso, mas como o Supremo
se manifestou pela constitucionalidade da Resolução 22610/07 e
legitimou o TSE para essa opção, eu a ela me submeto. Daí,
como era ônus da parte levar as suas testemunhas, não se aplica
a hipótese do Código de Processo Penal nem a do Código de
Processo Civil, que tratam de testemunhas intimadas para prestar
depoimento em juízo. Na situação dos autos, em que, repita-se,
é ônus da parte fazer com que suas testemunhas compareçam à
audiência, pouco importa qualquer dificuldade ou prerrogativa das
testemunhas, que devem comparecer espontaneamente.

Por essas razões e também pela desnecessidade da prova,
acompanho o eminente relator.

O Senhor Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO – vogal:
O representado, na sua defesa, demonstra a desnecessidade

desses depoimentos, quando já traz aos autos inúmeras declara-
ções desses líderes que prestariam o testemunho em juízo acer-
ca da conduta que adotaram em relação ao representado. Seria
quase que um bis in idem.

Aguardar esses depoimentos indefinidamente nos levaria a
jamais julgar esta representação.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Com o eminente relator.

O Senhor Juiz ANTONINHO LOPES – vogal:
Com o eminente relator.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Senhor Presidente, a parte final do artigo 7º da Resolução

22.610, não constitui uma inovação, porque o próprio Código de
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Processo Civil e também o Código de Processo Penal têm regras
que preveem que a parte traga espontaneamente as testemunhas.

Por outro lado, essa resolução, cuja constitucionalidade
já foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
das ADINs 3.999 e 4.086, ela estabelece outras normas de cará-
ter processual, como a forma da petição inicial, das provas, prazo
para resposta, consequências da revelia, os requisitos de direito
de defesa, o julgamento antecipado da lide etc. Entre as normas
de caráter processual, essa que determina que, caso as partes
queiram produzir prova, que tragam espontaneamente.

Por outro lado, Senhor Presidente, também como salientado
pelo eminente relator, os fatos objeto de prova são aqueles
relevantes, pertinentes e controversos; são esses os fatos objeto
de prova.

No caso, independem de prova os fatos públicos e notóri-
os, de maneira que constitui, como também salientado pelo emi-
nente relator, dever do magistrado velar pela rápida tramitação
do litígio. E uma das formas que tem o magistrado para velar pela
rápida tramitação do litígio é exatamente indeferindo as provas
protelatórias ou meramente inúteis.

Eu acompanho o eminente relator, Senhor Presidente.

VOTOS QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Trato da preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério

Público para a ação. Quando da decisão de fl. 69 já rejeitara tal
preliminar. Confira-se:

Nos termos do § 2º do artigo 1º da Resolução nº 22.610/

2007 do Tribunal Superior Eleitoral, se o partido político

não formular o pedido de perda de cargo eletivo por
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desfiliação partidária sem justa causa, dentro de trinta dias

da desfiliação, o Ministério Público Eleitoral passa a ter le-

gitimidade para tanto, nos trinta dias subsequentes. Posta

tal legitimidade, pretendendo o Ministério Público Eleitoral

a perda do cargo conquistado pelo requerido, emerge evi-

dente seu interesse de agir, porque necessária a prestação

jurisdicional, em face da resistência à pretensão. Saber se

a perda de cargo prevista na Resolução nº 22.610/2007 do

Tribunal Superior Eleitoral abrange ou não cargo majoritário,

como o de governador, não tem a ver com condição da

ação, mas com o mérito do pedido, pelo que a ele remeto

esse tema da defesa, que será oportunamente decidido.

No caso, o DEMOCRATAS não ajuizou a ação de perda do
cargo, decorrendo a legitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL do § 2º do artigo 1º da Resolução nº 22.610/2007 do
Tribunal Superior Eleitoral. O “detalhe do registro de filiação” de
fl. 15 mostra que a filiação do requerido ao Partido DEMOCRATAS,
datada de 26/09/2001, foi cancelada em 15/12/2009, “a pedido
do eleitor”. Vencidos em branco os trinta dias que tinha o partido
político para pedir o decreto de perda do cargo, ingressou o
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL com o respectivo pedido em 09/
02/2010 (protocolo nº 2.662/2010 de fl. 2), dentro do prazo de
trinta dias subsequentes, tudo consoante o artigo 1º, § 2º, da
Resolução TSE nº 22.610/2007.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
nº 3.999-DF e a ADI nº 4.086-DF, declarou a constitucionalidade
da referida Resolução. Veja-se a respectiva ementa, a mesma
para as duas ações diretas de inconstitucionalidade:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLU-

ÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 22.610/2007 e

22.733/2008. DISCIPLINA DOS PROCEDIMENTOS DE JUS-

TIFICAÇÃO DA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA E DA PERDA

DO CARGO ELETIVO. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. 1. Ação

direta de inconstitucionalidade ajuizada contra as Resolu-

ções 22.610/2007 e 22.733/2008, que disciplinam a perda
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do cargo eletivo e o processo de justificação da desfiliação

partidária. 2. Síntese das violações constitucionais argüidas.

Alegada contrariedade do art. 2º da Resolução ao art. 121

da Constituição, que ao atribuir a competência para exa-

minar os pedidos de perda de cargo eletivo por infidelida-

de partidária ao TSE e aos Tribunais Regionais Eleitorais,

teria contrariado a reserva de lei complementar para

definição das competências de Tribunais, Juízes e Juntas

Eleitorais (art. 121 da Constituição). Suposta usurpação

de competência do Legislativo e do Executivo para dispor

sobre matéria eleitoral (arts. 22, I, 48 e 84, IV da Consti-

tuição), em virtude de o art. 1º da Resolução disciplinar de

maneira inovadora a perda do cargo eletivo. Por estabelecer

normas de caráter processual, como a forma da petição

inicial e das provas (art. 3º), o prazo para a resposta e as

conseqüências da revelia (art. 3º, caput e par. ún.), os

requisitos e direitos da defesa (art. 5º), o julgamento

antecipado da lide (art. 6º), a disciplina e o ônus da prova

(art. 7º, caput e par. ún., art. 8º), a Resolução também

teria violado a reserva prevista nos arts. 22, I, 48 e 84, IV

da Constituição. Ainda segundo os requerentes, o texto

impugnado discrepa da orientação firmada pelo Supremo

Tribunal Federal nos precedentes que inspiraram a

Resolução, no que se refere à atribuição ao Ministério

Público eleitoral e ao terceiro interessado para, ante a omis-

são do Partido Po lítico, postular a perda do cargo eletivo

(art. 1º, § 2º). Para eles, a criação de nova atribuição ao

MP por resolução dissocia-se da necessária reserva de lei

em sentido estrito (arts. 128, § 5º e 129, IX da Constitui-

ção). Por outro lado, o suplente não estaria autorizado a

postular, em nome próprio, a aplicação da sanção que asse-

gura a fidelidade partidária, uma vez que o mandato “per-

tenceria” ao Partido.) Por fim, dizem os requerentes que o

ato impugnado invadiu competência legislativa, violando o

princípio da separação dos poderes (arts. 2º, 60, §4º, III

da Constituição). 3. O Supremo Tribunal Federal, por oca-

sião do julgamento dos Mandados de Segurança 26.602,

26.603 e 26.604 reconheceu a existência do dever consti-
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tucional de observância do princípio da fidelidade partidária.

Ressalva do entendimento então manifestado pelo minis-

tro-relator. 4. Não faria sentido a Corte reconhecer a exis-

tência de um direito constitucional sem prever um instru-

mento para assegurá-lo. 5. As resoluções impugnadas sur-

gem em contexto excepcional e transitório, tão-somente

como mecanismos para salvaguardar a observância da fi-

delidade partidária enquanto o Poder Legislativo, órgão le-

gitimado para resolver as tensões típicas da matéria, não

se pronunciar. 6. São constitucionais as Resoluções

22.610/2007 e 22.733/2008 do Tribunal Superior

Eleitoral. Ação direta de inconstitucionalidade co-

nhecida, mas julgada improcedente. (STF, ADI 3999,

Relator:  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado

em 12/11/2008, DJe-071 DIVULG 16-04-2009 PUBLIC 17-

04-2009 EMENT VOL-02356-01 PP-00099, grifou-se).

Declarada a constitucionalidade da Resolução TSE nº
22.610/2007 pelo Supremo Tribunal Federal em controle concen-
trado de constitucionalidade, impende seguir-se o pronunciamento
da Excelsa Corte, em face do seu efeito vinculante. Recorde-se
que, nos precisos termos do parágrafo único do artigo 28 da Lei
nº 9.868, de 10/11/1999, “a declaração de constitucionalidade
ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a
Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem
redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante
em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública federal, estadual e municipal”.

Por isso mesmo, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO ORDINÁRIO. FIDELIDADE PARTIDÁRIA.

DEPUTADO ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE. RES.-TSE

Nº 22.610/2007. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO.

JUSTA CAUSA. DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DESCARAC-

TERIZAÇÃO. 1. A constitucionalidade da Resolução-

TSE nº 22.610/2007, que regulamenta os processos

de perda de mandato eletivo e de justificação de
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desfiliação partidária, foi afirmada pelo Supremo

Tribunal Federal no julgamento das ADI’s nos 3.999

e 4.086. 2. O Ministério Público é parte legítima para

atuar nos referidos processos. 3. A eventual resistência

interna a futura pretensão de concorrer à prefeitura ou a

intenção de viabilizar essa candidatura por outra sigla não

caracterizam justa causa para a desfiliação partidária, pois a

disputa e a divergência internas fazem parte da vida partidária.

4. Recurso ordinário desprovido. (TSE, RO nº 1.761-MT, Relator

Ministro MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, 10/6/

2009, DJe de 18/9/2009, p. 17, grifou-se).

Efetivamente, a resolução do TSE sobre fidelidade partidária
é constitucional, constituindo um ato normativo secundário, de
natureza acessória, que se limita a interpretar dispositivos já
existentes em lei e na própria Constituição Federal, não usurpando
a competência do Poder Legislativo nem incorrendo em excesso
na aplicação do Poder Normativo da Justiça Eleitoral.

Presente, pois, a legitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL para esta ação, rejeito a respectiva preliminar.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Acompanho o eminente relator.

O Senhor Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO – vogal:
Também de acordo, Senhor Presidente.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o eminente relator.

O Senhor Juiz ANTONINHO LOPES – vogal:
Também com o relator, Senhor Presidente.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Com o eminente relator, Senhor Presidente.
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VOTOS QUANTO AO MÉRITO

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Ainda a título de preliminar, agora nas alegações finais,

afirma a defesa falta de utilidade da demanda e, pois, de interes-
se de agir. Ocorre que o tema se entrelaça com o mérito, especi-
ficamente quanto à aplicação da Resolução TSE nº 22.610/2007
para os cargos majoritários. Assim, o seu exame será em conjunto
com o do mérito, que passo a fazer.

O debate sobre a fidelidade partidária resolveu-se na Consulta
nº 1.398, formulada ao Tribunal Superior Eleitoral. Fez-se o
questionamento jurídico em torno das consequências atinentes à
mudança de partido em meio ao exercício do mandato, ou seja,
questionou-se se os mandatos parlamentares pertencem aos
partidos ou aos próprios parlamentares que obtiveram os votos
dos seus eleitores.

A Consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, feita pelo então
PFL – Partido da Frente Liberal, foi realizada da seguinte forma:
“Os partidos e as Coligações têm o direito de preservar a vaga
obtida pelo sistema proporcional, quando houver cancelamento
de filiação ou de transferência do candidato eleito por um partido
para outra legenda?”. A resposta, em sessão de 27/03/2007, foi
positiva, em pronunciamento assim ementado: “Consulta. Eleições
proporcionais. Candidato eleito. Cancelamento de filiação.
Transferência de partido. Vaga. Agremiação. Resposta afirmativa”
(Resolução nº 22.526/2007). Como então destacou o Ministro
CÉSAR ASFOR ROCHA, “o mandado parlamentar pertence,
realmente, ao Partido Político, pois é à sua legenda que são
atribuídos os votos dos eleitores, devendo-se entender como
indevida (e mesmo ilegítima) a afirmação de que o mandato
pertence ao eleito, inclusive porque toda a condução ideológica,
estratégica, propagandística e financeira é encargo do Partido
Político, sob vigilância da Justiça Eleitoral, à qual deve prestar
contas (art. 17, III, da CF)”.
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Pautou-se o Tribunal Superior Eleitoral em que, pela
Constituição Federal, a soberania popular (artigo 1º, inciso I, da
CF) é exercida primordialmente através do sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos (artigo 14, caput,
CF), sendo a filiação partidária condição indispensável de elegibilidade
(artigo 14, § 3º, inciso IV, CF). Se assim é, se, sem o partido, o
candidato sequer poderia concorrer, quanto mais se eleger, é de se
entender que a vaga é do partido, não do candidato eleito.

Conforme ressaltou o Ministro EROS GRAU, no julgamento
do MS nº 26.602, “o julgado do TSE fez exame da legislação
eleitoral mostrando que os artigos 108, 175, § 4º, e 176 do
Código Eleitoral indicam com suficiente claridade que os candidatos
são eleitos com os votos dos partidos políticos, assinalando que
a disciplina positiva está centrada no prestígio dos partidos
políticos, os quais contam com os votos dados a candidato que
depois da eleição seja proclamado inelegível ou que tenha o
registro cancelado, além de receber os votos proporcionais
naquelas hipóteses expressamente indicadas”.

“As argumentações que alicerçaram a aceitação da
fidelidade partidária – como bem afirmou o Ministro José Delgado,
não se trata de fidelidade partidária, mas de fidelidade ao eleitor –
foram: que a soberania popular não pode ser concebida de uma
maneira privatística; que a constituição apresenta abrangência
sistêmica; que a filiação partidária é condição de elegibilidade; no
resguardo da vontade do eleitor; no fortalecimento da democracia”
(VELLOSO, Carlos Mário da Silva e AGRA, Walber de Moura.
Elementos de Direito Eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2009, p.89).

Resolvida a questão da fidelidade partidária quanto aos
candidatos eleitos pelo sistema proporcional, foi submetida ao
Tribunal Superior Eleitoral a Consulta nº 1.407, assim formulada:
“Os partidos e coligações têm o direito de preservar a vaga obtida
pelo sistema eleitoral majoritário, quando houver pedido de
cancelamento de filiação ou de transferência do candidato eleito
por um partido para outra legenda?”.
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A resposta, em sessão de 16/10/2007, foi: “Consulta.
Mandato. Cargo majoritário. Partido. Resposta afirmativa”
(Resolução nº 22.600).

Destaco, no voto do relator, Min. CARLOS AYRES BRITTO:

21. Outra causa da dimensão institucional dos partidos po-

líticos, percebe-se, reside na citada intermediação de ca-

ráter subjetivo; ou seja, os partidos e suas eventuais coli-

gações a se colocar de permeio entre os eleitores e os

candidatados à ocupação de cargo de provimento eletivo.

Permeio ou intercalação que se materializa pela assunção

de condutas deste naipe, assumidas indistintamente

para a disputa de cargos sob o sistema proporcio-

nal ou sob o princípio majoritário de eleição: filiação

partidária; escolha dos candidatos em convenção; registro

das candidaturas em unidade da Justiça Eleitoral; identifi-

cação dos concorrentes pela legenda do partido; celebra-

ção de alianças; financiamento da campanha com recur-

sos do fundo partidário; utilização dos espaços de rádio e

de televisão para o fim de propaganda individual; endosso

ou aval, ético-ideológico-profissional de cada candidato

assim partidariamente disputante da preferência do eleito-

rado, pois se candidatar por um partido ou coligação é de-

les receber uma espécie de atestado de bons anteceden-

tes, pureza de propósitos, apego a regras de disciplina e

lealdade associativa, sólido compromisso com idéias (o perfil

ideológico de cada candidato se conhece é pelo perfil ideo-

lógico do seu partido). Idéias constitutivas de uma doutri-

na que se acalenta como verdadeira razão de viver, a tor-

nar impensável o seu arbitrário ou desmotivado abandono

após a unção pelas urnas. Tão impensável esse abandono

por eles, candidatos já eleitos, quanto pelos partidos mes-

mos; que não podem desertar nem do seu ideário nem da

cobrança de fidelidade por parte daqueles a quem ajuda-

ram eleger. Afinal, avalista é assim mesmo: tem que velar

pelo adimplemento dos compromissos assumidos pela pes-

soa a quem somente avalizou por lhe parecer digna de

confiança.
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22. Numa primeira síntese, é em virtude de toda essa

laboriosa engenharia constitucional que se busca tonificar

o  pluralismo político e assim elevar os padrões da

representatividade popular em nosso País. Os partidos

políticos a ocupar uma posição de nítida liderança no

processo político-eletivo, desde a filiação à escolha dos

candidatos em convenção, para desaguar na fiscalização

dos eleitos e no co-desempenho dos cargos assim

eletivamente conquistados. Espécie de ímã e de bússola

para simpatizantes, filiados, candidatos, eleitores e eleitos.

Logo, cada agremiação encarnando o civilizado apogeu da

institucionalidade, do coletivo, do estatutário e do

programático, a patentear o reconhecimento da posição

de centralidade constitucional de todos eles, grêmios

partidários. Seja qual for o cargo eleitoralmente

disputado e obtido. Seja qual for o “sistema” ou o

“princípio” eleitoral de votação (na linguagem da

Constituição, “sistema proporcional” e “pr incípio

majoritário”, o primeiro a figurar no art. 45, e, o segundo,

no art. 46).

23. Passo, agora, à indicação de mais uma função

constitucional-partidária. A de intercalação, acabamos de

ver, é a que se dá no curso de um determinado período

eleitoral. Momento que antecede ao exercício desse ou

daquele cargo de investidura eletiva. Já a de natureza

processual, é a que transcorre em fase posterior à eleição

e no pressuposto da vitória de pelo menos um representante

partidário (explicado que somente partido político com

representação no Congresso Nacional é que pode impetrar

mandado de segurança coletivo e propor ações diretas de

inconstitucionalidade, ações declaratórias de constituciona-

lidade e argüições de descumprimento de preceito

fundamental). Mesmo pressuposto, aliás, da terceira função

agora apontada: a do “funcionamento parlamentar de

acordo com a lei” (inciso IV do art. 17, negritos à parte).

Corresponde a dizer: trata-se de uma terceira função,

poster ior ao momento eleitoral e que também é

desempenhada a partir de pelo menos um deputado ou
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senador eleito. Os partidos a deter o direito de acompanhar

e até de coordenar o desempenho dos seus representantes,

para o que escolhem seus líderes (referidos no art. 140) e

ficam autorizados  a celebrar acordos para a formação de

blocos (§1º do art. 58). De parelha com o uso das

competências que a Carta Magna de logo lhes conferiu:

propor a abertura de processo de perda de mandato (§§

2º e 3º do art. 55), requerer a sustação do andamento de

ações penais da competência originária do Supremo Tribunal

Federal (§ 3º do art. 53), participar, proporcionalmente às

respectivas bancadas, tanto da constituição das Mesas

legislativas quanto das comissões parlamentares, inclusive

durante o recesso de todo o Poder Legislativo (§§ 1° e 3°

do art.58).

24. É o clímax da mencionada relação tripartite de interes-

ses e valores (partido-eleitor-candidato), já agora trans-

posta para a atuação parlamentar de quantos consegui-

rem êxito na final apuração dos votos populares. Atuação

parlamentar que também se projeta sobre os exercentes

do Poder Executivo e o funcionamento de toda a Adminis-

tração Pública (direta e indireta), seja para manifestar

Legislativo tanto cabe legislar – o que faz, o mais das ve-

zes, com a participação do Chefe do Poder Executivo (art.

48 da Constituição) – como “fiscalizar e controlar, direta-

mente, ou por qualquer de suas Casas” os atos desse mes-

mo Poder Executivo, “incluídos os da administração indire-

ta” (inciso X do artigo constitucional de n° 49, ao lado de

outras competências e atribuições de efeitos concretos).

25. É o quadro normativo que me basta para fazer as se-

guintes e decisivas perguntas, na linha da presente consul-

ta: uma eventual e desmotivada desfiliação partidária, ora

por desistência pura e simples de se permanecer associa-

do, ora por transferência para uma outra unidade partidá-

ria, é opção que implica auto-desqualif icação para a

titularidade do cargo? Sabido que mandato é represen-

tação? Não presentação? Um agir em nome de outrem,

que, no caso, tanto é o povo quanto o partido sob cuja

legenda se deu a eleição? Não apenas um ou outro,
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alternativamente, mas um e outro simultaneamente? Por

todo o tempo de duração do mandato, então?

26. Recolocando as perguntas, a partir da primeira hipóte-

se, que é a de desligamento puro e simples do partido.

Pode o eleito, em tal conjectura, mutilar o mandato e torná-

lo um instrumento de representação pela metade? O até

então representante do partido a fazer o representado

decair dessa condição e unilateralmente dizer que,

doravante, só lhe interessa representar diretamente o povo?

Inaugurando, por essa forma voluntarista, um relaciona-

mento político não mais institucional, não mais programá-

tico, não mais estatutário? Livre, leve e solto para somen-

te ao povo dar satisfações quanto ao seu modo de atuar e

respectivas motivações? Alterando, por conseguinte, em

pleno desenrolar do jogo político-partidário, as respecti-

vas regras e a própria configuração ideológica do voto

popular?

27. Já na pressuposição de mudança de partido “transfu-

gismo”, para Victor Nunes Leal), pergunto: é dado ao

representante passar a representar uma entidade sob cuja

bandeira ideológica deixou de hastear perante o povo,

quando em campanha pela captação do voto? Bandeira

ideológica muitas vezes criticada como encarnação do pró-

prio mal, nas refregas em que se dá toda campanha eleito-

ral? Um novo partido por cuja convenção o trânsfuga não

foi indicado nem sob cuja legenda obteve registro eleitoral

como candidato? Partido que não investiu em sua pessoal

eleição e ao lado do qual não se apresentou como detentor

de uma história de pensamento e luta em comum? Partido

que para crescer quantitativamente em sua representação

impõe ao do eleito em debandada um correspondente

desfalque? Alimentando-se da esqualidez do outro, de

maneira a alterar o próprio resultado eleitoral-partidário das

urnas? Forcejando, também aqui, por inverter um quadro

ideologicamente definido nas pranchetas do voto popular?

29. Minha resposta é rotundamente negativa. O de-

ver de não desocupar a cadeira em que se foi eleitoral-

mente assentado é a primeira das condições de leal exer-
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cício de um mandato que não é senão uma binária repre-

sentação (é a Constituição que fala assim com todas as

letras, conforme vimos da citação do parágrafo único do

art. 1º e da mencionada alínea a do inciso LXX do art. 5º,

combinadamente com os §§ 2° e 3° do art. 55, mais o

inciso VIII do art. 103). O eleito a compor com o seu par-

tido e com o povo uma relação jurídica de inerência

com o regime representativo brasileiro. Relação

tricotômica de que inicialmente participou quando ainda

candidato, de sorte a já não poder desunir o que a Consti-

tuição uniu. Como na liturgia católica do casamento.

30. Esta nossa conclusão ganha em robustez se voltar-

mos à afirmativa de ser o partido político, antes de tudo,

uma pessoa jurídica do tipo associativo. Como tal, a ele

se aplica a regra de que “ninguém poderá ser compelido

a associar-se ou a permanecer associado” (inciso XX do

art. 5°). Do que decorre a licitude da desvinculação par-

tidária, seja qual for a base de sua motivação. Sem que

isto signifique, entretanto, prosseguir no exercício do

mandato popular, que a tanto se opõe o sistema de co-

mandos constitucionais em torno de um regime repre-

sentativo que é eminentemente partidário, conforme vis-

to. Até porque mandato é representação e representação

é função. Quer dizer, “existe função quando alguém está

investido no dever de satisfazer dadas finalidades em

prol do interesse de outrem, necessitando, para tanto,

manejar os poderes requeridos para supri-las” (Celso

Antônio Bandeira de Mello, em “Curso de Direito Admi-

nistrativo”, 23º edição, Malheiros Editores, p. 68, agosto

de 2007). Donde a serena dedução de que, ao se demi-

tir do dever de servir ao partido pelo qual foi elei-

to, o demissionário incide em renúncia tácita de

mandato. Renúncia lógica. Renúncia auto-evidente, por-

que a relação tripartite dos interesses, compromissos e

valores que permeiam a disputa e o exercício do manda-

to popular é tão elementarmente expressão do regime

representativo que não pode ser rompida assim discri-

cionariamente, assim unilateralmente, assim capricho-
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samente pelo mandatário popular e partidário. De acor-

do, aliás, com recente e majoritária decisão que o Su-

premo Tribunal Federal exarou nos mandados de segu-

rança nºs 26.602, 26.603 e 26.604, sessões plenárias

dos dias 3 e 4 do fluente mês de outubro).

...........................

42. Nesse ritmo argumentativo, e já me encaminhando para

o fecho deste voto, tenho que todos os exercentes de man-

dato eletivo federal (com seus equivalentes nas pessoas

federadas periféricas) estão vinculados a um modelo de

regime representativo que faz do povo e  dos partidos po-

líticos uma fonte de legitimação eleitoral e um locus de

embocadura funcional. Tudo geminadamente, como ver-

dadeiros irmãos siameses. Donde o instituto da representati-

vidade binária, incompatível com a tese da titularidade do

mandato como um patrimônio individual ou propriedade

particular.

43. Respondo, pois, afirmativamente à consulta que nos é

dirigida, para assentar que uma arbitrária desfiliação

partidária implica desqualificação para se permanecer à testa

do cargo político-eletivo. Desqualificação que é determinante

da vaga na respectiva cadeira, a ser, então, reivindicada

pelo partido político abandonado. É a única resposta que

me parece rimada com a Constituição, toante e consoante-

mente, conforme procurei, demonstrar. Convicto de que é

no devocional respeito a ela, Constituição, que se propicia à

sociedade o máximo de segurança jurídica. Afinal, só a

Constituição governa quem governa. Governa permanente-

mente quem governa temporariamente.

Pertinente sobremaneira, ainda, o voto do Ministro MARCO
AURÉLIO:

É como se pudesse haver duas visões: uma quanto à im-

possibilidade da candidatura avulsa e outra, uma vez eleito,

quanto à detenção do mandato sem o respaldo do partido

político. O ministro relator realmente proferiu um voto

fundamentado, burilado.
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É certo que se tem, nas eleições proporcionais, mais um

argumento, que é o da distribuição das cadeiras median-

te os votos atribuídos à legenda. Mas isso não altera a

percepção da Carta, o que se contém na Carta, como a

revelar – o que foi muito bem salientado pelos colegas,

principalmente pelo relator – um grande sistema a ser

considerado, a partir até mesmo da condição de elegibili-

dade, que é a filiação partidária: a lei a requer com ante-

cedência mínima de um ano. O estatuto do partido pode

prever prazo maior.

Também o que se contém no artigo 17, § 1°, da Constitui-

ção Federal, sobre a previsão no estatuto de regras pró-

prias à disciplina e à fidelidade partidária, não está jungido

às eleições proporcionais. Não há a distinção no preceito.

É abrangente, apanhando, portanto, as eleições ma-

joritárias.

Tem-se a exigência de filiação; a,escolha, como salientado

pelo relator do candidato em convenção do partido; o finan-

ciamento, em parte, da campanha eleitoral pelo partido, via

fundo partidário; a questão alusiva ao horário da propagan-

da eleitoral gratuita, como ressaltado por Vossa Excelência,

para quê? Para que tantas exigências se, após a vinculação

candidato-partido – estabelecida a mais não poder – ele,

candidato, logrando êxito, pode simplesmente virar as cos-

tas ao partido que lhe respaldou a caminhada?

Apontou-se muito, explorou-se que, no preceito exaustivo

referente à perda do mandato – e ocorre a abrangência a

apanhar o Senado Federal, a eleição majoritária –, não há

referência ao abandono do partido, ao abandono, portanto,

da sigla que endossou a eleição como causa dessa perda.

O mesmo raciocínio, porém, deve ser emprestado ao ar-

tigo que se segue, que é o artigo 56. No rol das situações

que não acarretam a perda do mandato pelo deputado e

pelo senador, não está a desfiliação, o abandono do partido

que implicou o sucesso nas urnas. Mais do que isso, há

um equilíbrio, e esse equilíbrio se faz presente – o equilí-

brio, é certo, mitigado – nas diversas esferas nas eleições
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proporcionais e também nas eleições majoritárias, que

decorrem da vontade dos eleitores.

Sabemos que, em relação às eleições majoritárias, o nú-

mero do candidato é o número da sigla partidária e, evi-

dentemente, há uma razão de ser nessa identificação, na

tomada do número da sigla para designar o próprio candi-

dato. A razão de ser é o elo que existe, inafastável, duran-

te o mandato – a não ser presente uma razão social, forte,

aceitável –, o elo entre o candidato e o partido.

Não há cassação, muito menos cassação decorrente da

caça em si, a se assentar a partir do ordenamento jurídico,

Vossa Excelência esclareceu bem nesta resposta à consul-

ta. Estamos a interpretar o arcabouço normativo. O nosso

ato é vinculado. Não há cassação, o que há é um ato de

vontade do próprio detentor do mandato, que ressaltei – e

não creio haja um vocábulo mais preciso para se designar

o fenômeno – desqualifica-se para o próprio exercício.

Como se vê, o mandato eletivo, ainda que no sistema
majoritário, não pertence ao candidato eleito, que não é deten-
tor de parcela da soberania popular e não pode edificá-la em
propriedade sua. O poder que do povo advém pelo sufrágio uni-
versal não pode ser apropriado de forma privatística. O candida-
to, também no sistema majoritário, precisa do partido para con-
correr, pois permanece a filiação partidária como condição de
elegibilidade, não sendo possível uma candidatura autônoma, sem
partido. O partido opera como liame entre o candidato e o eleitor,
sinalizando a este que aquele cumprirá as diretrizes programáticas
da grei. Ora, se o eleitor elege o candidato, no sistema majoritá-
rio, para honrar determinado programa, do partido a que se filiou
para concorrer, natural que haja a perda do direito ao exercício
do mandato quando o eleito se afastar do compromisso assumi-
do, deixando a sua agremiação política, abandonando a diretriz
programática a que empenhou fidelidade. Isso, independente-
mente, de haver ou não suplente ou vice que possa ser empossado
no seu lugar, até porque solução institucional sempre haverá.
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Não é outra a posição da melhor doutrina, identificada
na lição de EDSON DE RESENDE CASTRO: “... o fato é que a
troca de partido e a desfiliação levam o eleito à desqualificação
para a permanência no exercício do mandato não só em razão
da substância do sitema proporcional, como examinado. Há
que se considerar, também, que o sistema constitucional bra-
sileiro eleva a filiação partidária a condição de elegibilidade –
art. 14, § 3º, da CF/88 –, afastando as chamadas candidatu-
ras avulsas, aquelas que se apresentavam independentemente
de vinculação a um partido político. Assim, entregou-se aos
partidos políticos o monopólio das candidaturas, daí surgindo a
necessidade de responder a uma outra indagação que natural-
mente se apresenta: a filiação partidária é condição à admis-
são da candidatura e à eleição, tão-somente? Ou é condição
que deve perpassar o momento da disputa e se manter
inalterada durante o mandato conquistado? Não faria qualquer
sentido – e foi essa a percepção que prevaleceu no recente
pronunciamento do STF – a exigência de filiação partidária
apenas para a disputa da eleição, como que empréstimo de
legenda, dispensando-a logo depois de fechadas as urnas, prin-
cipalmente porque a CF permitiu, e a Lei Orgânica dos Partidos
Políticos o implementou, que se falasse em estabilidade tem-
poral do vínculo do candidato ao partido. É, o partido político
só pode apresentar candidaturas daqueles filiados que o este-
jam há pelo menos um ano antes da eleição, parecendo claro
que o ordenamento jurídico não quer o partido como mero
endossatário de candidaturas, ou como mera sigla que possibi-
lita o registro da candidatura. Nesse contexto, a filiação parti-
dária não será apenas uma condição de elegibilidade, mas tam-
bém uma condição para o exercício do mandato. Neste
diapasão, natural a afirmação de que o mandato pertence ao
partido político e não ao eleito, seja qual for o sistema pelo
qual se disputa a eleição: majoritário (para Prefeitos, Gover-
nadores, Presidente e Senadores) ou proporcional (para Vere-
adores e Deputados Estaduais e Federais). E, mais uma vez,
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se o eleito deixa o partido – para ficar desfiliado ou para migrar
para outra legenda – perde a condição de representante do
partido político titular do mandato e, portanto, o assento no
Executivo ou no Legislativo” (Teoria e Prática do Direito Eleito-
ral. 4ª ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2008, pp. 29/30).

Aplica-se, pois, a disciplina da Resolução TSE nº 22.610/
2007 também para os cargos majoritários. Aliás, seus artigos 10 e
13 isso indicam claramente. O artigo 10, ao referir a posse do vice,
que apenas existe nos cargos majoritários; o artigo 13, ao dispor
que a Resolução só se aplica “após 16 de outubro corrente, quanto
a eleitos pelo sistema majoritário” (grifou-se).

Não fora suficiente, o Tribunal Superior Eleitoral, ao
responder à primeira parte da Consulta nº 714, em 24/09/2009,
deixou expresso:

CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL. SUPLENTE NO EXERCÍ-

CIO DE MANDATO ELETIVO. TRANSFERÊNCIA DE PARTI-

DO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 22.610/2007. 1.

Aplica-se a disciplina prevista na Resolução-TSE nº

22.610/2007 aos casos em que suplente, no exer-

cício de mandato eletivo, proporcional ou majori-

tário, mudar de partido sem justa causa. 2. A possi-

bilidade de o suplente, no exercício de mandato eletivo, ao

mudar de partido, vir a sofrer sanções diversas das pre-

vistas na Resolução-TSE nº 22.610/2007, às quais poderi-

am levar à sua inelegibilidade, depende da análise de cada

caso concreto. 3. Consulta conhecida e respondida afirma-

tivamente na primeira parte, e não conhecida na segunda

parte. (TSE, CTA 1.714, Res. nº 23.149, Rel. Ministro FELIX

FISCHER, Dje de 16/10/2009, p. 26, grifou-se).

A referência da defesa ao julgamento do Recurso Ordinário
nº 1.497, caso CÁSSIO CUNHA LIMA, não apresenta pertinência
com a espécie ora em exame, que é de desfiliação partidária
alegadamente sem justa causa, enquanto que, naquele, se cuidou
do tema ilegitimidade do partido para figurar como litisconsorte
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passivo em hipótese de cassação por ilícito eleitoral, admitido
seu ingresso, se demonstrado interesse, como mero assistente.

Certa, destarte, a aplicabilidade em tese da Resolução
TSE nº 22.610/2007 ao caso concreto. Não releva a atual e
específica situação do Distrito Federal, em que não há vice-
governador para assumir, eis que renunciou, na eventual hipótese
de ser acolhido o pedido do requerente. Como já examinado, a
filiação partidária não é apenas uma condição de elegibilidade,
mas também uma condição para o exercício do mandato. Porque
o eleitor elege o candidato, no sistema majoritário, para honrar
determinado programa, do partido a que se filiou para concorrer,
é natural a perda do direito ao exercício do mandato quando o
eleito se afastar do compromisso assumido, deixando a sua
agremiação política, abandonando a diretriz programática a que
jurou fidelidade. Isso, independentemente, de haver vice que
possa ser empossado no seu lugar.

Frise-se que, se acolhido o pedido, decretada a perda do
cargo, feita a comunicação a que se refere o artigo 10 da Reso-
lução TSE 22.670/2007 ao Presidente da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, compete-lhe proceder em conformidade com a
Lei Orgânica, expressa em que: “Art. 60. Compete, privativamen-
te, à Câmara Legislativa do Distrito Federal: ... XI – dar posse ao
Governador e Vice-Governador e conhecer da renúncia de qual-
quer deles; declarar vacância e promover as respectivas substi-
tuições ou sucessões, nos termos desta Lei Orgânica”.

Não havendo vice-governador, que renunciou, se afinal
acolhido o pedido, vagos então os dois cargos, incide não regra
de substituição temporária, mas definitiva, tomada por simetria
do artigo 81 da Constituição Federal: “Art. 81. Vagando os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição
noventa dias depois de aberta a última vaga. § 1º – Ocorrendo a
vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição
para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última
vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. § 2º – Em qualquer
dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus
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antecessores”. Assim, haveria, de acordo com o transcrito § 1º
do artigo 81 da Constituição Federal, eleição indireta pela Câmara
Legislativa do Distrito Federal para o cargo de Governador e para
o cargo de Vice-Governador.

É verdade dispor a Lei Orgânica do Distrito Federal de
forma diferente – e aí marcadamente questionável sua
constitucionalidade – se a vacância suceder no último ano do
período governamental, que é o caso. Veja-se seu texto: “Art.
94. Vagando os cargos de Governador e Vice-Governador do
Distrito Federal, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta
a última vaga, devendo os eleitos completar o período de seus
antecessores, na forma do art. 81 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Em caso de impedimento do Governador e do
Vice-Governador do Distrito Federal, ou vacância dos respectivos
cargos, no último ano do período governamental; serão
sucessivamente chamados para o seu exercício, em caráter
definitivo no caso de vacância, o Presidente da Câmara Legislativa,
o Vice-Presidente da Câmara Legislativa e o Presidente do Tribunal
de Justiça”.

Como quer que seja, se, afinal, acolhido o pedido,
certamente há solução institucional para o caso, assumindo a
governança quem de direito. A perda da condição para o exercício
do mandato – a manutenção da filiação com o partido – determina
o afastamento do cargo. Evidente, pois, a utilidade da demanda,
inclusive em respeito à vontade do eleitor, presente o interesse
de agir, diante da resistência jurídica do requerido. Rejeito esta
preliminar, entrelaçada com o mérito.

Analiso, por fim, a justa causa para a desfiliação partidária,
sustentada pela defesa e consistente em grave discriminação
pessoal, prevista no artigo 1º, inciso IV, da Resolução TSE nº
22.610/2007. Repiso a argumentação da defesa: “Ora, em face
de noticiário estrepitoso de que foi vítima o ora requerido, o
Democratas, sem garantir plenamente ao filiado a ampla defesa e
o contraditório, instaurou processo de expulsão sumária (doc.
2), sendo amplamente divulgada a intenção preconcebida dos
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membros da agremiação de desfiliá-lo do partido (doc. 03 e 04).
Tem-se, dessa forma, que a desfiliação do requerido era algo sabido
e consabido, de nada lhe valendo a apresentação de defesa, já
que ao Partido apenas interessava o seu desligamento. Assim,
para evitar o desgaste anunciado, especialmente para a agremiação,
o representado preferiu optar pela sua desfiliação, abdicando do
direito de disputar a reeleição, como forma de contornar os
problemas surgidos. Com todas as vênias do nobre Ministério Público,
desnecessária seria a consumação da expulsão para se evidenciar
a grave – no caso, aliás, gravíssima – discriminação pessoal – o
representado tornou-se do dia para a noite pessoa non grata ao
partido. Como se evidenciará pela prova testemunhal a ser colhida,
criou-se dentro da legenda um clima de verdadeira aversão ao
requerido, a tornar impossível a sua continuidade na legenda. Dessa
maneira, configurou-se a hipótese de desfiliação com justa causa
– certamente, por essa razão o Democratas não ajuizou a
representação por infidelidade partidária –, sendo absolutamente
improcedente a representação deduzida”.

Pondero, neste passo, que a inércia do Partido DEMOCRA-
TAS, não reivindicando, na forma do artigo 1º da Resolução TSE
nº 22.610/2007, a decretação da perda do cargo eletivo do re-
querido em nada inviabiliza ocasional acolhimento do pedido do
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. Seria paradoxal, até mesmo
ridículo, que a Resolução outorgasse legitimidade ativa ao Minis-
tério Público diante da omissão do partido e, logo depois, se
considerasse essa mesma inércia como concordância com a
desfiliação e, portanto, justa causa para ela. Seria inócuo confe-
rir legitimidade subsequente a quem tenha interesse jurídico e ao
Ministério Público. Abrir-se-ia a porta para conchavos políticos,
acordos escusos, com a burla da vontade política emitida pelos
eleitores no momento do voto. Por isso mesmo, recentemente,
decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta nº 1.720:

CONSULTA. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. DETENTOR DE CAR-

GO ELETIVO. MUDANÇA DE PARTIDO. CONSEQUÊNCIAS.
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RESOLUÇÃO-TSE Nº 22.610/2007. Acordos ou deliberações

de qualquer esfera partidária não tem o condão de afastar

as consequências impostas pela Resolução-TSE nº 22.610/

2007, considerando a pluralidade de interessados habilita-

dos a ingressar com o pedido de decretação de perda de

cargo eletivo por infidelidade partidária. (TSE, CTA 1.720,

Resolução nº 23.148, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES,

24/09/2009, unânime, DJe 107 de 16/10/2009, p. 28).

O eminente relator preocupou-se em frisar que, “neste
contexto, os acordos ou deliberações partidárias autorizando os
detentores de mandato eletivo a deixarem o partido pelo qual
foram eleitos não afastam as consequências da Resolução-TSE
22.610/2007 que, em seu art. 1º, § 2º, atribui legitimidade para
pedir a decretação da perda do mandato, além da própria
agremiação partidária, em primeiro plano, também a quem tenha
interesse jurídico ou ao Ministério Público, por infidelidade
partidária”.

Daí que eventual acerto do requerido com o partido
DEMOCRATAS para se desfiliar, evitando o desgaste recíproco da
expulsão, com a promessa da agremiação de não intentar a ação
de perda do cargo, em nada altera a situação. Comparece, sem
prejuízo, o Ministério Público, legitimado pelo § 2º da Resolução
TSE nº 22.610/2007, em defesa do instituto da fidelidade
partidária, que não pode ser objeto de transação ou de escambo
pelo partido político, e zelando pelo respeito à vontade manifestada
pelos eleitores, bem como pelo cumprimento da ordem jurídica e
do regime democrático.

Nenhum óbice, portanto, à análise da pretensão do
requerente resulta da inércia do partido DEMOCRATAS em ingressar
com a ação de perda do cargo.

Não se desconhece decisão do Tribunal Superior Eleitoral,
invocada pela defesa, no sentido de que, “se o próprio partido
determina o desligamento do filiado sob pena de submetê-lo a
procedimento de expulsão”, “é evidente a justa causa para a
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desfiliação partidária”. Adveio ela no julgamento do Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 28.854, com a seguinte
ementa:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESFILIAÇÃO

PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA. REEXAME DE PROVAS.

INEXISTÊNCIA. PARTIDO. AMEAÇA. EXPULSÃO. 1. A aná-

lise dos recursos especiais não demandou o reexame de

provas, uma vez que os fatos considerados foram apenas

os descritos pelo v. acórdão recorrido. 2. Se o próprio par-

tido determina o desligamento do filiado sob pena de

submetê-lo a procedimento de expulsão, como ocorreu no

presente caso, é evidente a justa causa para a desfiliação

partidária. 3. O precedente invocado pelo agravante para

afastar a existência de justa causa não guarda similitude

fática com o caso em exame, uma vez que trata de

desfiliação partidária motivada por incorporação do parti-

do político. 4. Agravo regimental não provido. (TSE, AgR-

Respe nº 28.854, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 25/11/2008,

Dje de 20/02/2009, pp. 39/40).

Para cotejo com o caso em desate, transcrevo o voto do
eminente relator, Ministro FELIX FISCHER, no referido julgado:

Consta do v. acórdão recorrido que o Partido Popular Soci-

alista (PPS) determinou, por duas vezes, que Paulo Sérgio

Borges deixasse seu quadro, em razão de o filiado não

ter-se ajustado à nova orientação política adotada pela

agremiação. Confira-se: “À fl. 83, encontra-se cópia de

carta enviada pelo Vice-Presidente do Diretório Metropoli-

tano do Partido Popular Socialista ao representado, no se-

guinte teor: “O PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, por

seu Diretório Metropolitano de Goiânia-GO, na pessoa do

seu Vice-Presidente, comunica contrariedade do Partido com

a presença de Vossa excelência em seus quadros mor-

mente a indisposição pessoal que alguns dos membros dos

Diretórios Estadual e Municipal manifestam, desde a cam-
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panha, contra Vossa Excelência e, também, porquanto o

Partido passa a ter nova orientação política no âmbito do

Estado de Goiás. Fica Vossa Excelência convidado a deixar

o Partido com o objetivo de evitar a exposição pública des-

ta situação que se afigura, para nós todos, como constran-

gedora. Caso Vossa Excelência insista em manter-se nos

nossos quadros, será aberto o componente (sic) procedi-

mento de expulsão. Goiânia, 22 de novembro de 2006”. Já

à f. 88, encontra-se cópia de outra carta, também enviada

pelo Vice-Presidente do Diretório Metropolitano do Partido

Popular Socialista, nos seguintes termos: “O DIRETÓRIO

METROPOLITANO DE GOIÂNIA DO PARTIDO POPULAR SO-

CIALISTA – PPS, informa que não acusou nenhuma mani-

festação de Vossa Excelência acerca do expediente que

lhe remetemos em 22 de novembro de 2006 sobre o pedi-

do para Vossa Excelência deixar o partido. Importante sa-

lientar que continuam as indisposições pessoais por parte

de membros do Diretório Metropolitano por entender que

Vossa Excelência não se alinhou à nova orientação política

do Diretório. Goiânia, 30 de março de 2007” (fls. 233-235).

Esta c. Corte entende que se há concordância do partido

quanto à existência de fatos que justifiquem a desfiliação

partidária, deve ser reconhecida a justa causa: “Petição.

Justificação de desfiliação partidária. Resolução-TSE n°

22.610. Declaração de existência de justa causa. Concor-

dância da agremiação. Provimento do pedido. Havendo

consonância do Partido quanto à existência de fatos que

justifiquem a desfiliação partidária, não há razão para não

declarar a existência de justa causa. Pedido julgado pro-

cedente, para declarar a existência de justa causa para a

desfiliação do Partido” (Pet. n° 2.797/DF, Rel. Min. Gerardo

Grossi, DJ de 18.3.2008). “Agravo regimental. Ação cautelar.

Processo. Perda. Cargo eletivo. Vereador. Decisão regio-

nal. Procedência. Recurso especial. Pendência. Juízo de

admissibilidade. Liminar. Concessão. Possibilidade. Prece-

dentes. Matéria de fundo. Questão. Relevância. 1. A juris-

prudência do Tribunal Superior Eleitoral, ante as peculiari-

dades do processo eleitoral e considerando a celeridade
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dos feitos que se processam nesta Justiça Especializada,

tem entendido cabível o ajuizamento de medida cautelar

nesta instância, postulando efeito suspensivo a recurso es-

pecial ainda não submetido a juízo de admissibilidade. 2. No

julgamento da Petição n° 2.797, relator Ministro Gerardo

Grossi, de 21.2.2008, o Tribunal entendeu que, ‘havendo

consonância do Partido quanto à existência de fatos que

justifiquem a desfiliação partidária, não há razão para não

declarar a existência de justa causa’. 3. Assim, demonstra-

se relevante a questão averiguada no caso em exame, pois,

autorizada a desfiliação pelo próprio partido político, não há

falar em ato de infidelidade partidária a ensejar a pretendi-

da perda de cargo eletivo. 4. Em juízo preliminar, reconhe-

cida a plausibilidade do direito postulado, deve ser dada

prevalência ao exercício do mandato pelo eleito até que

este Tribunal julgue o recurso. Agravo regimental a que se

nega provimento” (AgRg na AC n° 2.556/RJ, Rel. Min. Caputo

Bastos, DJ de 8.9.2008). Assim, se o próprio partido deter-

mina o desligamento do filiado sob pena de submetê-lo a

procedimento de expulsão, como ocorreu no presente caso,

é evidente a justa causa para a desfiliação partidária.

Sem similitude com o caso em julgamento. Consoante es-
clarecido no voto do eminente relator, na hipótese decidida pelo
Tribunal Superior Eleitoral, o partido já havia determinado, por
duas vezes, que o eleito deixasse seu quadro, em razão de ele
não se ter ajustado à nova orientação política adotada pela
agremiação. A questão de fundo, pois, era meramente política,
relacionada diretamente com aspectos partidários propriamente
considerados, vale dizer, com o relacionamento partido-filiado,
em face de novas diretrizes programáticas da agremiação a que
não se ajustava o eleito. Ora, reconhecida a ocorrência de dis-
criminação pessoal consistente na restrição do exercício, em pé
de igualdade, de direitos e liberdades políticas dentro do partido,
determinada por este a saída do eleito, em tese se revela plausí-
vel a grave discriminação pessoal prevista no inciso IV do § 1º da
Resolução TSE nº 22.610/2007.
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Se o partido move contra o filiado processo de expulsão
de cunho arbitrário, é evidente a grave discriminação pessoal,
configuradora de justa causa para a desfiliação, de acordo com o
inciso IV do § 1º da Resolução TSE nº 22.610/2007. Nesse senti-
do decidiu o TRE-RJ: “ELEIÇÕES 2004. CARGO ELETIVO. VEREA-
DOR. TEMPESTIVIDADE. PERSEGUIÇÃO PESSOAL. EXPULSÃO. AR-
BITRARIEDADE. JUSTA CAUSA. DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA MOTI-
VADA. – Trata-se de pedido, ajuizado tempestivamente, que visa
à decretação de perda de cargo eletivo sob o argumento de ter
havido mudança partidária sem justa causa. – Demonstrada a
existência de perseguição pessoal caracterizadora de grave dis-
criminação. O primeiro requerido teve contra si processo de ex-
pulsão de cunho arbitrário. Configurada hipótese de justa causa.
– Improcedência do pedido.” (TRE-RJ, REQ nº 503, Acórdão nº
34.441, Rel. JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, 05/06/2008, DORJ
de 16/06/2008, p. 3).

Não havendo fundamento sério, objetivo, reconhecido na
Resolução TSE nº 22.610/2007, não se justifica a desfiliação
partidária. Procedimento de expulsão, calcado em motivos gra-
ves, intensamente repudiados pela coletividade, não autoriza o
reconhecimento de justa causa para a desfiliação partidária. Nesse
sentido: “Infidelidade partidária. Constituição do Brasil: efeitos
de suas normas. Suplente: expectativa de ascensão. Vacância
normal e vacância excepcional: modos distintos do suplente as-
cender a cargo legislativo. 1. A Resolução TSE nº 22.610/2.007
consubstancia regulamentação harmoniosa de três determina-
ções da Constituição da República: a) os partidos políticos ‘de-
vem estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias’ (artigo
17, § 1º, última parte); b) a composição proporcional da Câmara
de Deputados obedece o sistema proporcional (artigo 45) e c) a
filiação partidária é condição de elegibilidade. 2. Essa Resolução
não é fruto de demiurgia solitária ou de espíritos enfarados pela
intermitente diáspora ideológico-partidária auto-desfiguratória re-
jeitada; é a conjugada releitura correta, judiciosa e jurídica da
Constituição, da lei, do sistema proporcional e da pluralidade
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partidária. Não trata nem representa mero direito nominal, mas
regramento de eficácia evidente e necessária para transição ao
comportamento partidário regular, ou seja, o entendimento plural
interno de encaminhamento prático da filosofia adotada por cada
uma das agremiações. 3. A Resolução TSE nº 22.610/2.007 não
é inconstitucional. Está na Constituição que os partidos políticos
‘devem estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias’
(artigo 17, § 1º, última parte), e é preciso extrair um efeito
concreto dessa determinação, até porque, como em sede doutri-
nária já explicou a Ministra Carmem Lúcia, do Supremo Tribunal
Federal, ‘não tivesse eficácia plena a norma constitucional e,
com certeza, não seria norma, muito menos constitucional, no
sentido de fundamental, de norma básica, superior e necessária
do Direito’. 4. O mandato é do partido e, salvo justa causa (Re-
solução TSE nº 22.610/2.007, artigo 1°), o parlamentar o perde
se ingressar em outra legenda (Lei nº 9.096/1.995, artigo 26). 5.
Os suplentes, diplomados ou não em sessão pública, mantém a
expectativa de chegarem ao legislativo por duas vertentes: diante
de vacância normal e daí na ordem de votação do extinto grupo
de partidos chamado ‘coligação’ (CE 112,1), ou por vacância
excepcional decorrente de fato interno partidário consistente na
desfiliação sem justa causa (Resolução TSE nº 22.610/2.007),
esta formada exclusivamente pelos candidatos do partido pelo
qual concorreu o parlamentar excluído. 6. Na vacância por
desfiliação partidária sem justa causa de parlamentar chama-se
o suplente que encabeça a lista dos mais votados do partido pelo
qual este concorreu ao pleito. 7. Somente fatos objetivos,
sérios, repudiados severamente pela consciência jurídico-
moral, configuram justa causa para desfiliação partidária.
8. A expulsão, ou mera ameaça, não caracteriza justa cau-
sa para desfiliação partidária.” (TRE-PR, REQ nº 773, Acórdão
nº 35.896, Rel. AURACYR AZEVEDO DE MOURA CORDEIRO, 11/11/
2008, DJ de 21/11/2008, grifou-se).

Na espécie dos autos, o requerido, no Mandado de Segurança
nº 4.275, posto no Tribunal Superior Eleitoral, objetou quanto à



184 Revista do TREDF n. 5/2010

representação em que requerida a sua expulsão do partido. Todavia,
a decisão monocrática, da lavra da Ministra CARMEN LÚCIA, com
precisão, demonstrou a regularidade do procedimento do partido:

[...] A argumentação levada a efeito cuida, fundamental-

mente, de pretensos direitos que não estariam sendo res-

peitados, referentes ao processamento de representação

com a finalidade de apurar e decidir a permanência, ou

não, do Impetrante nos quadros do Partido Político DEM.

Dos documentos anexados à petição inicial, bem como

naqueles outros trazidos pelo Democratas, juntados ao

Memorial apresentado, se tem que o Partido recebeu e fez

processar a representação, nos moldes do § 1º do art. 99

do Estatuto partidário.

5. De pronto se tem, portanto, que a alegação de que es-

tar ia havendo aplicação sumária de penalidade ao

Impetrante em razão de fatos amplamente noticiados e

sujeitos ao exame e conclusão do Partido, não tem ampa-

ro nos dados trazidos a exame.

Conquanto afirme o Impetrante que estaria ele a ter-lhe

negado o direito à ampla defesa – um dos pilares de seu

arrazoado – o que se tem é a sua própria confissão de que

foi ele notificado, na forma prevista estatutariamente – para

apresentar a sua defesa no prazo de oito dias.

A carta de notificação cumprida foi juntada ao processo

em 2.12.2009, pelo que cai por terra, fragorosamente, a

argumentação formulada no sentido de inocorrência do

direito constitucional de defesa.

6. Assevera o Impetrante que aquele prazo não seria

assecuratório do seu direito a ampla defesa. Ocorre que é

o prazo estatutariamente previsto e contra o qual não há

notícia de que se tenha insurgido, antes, o Impetrante,

filiado à agremiação.

Ademais, observa ele que teria havido o processamento

da representação, baseado em notícias da imprensa, ‘como

se matérias jornalísticas fossem elementos cabais de com-

provação de algo’ (fl. 13).
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Mas é exatamente para que ele possa contestar o que lhe

vem sendo publicamente imputado – e que é dever do par-

tido político investigar, analisar e concluir – que lhe está

sendo dado o direito de defesa, na forma expressamente

confessada por ele.

Ademais, afirma que lhe estaria sendo imposto rito sumário

para a análise e conclusão sobre a sua situação partidária.

Entretanto, o exame dos arts. 99, § 7º, do Estatuto do
Democratas conduz à inequívoca conclusão de que as providências
que vêm sendo adotadas, no caso relatado pelo Impetrante, dão
cumprimento exatamente ao procedimento referente ao rito
ordinário, no qual se garante a ampla defesa e ao contraditório.

7. Também se comprova, de plano, no estudo da inicial e

dos documentos acostados aos autos, que não tem qual-

quer razão o Impetrante ao alegar que os advogados do

representado sequer tiveram acesso ao acervo carreado

aos autos do Inquérito n. 650, pelo qual se tem em curso

investigação no Superior Tribunal de Justiça (fl. 16).

Porém, parece desprezar o Impetrante a circunstância re-

levante de que não há qualquer confusão entre o Inquérito

mencionado, em curso perante aquele Tribunal Superior, e

no qual comparece ele como investigado e a representa-

ção que tramita no âmbito interno do Partido Democratas.

O caso penal é de natureza judicial, não se confundindo

com a representação partidária, de natureza política. Num

caso, o interesse público é determinante da investigação e

faz-se nos termos da legislação vigente. No segundo caso,

tem-se uma situação político-partidária, de interesse dos

partidos e de seus filiados, a se regerem em respeito pri-

mário às regras jurídicas – cuja afronta não se demonstra

na espécie, de plano, como seria imprescindível para a

regular tramitação e concessão da ordem de segurança

pleiteada.

Note-se que não há direito a que alguém permaneça filiado

a um partido, menos ainda que pudesse caracterizar como
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líquido e certo, máxime quando, filiado, incorra o cidadão

em razões consideradas pelo Partido como sujeitas a pro-

cesso, do qual possa decorrer, inclusive – mas não apenas

– a desfiliação ou a expulsão.

8. Não tem pertinência, por igual, a observação feita pelo

Impetrante no sentido de que teria sido superado o prazo

para exação do juízo de admissibilidade. Os dados trazi-

dos aos autos demonstram que não apenas foi aquele juízo

proferido com fundamentação, mas ainda o foi pela pró-

pria Comissão Executiva Nacional, em reunião ocorrida em

1º. 12. 2009, sem que qualquer gravame dali decorresse

para o Impetrante, que teve não apenas um período curto

e uma única pessoa a cuidar de admitir, ou não, a repre-

sentação, mas o órgão diretor do Partido no plano nacional.

Assim, quanto a este ponto, os elementos apresentados

demonstram, à saciedade, carência de verossimilhança na

alegação do Impetrante. ...

(DJE/TSE nº 236/2009, Divulgação em 14/12/2009, Publi-

cação em 15/12/2009, p. 4/7).

Efetivamente, o rito imprimido à representação apresentada
no partido contra o requerido foi o ordinário, previsto no artigo 99
do Estatuto. É o que consta da Ata da 56ª Reunião Extraordinária
da Comissão Executiva Nacional do Democratas, realizada em 1º de
dezembro de 2009, juntada por cópia pelo próprio requerido às fls.
93/96. Dela consta: “... Em seguida o Deputado Ônix Lorenzony
colocou a proposta de seguir o rito ordinário (previsto nos § 1º, 2º
e 3º do art. 99 do Estatuto do Partido), ou seja, intimando o Gover-
nador para se manifestar sobre a representação contra ele dirigida,
concedendo-lhe o prazo de 08 dias, a contar da notificação, para
apresentação da defesa, proposta, essa, que terminou sendo acei-
ta”. Foi o que sucedeu, como se vê da cópia de fl. 51, juntada pelo
requerido, em que consta a notificação de 1º/12/2009 sobre a
representação, com o rito do “art. 99 § 1º do Estatuto”, dando o
prazo de oito dias para a defesa. Cópia da representação, também
acostada pelo requerido, se encontra às fls. 52/60.
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Conveniente, para se aferir a seriedade e a idoneidade da
representação feita contra o requerido, a seguinte transcrição:

... Nos últimos dias a imprensa noticiou, com riqueza de

detalhes, fatos de extrema gravidade envolvendo o re-

querido. Ao escândalo a mídia denominou ‘mensalão do

DEM’ em referência ao outro recente escândalo que envol-

veu o Governo Federal, o Partido dos Trabalhadores e seus

aliados.

Segundo noticiado por jornais como O Globo e a Folha de

São Paulo, a Polícia Federal, na operação que denominou

“Caixa de Pandora”, deflagrada para investigar a prática

de crimes de corrupção objetivando arrecadar recursos

para a distribuição ao requerido e a integrantes da sua

base aliada na Câmara Distrital do Distrito Federal.

Foram exibidos, pelas principais emissoras de televisão do

País, gravações de áudio e vídeos que demonstraram o

requerido e deputados distritais recebendo recursos ilegais.

A investigação, levada a efeito por autorização do Superi-

or Tribunal de Justiça e iniciada em 24 de setembro deste

ano, objetiva apurar denúncias de que empresas, que têm

contratos com o Governo do Distrito Federal, distribuíam

recursos financeiros aos envolvidos em troca de favores

na administração pública.

O operador das transações ilícitas e encarregado de reali-

zar as gravações foi o ex-secretário de Relações

Institucionais Durval Barbosa, que agia, segundo ele, a

mando do requerido.

Dentre os vários repasses feitos pelo requerido para ali-

mentar o esquema um, em especial, chamou a atenção.

Em 21 de outubro último foi feita uma transação no valor

de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), devidamente

monitorada pela polícia. As cédulas, marcadas com tinta

especial, foram entregues por Durval Barbosa aos desti-

natários e, por meio de busca e apreensão realizada com

autorização judicial pela Polícia Federal, retomadas para

análise com o fim de provar o destino final dos recursos.
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Na operação a Polícia Federal usou 150 agentes. Foram

apreendidos em dinheiro 700 mil reais, além de 30 mil

dólares e 5 mil euros durante as buscas realizadas em

Brasília, Goiânia e Belo Horizonte.

Em um dos diálogos travados entre Durval Barbosa e o re-

querido, ocorrido no dia 21 de outubro último, gravado por

autorização do Superior Tribunal de Justiça, portanto, prova

absolutamente legal e insofismável, extrai-se o seguinte:

Arruda: É. Deixa eu te perguntar uma coisa, é ... so-

mando as quatro daqui, quanto foi pago?

Durval: Fo) pago quinze broto. Quinze... Quinze tudo. Quin-

ze, Quinze, Quinze. Quinze. Do Gilberto foi pago doze. Cê

multiplica aí por vinte ponto vinte e seis. O dele é maior

um pouquinho, que é cinco a mais. É ponto vinte e seis,

ponto cinco, dá novecentos e quarenta e oito. Aí ele tá, tá

bancando. E... esse da Infoeducacional, olha aí como é

que foi. Foi sessenta pro valente, tá? Porque ele deu inte-

gral, não descontou nada. Só veio pro Valente. Deu ses-

senta pro Valente, sessenta pro Gibrail mais o Fábio Si-

mão, que são os donos lá da área financeira né? E não

pode... e não tem jeito. Aí, fico.... sobrou um sete oito.

Arruda: Deixa eu te perguntar, nesse valor aqui de nove,

novecentos... novecentos e noventa e quatro, você já

pegou sua.

Segundo as apurações já feitas pela Polícia Federal há for-

tes indícios da prática dos crimes de formação de quadri-

lha, peculato, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação

e crime eleitoral.

No primeiro pronunciamento que fez acerca das denúncias

veiculadas, especialmente a que consta em um vídeo, o

requerido afirma textualmente que:

Recursos eventualmente recebidos por nós do denun-

ciante para ações sociais, nos anos de 2004, 2005 e
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2006, entre os quais o que foi exibido pela TV, foram

regularmente. registrados ou contabilizados como o

foram todos os demais itens da campanha eleitoral.

A afirmação é desmentida categoricamente pelas provas até

agora produzidas, conhecidas e reproduzidas pela imprensa.

Hoje mesmo (1°/12/2009), em seu blog (http://www.clau-

diohumberto.com.br/principal/index.php) o jornalista Cláu-

dio Humberto, sob o título “PF: recibos dos panetones são

recentes” publicou a seguinte matéria:

A Policia Federal desmontou a versão de que os R$ 50

mil recebidos pelo Governador José Roberto Arruda,

conforme o vídeo feito pelo seu ex-secretário Durval

Barbosa, seriam destinados à compra de panetones. A

PF apurou que há menos de um mês o empresário

Roberto Cortopassi Júnior, um dos donos da empresa

da WRJ Engenharia, conversou com o lobista Renato

Malcotti – que seria um dos principais operadores fi-

nanceiros do governador – num café no Shopping Liberty

Mall. Cortopassi mostrou em seu laptop a Malcotti um

trecho do vídeo de Arruda recebendo dinheiro das mãos

de Durval Barbosa. O encontro resultou em uma chan-

tagem: se Arruda não determinasse ao Banco de Brasília

a suspensão da cobrança de uma dívida da empresa,

ele iria divulgar o vídeo. A partir daí foi construída a

versão do uso dó dinheiro na compra de panetones,

segundo apurou a PF. Há cerca de dez dias, Durval Bar-

bosa foi chamado à residência oficial do governador,

em Águas Claras, onde Arruda lhe teria pedido para

assinar recibos sem datas que justificariam os gastos

com os panetones. Na ocasião, indagou: “E como eu

vou explicar a origem do dinheiro?” Um dos assessores

de Arruda apontou uma saída: “Diz que foi uma vaqui-

nha entre amigos”. Mas Durval, que já fizera acordo de

delação premiada com a PF, assinou os recibos com

uma caneta especial fornecida pelos investigadores,

segundo revelou o site da revista Época. De posse de
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cópias dos recibos, Durval entregou os papéis à PF, cujo

Instituto de Criminalística atestou serem as assinaturas

recentes.

Os fatos ocorridos ontem (30/11/09) na porta da Residên-

cia Oficial de Águas Claras, protagonizados por estudantes

“caras-pintadas” e outros manifestantes, que culminaram

com o arremesso de panetones em membros do Demo-

cratas, ao término da reunião que ali se realizou para ana-

lisar a questão, é sintomático da gravidade da situação. Na

edição de hoje (1º/12/09), o jornal Folha de São Paulo (fl.

A6) publicou matéria acerca da manifestação destacando:

Os manifestantes cantavam as seguintes palavras de

ordem: “Arruda na Papuda (presídio de Brasília) e P.O.

(Paulo Octávio, vice-governador do DF) no xilindró”. ...

Na avenida em frente à casa do governador, várias

pessoas também gritaram ataques contra Arruda de

dentro dos carros. Há promessa de manifestações hoje

no local e amanhã em frente à Câmara Distrital.

São fatos extremamente graves, como já dito, e que mere-

cem o imediato repúdio do Democratas, partido cujo pro-

grama se fundamenta nos princípios do regime democráti-

co, do Estado de Direito, da livre iniciativa e da justiça social.

Se o Democratas não tomar urgentes medidas com vistas à

aplicação de “recibo da gravíssima imputação assumindo

perante a opinião pública que todos os seus filiados, especi-

almente os integrantes desta Comissão Executiva Nacional,

estão coniventes com os crimes perpetrados. Será o come-

ço do fim do partido que pretende se apresentar no pleito

eleitoral de 2010 como alternativa viável de poder.

Portanto, os princípios que norteiam a existência do Demo-

cratas foram feridos de morte e a nação brasileira espera

rápida e convincente resposta. À propósito estabelece o

artigo 96 do Estatuto do Democratas:
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Art. 96 – Os filiados, especialmente os membros de ór-

gãos partidários, mediante a apuração em processo re-

gular em que lhes seja garantida ampla defesa, ficarão

sujeitos às medidas disciplinares, quando ficar provado

que são responsáveis por: a) infração de dispositivos do

Programa, do Estatuto, do Código de Ética, ou desobedi-

ência à orientação política fixada pelo órgão competen-

te; d) improbidade no exercício de cargos ou funções

públicas, de mandato parlamentar ou de órgão partidá-

rio; e) atividade política contrária ao Estado de Direito,

ao Regime Democrático e aos interesses partidários.

No mesmo caminho anda o artigo 31 do Código de Ética

partidário, ao prever os deveres éticos e disciplinares

direitos:

Artigo 31 – São deveres éticos e disciplinares de todos

os filiados ao Democratas: I. Respeitar, cumprir e fazer

cumprir a Constituição, as Leis e os atos do Poder Judi-

ciário; II. Acatar, cumprir e fazer cumprir o Manifesto,

o Programa, o Estatuto, este Código e as diretrizes par-

tidárias emanadas dos seus órgãos de direção e deli-

beração; V. Defender a organização do Estado e a in-

dependência dos poderes, como fundamento da gestão

social, política e administrativa; XIV. Conduzir-se na

vida pública e privada com rigorosa probidade, an-

tepondo o interesse público acima do particular; XXI.

Cultuar a divisa do Democratas de que governar é uma

atividade essencialmente ética.

Percebe-se, assim, sem qualquer dificuldade, que os atos

praticados pelo requerido atentam, irremediavelmente, con-

tra o Estatuto e o Código de Ética do Democratas. E em

casos tais, considerados de extrema gravidade, a medida

disciplinar cabível é a expulsão com cancelamento de filiação

partidária, na forma determinada pelo artigo 97, do Estatu-

to, que prevê expressamente:
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Art. 97 – São as seguintes, as medidas disciplinares: a)

advertência; b) suspensão das atividades partidárias

por tempo determinado; c) destituição de função em

órgão partidário; d) expulsão com cancelamento de

filiação partidária; e) intervenção ou dissolução dos

órgãos partidários.

§2º – Ocorrerá a expulsão, com cancelamento de

filiação, nos casos de extrema gravidade e de infi-

delidade partidária, apurado em processo regular no

qual seja assegurado ao acusado ampla defesa.

Curialmente, senhor presidente, senhores juízes, não se
pode identificar essa representação com um processo de expulsão
de cunho arbitrário. Está a representação devidamente motivada
em razões objetivas, explicitadas, circunstanciadas, em face de
reprováveis atos e fatos, divulgados amplamente por todo o país,
e no exterior, em mídias variadas, de gravidade ímpar e
inquestionável, que provocaram justificada indignação geral. Fosse
omisso o partido político, estaria severamente reprovado pela
consciência coletiva nacional e alienígena.

Perfeita, a propósito, a moldura desenhada pela pena
elegante da ministra CARMEN LÚCIA na já mencionada decisão
monocrática no Mandado de Segurança nº 4.275/TSE: “... 10.
Também não se verifica qualquer afronta ao princípio da dignidade
humana ao Impetrante, no processamento partidário da represen-
tação apresentada contra ele, a fim de que o ente político decida
sobre o seu destino no partido. Numa democracia de representa-
ção partidária, como a que se adota no Brasil, é certo que o
partido político tem, tal como os seus filiados, direitos e deveres
que extrapolam os limites de sua organização interna. Estes deve-
res têm como credores democráticos os cidadãos. Portanto, não é
apenas direito dos partidos políticos acionarem e verificarem as
condutas de seus membros e até mesmo a condição de como tal
permanecerem aqueles que os integram. É dever político com a
cidadania não admitir a inação, a inércia, quando questionado é o
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partido por conduta de um ou de alguns de seus filiados. E contra
tais providências – como aqui se demonstram ter sido as normas
legais e estatutárias – não se há de alegar direito, menos ainda
líquido e certo. ...”.

O processamento da representação pelo partido político,
o DEM, correspondeu não somente ao regular exercício de direito,
como também ao indeclinável dever de zelar pelo cumprimento
de princípios básicos que regem a democracia nacional,
respeitando seu dever político para com a cidadania. Isso se
distancia radicalmente do conceito de “grave discriminação
pessoal”, justa causa para a desfiliação partidária. O quadro não
se altera diante dos fatos, incontroversos, como já se expôs, de
que era dada como certa a expulsão do requerido do Partido e de
que ele requereu a desfiliação para evitar a provável expulsão.

Não houve tratamento discriminatório algum. Tanto que todos
os envolvidos no episódio foram tratados da mesma forma. Houve
até rito mais célere do que o outorgado ao requerido no procedimento
de expulsão. Não foi apenas contra o requerido que o partido DEM
adotou medidas. Fê-lo contra todos envolvidos. Não houve
discriminação em relação ao requerido, muito menos grave.

Cuidando-se de regular representação, processada de
acordo com as normas internas do partido político, conforme
restou decidido no multicitado Mandado de Segurança nº 4.275/
TSE, cumpria ao requerido formular sua defesa e aguardar o
resultado. Ainda que iminente a sua expulsão, dada como certa,
até mesmo pela eloquência dos atos e fatos veiculados
abundantemente por toda a mídia, agressores da consciência
moral coletiva. Sua opção por não aguardar a decisão partidária,
esta quiçá politicamente inconveniente, lícita se mostra, porque
ninguém é obrigado a permanecer filiado a partido algum, mas
tem o preço da perda do direito ao exercício do mandato, pela
quebra do dever de fidelidade partidária, que determina permaneça
o eleito, mesmo após a eleição, vinculado ao partido a que se
filiou e possibilitou sua candidatura.
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O pedido de desligamento do requerido, por cópia por ele
acostada à fl. 91, revela a livre opção manifestada perante o
partido político no dia 10/12/2009. Foi levado ao juízo eleitoral,
não importa que pelo partido, no dia 15/12/2009 (fl. 92). O
“detalhe do registro de filiação” de fl. 15 mostra que a filiação do
requerido ao Partido DEMOCRATAS, datada de 26/09/2001, foi
cancelada em 15/12/2009, “a pedido do eleitor”. Esse pedido não
se ampara em qualquer das razões previstas no § 1º do art. 1º
da Resolução TSE nº 22.610/2007, que enumera as hipóteses de
justa causa para desfiliação partidária.

Pelo exposto, não reconheço justa causa para a desfiliação
partidária do requerido. Em consequência, julgo procedente o
pedido feito pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e decreto a
perda do direito do requerido, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, de exercer
o mandato de Governador do Distrito Federal. Para as providências
pertinentes ao artigo 10 da Resolução TSE nº 22.610/2007
determino se oficie ao Senhor Presidente em exercício da Câmara
Legislativa do Distrito Federal.

É como voto.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente, com relação à questão da justa causa,

assim como o eminente relator, eu entendo que não caracteriza
perseguição pessoal a análise, pelo partido, das circunstâncias
de um determinado filiado, nesse caso, o investigado, e acho
que era absolutamente legitimo ao partido que procedesse a
essa investigação e que, em função dos fatos noticiados,
decidisse ela exclusão ou não desse filiado.

Já com relação à questão de ser possível ou não se chegar
aqui à perda do mandato sem que ele seja devolvido ao partido,
confesso que tenho uma grande dificuldade em avançar a esse
ponto, em ações que tratam de infidelidade partidária.

Li atentamente os acórdãos nos mandados de segurança
26.60, 26.603, 26.604 do Supremo Tribunal Federal, li atentamente
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também os que resultaram na Resolução 22.610/07, que foram os
das consultas 1.398 e 1.407, e o que vi na discussão ali desenvolvida
foi o reconhecimento de que os votos conferidos em eleições
proporcionais continham a manifestação de vontade do eleitor em
relação ao candidato e à ideologia do partido, e que em casos onde
o mandatário não permaneça fiel à agremiação que o elegeu, salvo
hipóteses de justa causa, privilegia-se a agremiação em detrimento
do mandato do candidato. A dicotomia era ali clara entre direito do
partido político e direito do mandatário eleito sob a sua bandeira.

A maior parte dessas discussões se desenvolveu em relação
às candidaturas proporcionais. E na Consulta 1.407, aí sim se
firmou a questão em relação aos eleitos em pleitos majoritários,
estendendo-se  a resolução a essas situações.

E aí, o que me surge, dentro dessa questão da preserva-
ção do partido político, da preservação da vontade do eleitor, é
que eu não consigo avançar à conclusão de que a preservação
do partido político e da vontade do eleitor se faça com a trans-
ferência do cargo a quem não foi legitimado nas urnas.

Em primeiro lugar, não se preservará o partido, pois uma deci-
são proferida nesses autos irá declarar vago o cargo de governador,
e conseqüência é que ele será preenchido pelo Presidente da Câmara
Legislativa, que não é do DEM, mas do PR.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Permita-me, Juiz Evandro Pertence, um adendo que talvez

facilite o desencadeamento do seu pensamento? É que nesse
julgamento, principalmente nos mandados de segurança iniciais
no Supremo Tribunal Federal, o que se pôs de maneira muito
clara foi o dever de fidelidade partidária, que se entendeu
previsto na Constituição Federal, e não se vinculou esse dever
apenas ao sistema proporcional; simplesmente não se cuidou de
especificações nos julgamentos.

Posteriormente é que surgiram as dúvidas, veio aquela re-
solução do TSE. O que resulta de tudo isso? Que não devemos
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trabalhar por eventual resultado, com eventual recuperação pelo
partido de uma vaga que era ocupada por um eleito que era filiado
aos seus quadros; não é isso que releva. O que releva, então, é o
dever de fidelidade.

Por quê? Esse relevo está no elo que vinculou os eleitores
no momento do voto ao candidato que estava jungido a um
determinado programa do partido.

No momento em que se quebra a fidelidade, pode-se não
prestigiar o partido de que ele se desfiliou, no sentido de que ele
vá recuperar aquela vaga.

Como Vossa Excelência bem argumentou, iria a vaga ser
ocupada por um representante de outro partido.

Mas não é isso o que interessa no caso. O que interes-
sa, na minha visão, é se houve ou não a quebra do dever de
fidelidade partidária, se houve ou não respeito aos princípios
que regem hoje o nosso regime democrático, entre os quais o
princípio constitucional da fidelidade partidária.

Espero, de alguma forma, positiva ou negativa, ter contribuído
para o desencadeamento do seu voto. Agradeço pela intervenção.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Agradeço a Vossa Excelência pelo esclarecimento, mas

não é exatamente aí que está a minha dúvida, não é exatamente
aí que está o meu questionamento. Quer dizer, eu realmente
entendi a posição de V. Exa. em relação aos eleitos em eleição
majoritária. O problema aqui é que a solução dada pelos Ministros
que participaram daqueles julgamentos e que resultou na edição
da Resolução 22.610/07, inclusive afirmando que ali não se
tratava de cassação de mandato por ato ilícito, não se tratava
de hipótese em que se aplique pena a quem incidiu em
determinado tipo; a questão está posta no sentido de o mandato
é cassado para fazer prevalecer o direito da agremiação ao
mandato em detrimento de eventual direito pessoal do seu
titular. Afirmou-se ali uma maior identificação da filosofia do



197Revista do TREDF n. 5/2010

partido com o candidato, a preservação da identificação do
candidato com a ideologia do partido. A preservação da vontade
do eleitor, que é manifestada por meio do voto no candidato e
no partido; o candidato usando, inclusive, o número do partido.

A partir daí, eu realmente não consigo avançar. Entender
que a vontade do eleitor se preserva com a declaração de vacância
do cargo, ou que a preservação da ideologia do partido se faz
maior com a declaração da vacância do cargo, sem que haja um
candidato legitimado pelo próprio partido ou pela própria coligação
para a sua assunção, meramente tornando nulos os votos dados
ao candidato e ao partido não parece se coadunar em nada com
os fundamentos que levaram à edição da Resolução 22.610/07.

A própria resolução deixa expressa que a cassação, em
caso de infidelidade, se faz necessariamente em favor de um
vice ou de um suplente, conforme seja o caso. É o que diz o
artigo 10: “julgando procedente o pedido, o tribunal decretará
perda do cargo, comunicando a decisão ao presidente do órgão
legislativo competente, para que emposse, conforme o caso,
suplente ou vice, no prazo de dez dias”.

Não vejo como se declarar a perda de cargo por infidelidade
sem que haja outro legitimado para assumi-lo no partido ou na
coligação, meramente para declarar a vacância do cargo. Acho
que essa não é a intenção da Resolução 22.610, nem de tudo o
que foi debatido para a sua edição.

É por isso que, com todas as vênias ao notável e completo
voto do eminente relator, ouso divergir nesse ponto, negando
provimento, portanto, à representação

O Senhor Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO – vogal:
Eu confesso que estava inteiramente de acordo com a

linha do voto do Juiz Pertence. Por quê? A finalidade da regra da
fidelidade é exatamente privilegiar a vontade do eleitor dentro do
sistema partidário e não da individualização de candidato eleito
como detentor e titular do mandato.
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Agora, vejam a perplexidade no julgamento: a representação
do DEM, para mim, é perfeita. Até a legitimação do Ministério
Público, que nós temos admitido aqui, só ocorre porque o partido
não cumpre seu dever até o final. Tanto que Vossa Excelência,
na preliminar, disse: “nós não podemos nos submeter a conchavos,
eles lá combinam as coisas, e nós aqui vamos assistir?”

Quer dizer, na preliminar, a premissa é de que houve um
grande conluio e no mérito, não, o partido agiu corretamente.

Veja Vossa excelência que eu não enxerguei nenhuma
ofensa ao direito de defesa do representado, nenhuma.

Agora, é fato – e no voto de Vossa Excelência esta
consignado – que todas as lideranças do DEM anteciparam um
juízo de valor. Não fizeram só ilação, como a imprensa costuma
fazer com relação a nós, juízes, se vai votar, se vai pedir vista;
não foi ilação, não. São os próprios líderes partidários que
reconhecem, que precisam expulsar o representado. E precisam
expulsar o representado por quê? Porque a imagem do partido
está em jogo. E eles estão corretos, porque há manifestações
públicas na rua. E está em jogo por quê? Porque determinados
princípios partidários foram de fato descumpridos pelo
representado. E de fato foram, pelo menos em princípio, pois
estamos tratando aqui de acusação posta, por mais grave que
seja a acusação e mais contundentes que pareçam as provas
aqui apresentadas.

Agora veja Vossa Excelência: até para não permitir o
registro de uma candidatura, a nossa regra tem sido esperar
trânsito em julgado. Essa é a grande discussão hoje.

E Vossa Excelência me pergunta se eu sou a favor da ficha
suja ou da ficha limpa. É claro que é da ficha limpa. Mas o que é
a ficha suja e o que é a ficha limpa? A simples acusação. Esse é
um paradigma.

E enquanto a agremiação partidária faz a sua representa-
ção e, de fato, pelos elementos que constam da representação,
da defesa e do próprio voto de Vossa Excelência no exame das
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preliminares, houve todas as garantias de defesa na representa-
ção, mas uma deliberada coação para dizer: “não fica, que nós
não te queremos”, igualzinho, para mim, ao caso de Goiás; só
faltou o ofício. No caso aqui não tínhamos o ofício. Nós tínhamos
o quê? Entrevistas públicas, declarações em público, exatamen-
te para preservar o partido, para dizer que o DEM é diferente dos
outros, “corta na carne”, faz diferente. A diferença do caso de
Goiás foi essa. Não houve o ofício, dizendo “não te queremos”,
você está procedendo contra os nossos princípios.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Vossa Excelência me permite um esclarecimento? É que no

caso de Goiás, era uma questão de fundo eminentemente política.
Aqui nós temos acusações, na representação, pelo menos posta
no partido, de prática de crimes. É bem diverso.

O Senhor Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO – vogal:
Aí nós vamos à ficha. Aqui nós temos acusações da prática

de crimes gravíssimos. Na nossa regra eleitoral vigente, se tivermos
condenação por crime gravíssimo, sem trânsito em julgado,
estamos a permitir registro de candidatura. Vejam o paradoxo.

Vossa Excelência compreendeu a minha perplexidade?

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Não compreendo como se vai justificar a desfiliação como

grave discriminação pessoal.

O Senhor Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO – vogal:
A discriminação é a seguinte: é o partido que, na realida-

de, garante todo o direito de defesa no processo formal, mas
publicamente comunica que vai expulsar, não vai julgar, vai ex-
pulsar! E impõe ao representado “ou desfilia, ou eu te expulso”.
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Aí chega Vossa Excelência, com muito acerto, e diz: “nós
temos que dar legitimidade ao Ministério Público”, porque senão
nós caímos na armadilha do conchavo.

A bonita representação, ela formalmente é perfeita e não
há dúvida. O que eu vejo aí: há justa causa para expulsar? Há,
mas julgando. Na hora em que antecipa, como ocorreu no Rio de
Janeiro ou em Goiás, você comunica que não vai julgar, comunica
que vai sumariamente expulsar, com todo o direito de defesa
garantido.

Então, a minha perplexidade é que perde o mandato quem
tem uma acusação formalizada num processo criminal e uma
representação. Quem tem uma condenação em primeiro e em
segundo grau ou até em tribunal superior, sem trânsito em julgado,
tem direito a registro de candidatura, a disputar eleição e a
receber o mandato.

É por isso que tenho essa perplexidade e fiquei absoluta-
mente impressionado com o voto de Vossa Excelência.

Agora, fiquei também muito impressionado com a postura
partidária correta. O partido não tem que querer um filiado desses,
de jeito nenhum!

O representado, sentindo que não vai ter um julgamento
justo e apesar de todas as garantias que lhe são dadas, os seus
julgadores vão a público e dizem: “ó, não tem saída”. Há troca de
emissários, de declarações... deveria ele esperar? Não. Muito
bem, poderia, não quer esperar. Haveria motivo justo para não
esperar?

Então, dentro desse contexto é que vou pedir vênia a
Vossa Excelência, mas, pelo menos por enquanto, entendo que a
questão da natureza, que estamos julgando hoje aqui, o
tratamento que deve receber é o julgamento político, esse, sim,
está lá, posto, e o judicial, que vai demorar mais e que pode
resultar nessa perda.

Claro que com os nossos procedimentos e regras
processuais, tenho que admitir que o Superior Tribunal de Justiça
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não consiga chegar a uma decisão com trânsito em julgado, em
condições de aplicar eventualmente essa pena.

Mas no julgamento político pela Câmara Legislativa, não
tenho dúvidas de que ele pode ocorrer.

Aí Vossa Excelência me diz: “Bom, e esse julgamento lá é
justo?” Eu considero que é mais ou menos justo, mas ele é
eminentemente político.

Por isso, desembargador, é que eu, considerando que o
criminoso condenado tem assegurado o direito de registro de
candidatura, de eleição e de diploma, por mais graves que sejam
esses fatos, e essa – digamos assim – firmeza do partido em
pretender a expulsão, mas omissão em querer cassar o mandato,
ela me leva a concluir que tanto há justa causa para expulsar
como há justa causa para se considerar discriminado.

Como é que eu estou submetido a um processo, a um
julgamento, a um procedimento de expulsão em que os meus
julgadores vão à televisão e ao jornal antecipar o voto?

Não, mas o direito de defesa está garantido lá nos autos,
todos os prazos, tantos dias para defesa prévia, tantos dias para
arrolar testemunhas, e o sujeito está adiantando o voto.

Quando a imprensa diz que o tribunal vai julgar desta ou
daquela maneira, nós aqui sabemos que não é assim; nós, mais
do que ninguém, sabemos que não é assim.

Aliás, acho que, mais do que nós, os advogados. Eu acho
que advogado é quem mais sabe que ninguém pode ter previsão
segura de julgamento de juiz e de tribunal.

Numa ou noutra matéria, nós poderemos até antever, em
função do que já se julgou até agora. Por isso é que a questão
da legitimidade do Ministério Público para mim não merece mais
do que duas ou três linhas. Já decidimos isso várias vezes.

Por tudo isso, eminente desembargador relator, eu vou
pedir a mais respeitosa vênia a Vossa Excelência e vou, por
enquanto, diante de todas essas perplexidades, acompanhar a
divergência.
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O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Senhor relator, eu gostaria de esclarecer uma pequena

questão de fato.

Tratando-se de fatos, a defesa e as matérias jornalísticas
veicularam a possibilidade de julgamento no sentido de expulsão
por três membros, pelo que consta dos autos. A Comissão Executiva
Nacional não é composta desse número. Então não se poderia
saber do resultado desse julgamento. Isso é um  campo de ilação.

Poder-se-ia conceder novo prazo, poder-se-ia pedir vista,
poder-se-ia, do jeito que a política é dinâmica, como diz o
Desembargador Federal Cândido Ribeiro, do jeito que
demonstraram, três dias antes, um, dois, três, outro grupo político
poderia pensar diferente. O governador estava politicamente
empenhado nesse sentido.

Tudo isso não passa de mera presunção e suposições. A
questão de fato é que a composição da Executiva que ia julgar
é composta de mais de vinte membros. Então, o fato de três
terem manifestado seu julgamento, é direito de manifestar,
porque são políticos, não traria esse vício. Tanto que a própria
Ministra Cármen Lúcia citou essa questão do julgamento lícito e
da necessidade do requerido ter aguardado, o que não fez por
vontade própria e não teria justa causa.

E mais uma questão, que é de fato também, em relação ao
precedente de Goiás, que foi citado pela defesa, o TSE decidiu
pela justa causa, não pelo fato de ter havido grave discriminação,
mas sim pelo fato de o próprio partido político ter reconhecido
que houve alteração substancial do seu programa. Então ele próprio
reconheceu que dava causa ao filiado sair.

A matéria de fato é absolutamente contrária ao paradigma,
objeto da análise de hoje.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
É que eu me confundi no pronunciamento do resultado do

meu voto e como eu havia dito, na conclusão do meu raciocínio,
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o que inviabiliza a perda do mandato não é o mérito, mas o fato
de que não há quem o suceda dentro do partido.

Então eu estou julgando extinto o processo, sem julgamento
do mérito, em função da perda superveniente do objeto, já que o
vice, que era quem estava legitimado a assumir o cargo, renunciou.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Senhor Presidente, só para que não haja equívoco na

condução do resultado, é porque é uma matéria preliminar – eu
disse isso no meu voto – só que, por se entrelaçar com o mérito,
ela consiste numa preliminar de mérito, na verdade, porque para
dizermos que não existe quem substitua, então vamos ter que
dizer que a regra não se aplicaria ao sistema majoritário na
ausência de um vice ou de um suplente, mas, no caso, estamos
tratando do majoritário.

Há uma solução institucional, que consta da Constituição
Federal e também da Lei Orgânica. Se não há vice que possa
assumir, no caso de perda do mandato pelo titular, se isso se der
no final do mandato, são convocadas eleições indiretas e haverá
quem substitua, poderá não ser do mesmo partido, mas haverá
um substituto.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
É nesse ponto que estou divergindo de Vossa Excelência.

Eu entendo que essa ação não pode chegar à vacância do cargo.
Essa ação define quem está legitimado para o exercício do cargo.
Não vejo como a declaração de vacância vá preservar o voto
válido dos mais de cinqüenta por cento dos eleitores brasilienses
no DEM e no Governador Arruda possa ser preservado com a de-
claração de vacância do cargo, principalmente quando, sabe-se,
o cargo vago será ocupado pelo Presidente da Câmara Legislativa
que foi eleito deputado distrital com menos de um por cento da-
queles eleitores e é do PR...
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O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Mas aí estamos vinculando a fidelidade partidária como se

fosse uma coisa pertencente ao partido, e a fidelidade não é do
partido, não é do eleitor, é do regime democrático.

Aí é que está a nossa divergência. Eu respeito a posição de
Vossa Excelência, evidentemente. Mas a minha fala é só para dizer
que, na realidade, essa preliminar é e mérito, no caso, porque ela se
entrelaça com essa matéria, sem possibilidade de ser dissociada.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Eu acho que Vossa Excelência tem razão quanto a tratar-

se de questão de mérito. Nesse ponto, então, altero a minha
posição, mas continuo achando que essa ação verifica quem
está mais legitimado para o exercício de um cargo e nunca pode
chegar à declaração de sua vacância.

Nego, portanto, provimento à representação.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Senhor Presidente, no mérito, acompanho o eminente Relator

Desembargador Mario Machado, pelas razões que se seguem.

Em primeiro lugar devo dizer que a partir dos julgamentos
acerca da desfiliação e fidelidade partidária, procedidos pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança
nºs 26.602, 26.603 e 26.604, ocorreu a quebra de paradigma
jurisprudencial daquela Corte, com o que se passou a reconhecer
o caráter partidário do mandato eletivo proporcional, ou em ou-
tras palavras, que o mandato pertence ao partido e não ao eleito.

Importante, a respeito, a transcrição do seguinte trecho
da Ementa do julgamento do MS nº 26.604:

A desfiliação partidária como causa do afastamento do par-

lamentar do cargo no qual se investira não configura, ex-

pressamente, pela Constituição, hipótese de cassação de
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mandato. O desligamento do parlamentar do mandato, em

razão da ruptura, imotivada e assumida no exercício de

sua liberdade pessoal, do vínculo partidário que assumira,

no sistema de representação política proporcional, provo-

ca o desprovimento automático do cargo. A licitude da

desfiliação não é juridicamente  inconseqüente, importan-

do em sacrifício do direito do eleito, não sanção por ato

ilícito, que não se dá na espécie.

Nessa perspectiva, a Resolução nº 22.610/2007 do e.
Tribunal Superior Eleitoral dispôs sobre a matéria, consonante os
aludidos julgamentos da mais alta Corte do País, para delimitar as
hipóteses nas quais o parlamentar possa voluntariamente se
desvincular do partido preservando o mandato (Art. 1º, § 1º,
incisos I a IV).

Intui-se, assim, que abandonando a legenda pela qual foi
eleito, o detentor do mandato somente não o perde, nas situações
específicas e excepcionais, que possam justif icar o seu
desligamento voluntário (MS nº 26.603).

In casu, o nobre Governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA,
manifestou expressamente na comunicação feita ao PSDB que se
desfiliava do PSDB por razões pessoais, as quais não se enquadram
em nenhuma das hipóteses admitidas na resolução em comento,
revelando de forma expressa e restrita o seu interesse puramente
pessoal.

Tal motivação não é suficiente para configurar nenhuma
das justas causas concebidas pelos mencionados tribunais
superiores, as quais guardam perfeita conformidade com o que
dispõe o art. 17, § 1º, da Constituição Federal.

Quanto à questão de o partido não ter reivindicado o cargo
não modifica o entendimento em relação à matéria, eis que como
bem anotado no aresto mencionado no voto divergente, os
“acordos ou deliberações de qualquer esfera partidária não tem
o condão de afastar as consequências impostas pela Resolução-
TSE nº 22.610/2007, considerando a pluralidade de interessados
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habilitados a ingressar com o pedido de decretação de perda
do cargo eletivo por infidelidade partidária.”

Finalmente, no que concerne à alegação de que a
multicitada resolução do E. TSE se aplicaria somente aos casos
de perda de mandato parlamentar, impõe-se relembrar que o
normativo em tela foi baixado precisamente para propiciar o que
decidido pelo E. STF, no julgamento dos mandados de segurança
retromencionado e, conquanto, tais julgados se reportarem a
casos concretos de perda de mandato de parlamentares, realiza
uma perfeita concreção do que disposto no art. 17, § 1º, da
Constituição, que não faz nenhuma restrição à natureza do cargo
ocupado pelo infiel, in verbis:

Art. 17

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para

definir sua estrutura interna, organização e funcionamento

e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas

coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação

entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital

ou municipal, devendo os seus estatutos estabelecer nor-

mas de disciplina e fidelidade partidária.

Como se vê, o dispositivo constitucional não distingue a
natureza do cargo ocupado pelo detentor que comete infidelidade
partidária, deixando o partido por razões estritamente pessoais.

Destarte, acompanho o voto condutor, para julgar proce-
dente a ação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária
objeto da Petição 335-69, com a decretação imediata da perda
do cargo, com fulcro no Art. 10 da Resolução nº 22.610/02.

É como voto.

O Senhor Juiz ANTONINHO LOPES – vogal:
Estou pedindo vênia ao ilustre relator, mas não vejo

configurada a infidelidade partidária, que levaria à perda do
mandato do Governador Arruda.
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Observe-se que, precedendo ao seu pedido de desliga-
mento, a imprensa divulgou a acusação que a ele foi feita e que
considero uma grave discriminação pessoal.

Aliás, a própria petição inicial informa que o governador
procurou se antecipar ao desfecho do processo em discussão.

Vejo presente a justa causa, então voto pela improcedência
do pedido formulado pelo Ministério Público.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Senhor Presidente:

A Resolução nº 22.610, de 25.10.2007 do TSE, que
disciplina o processo de perda de cargo eletivo, bem como de
justificação de desfiliação partidária, editada por aquela Corte
Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o art.
23, XVIII, do Código Eleitoral, e na observância do decidido pelo
Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança nº 26.602,
26.603 e 26.604, regula o processo de perda de cargo eletivo,
bem como de justificação de desfiliação partidária, estabelecendo
as hipóteses de justa causa.

Em tais situações, considera-se que o trânsfuga, parla-
mentar que se desfilia da agremiação a que pertence no curso do
mandato eletivo, diante da justa causa que o impossibilitou a
permanecer filiado ao partido, não perde o mandato.

Primeiramente impende considerar que  a constitucionalidade
da Resolução acima mencionada foi afirmada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento das ADI’s nos 3.999 e 4.086, afastando-se,
portanto, qualquer alegação de inconstitucionalidade, relevando ainda
notar que a “Resolução 22.610/TSE tem termos estritamente vin-
culados ao candidato eleito, ao partido pelo qual se elegeu e a seus
eleitores”.

Dispõe o art. 17 da Constituição Federal, in verbis:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e

extinção de partidos políticos, resguardados a so-
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berania nacional, o regime democrático, o pluripar-

tidarismo, os direitos fundamentais da pessoa hu-

mana e observados os seguintes preceitos:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para

definir sua estrutura interna, organização e funcionamento

e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas

coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação

entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital

ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas

de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela

Emenda Constitucional nº 52, de 2006)

Por outro lado, assim pronunciou-se o plenário do Supremo
Tribunal, quando por ocasião do julgamento da ADI 3.999 e ADI
4.086, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 12-11-08, Plenário,
DJE de 17-4-09), relator Ministro Joaquim Barbosa, ipsis litteris:

Fidelidade partidária. Ação direta de inconstitucionalidade

ajuizada contra as Resoluções 22.610/2007 e 22.733/2008,

que disciplinam a perda do cargo eletivo e o processo de

justificação da desfiliação partidária. Síntese das violações

constitucionais argüidas. Alegada contrariedade do art. 2º

da Resolução ao art. 121 da Constituição, que ao atribuir a

competência para examinar os pedidos de perda de cargo

eletivo por infidelidade partidária ao TSE e aos Tribunais

Regionais Eleitorais, teria contrariado a reserva de lei com-

plementar para definição das competências de Tribunais,

Juízes e Juntas Eleitorais (art. 121 da Constituição). Supos-

ta usurpação de competência do Legislativo e do Executivo

para dispor sobre matéria eleitoral (arts. 22, I, 48 e 84, IV

da Constituição), em virtude de o art. 1º da Resolução dis-

ciplinar de maneira inovadora a perda do cargo eletivo. Por

estabelecer normas de caráter processual, como a forma

da petição inicial e das provas (art. 3º), o prazo para a

resposta e as conseqüências da revelia (art. 3º, caput e par.

ún.), os requisitos e direitos da defesa (art. 5º), o julga-
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mento antecipado da lide (art. 6º), a disciplina e o ônus da

prova (art. 7º, caput e par. ún., art. 8º), a Resolução tam-

bém teria violado a reserva prevista nos arts. 22, I, 48 e

84, IV da Constituição. Ainda segundo os requerentes, o

texto impugnado discrepa da orientação firmada pelo Su-

premo Tribunal Federal nos precedentes que inspiraram a

Resolução, no que se refere à atribuição ao Ministério Públi-

co eleitoral e ao terceiro interessado para, ante a omissão

do Partido Político, postular a perda do cargo eletivo (art.

1º, § 2º). Para eles, a criação de nova atribuição ao MP por

resolução dissocia-se da necessária reserva de lei em sen-

tido estrito (arts. 128, § 5º e 129, IX da Constituição). Por

outro lado, o suplente não estaria autorizado a postular, em

nome próprio, a aplicação da sanção que assegura a fideli-

dade partidária, uma vez que o mandato ‘pertenceria’ ao

Partido.) Por fim, dizem os requerentes que o ato impugna-

do invadiu competência legislativa, violando o princípio da

separação dos poderes (arts. 2º, 60, §4º, III da Constitui-

ção). O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julga-

mento dos Mandados de Segurança 26.602, 26.603 e 26.604

reconheceu a existência do dever constitucional de obser-

vância do princípio da fidelidade partidária. Ressalva do en-

tendimento então manifestado pelo ministro-relator. Não faria

sentido a Corte reconhecer a existência de um direito cons-

titucional sem prever um instrumento para assegurá-lo. As

resoluções impugnadas surgem em contexto excepcional e

transitório, tão-somente como mecanismos para salvaguar-

dar a observância da fidelidade partidária enquanto o Poder

Legislativo, órgão legitimado para resolver as tensões típi-

cas da matéria, não se pronunciar. São constitucionais as

Resoluções 22.610/2007 e 22.733/2008 do Tribunal Superior

Eleitoral. (ADI 3.999 e ADI 4.086, Rel. Min. Joaquim Barbo-

sa, julgamento em 12-11-08, Plenário, DJE de 17-4-09)

Outrossim, segundo conhecida regra de interpretação do
direito, ao intérprete não é dado fazer qualquer distinção onde a
lei não o faz e a Resolução TSE 22.610/2007 não fez qualquer
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distinção ou expressa referência se se aplicava apenas aos casos
de cargos proporcionais ou majoritários, razão pela qual aplica-
se tanto a um quanto ao outro caso.

Destarte, apesar das hipóteses meramente exemplificativas
de  número restrito de possíveis fatos que possam ensejar a perda
de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária, a
jurisprudência do C. TSE tem-se mostrado bastante sensível diante
do caso concreto, levando em conta suas peculiaridades, ou seja,
ao exame do caso concreto aferir-se-á se há ou não justa causa
para a desfiliação partidária, exigindo-se um justo motivo a justificar
a desfiliação do mandatário do partido pelo qual se elegeu e por
conseguinte a impossibilidade de sua permanência na agremiação
partidária, firme ainda na compreensão de que o mandato pertence
ao partido, sendo o detentor do cargo apenas um mandatário.

Aliás, vigora no Brasil o monopólio partidário das candida-
turas, por imposição constitucional repetida pela lei, razão pela
qual não existe no país possibilidade de candidaturas avulsas,
porém apenas a de candidatos registrados por partidos políticos,
quer para eleições proporcionais, quer para pleitos majoritários,
sendo ainda certo que a filiação partidária se constitui em uma
das condições de elegibilidade (art. 14, § 3º, V CF/88).

No julgamento da ADin 1.096, ressaltou o eminente Ministro
José Celso de Melo Filho que “A essencialidade dos partidos
políticos, no Estado de Direito, tanto mais se acentua quando se
tem em consideração que representam eles um instrumento
decisivo na concretização do princípio democrático e exprimem,
na perspectiva do contexto histórico que conduziu à sua formação
e institucionalização, um dos meios fundamentais no processo
de legitimação do poder estatal, na exata medida em que o
Povo – fonte de que emana a soberania nacional, tem, nessas
agremiações, o vinculo necessário ao desempenho das funções
de regência política do Estado” (sic).

Noutra perspectiva, conforme previsto no § 2º daquela
Resolução, ipsis litteris:
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§ 2º – Quando o partido político não formular o pedido

dentro de 30 (trinta) dias da desfiliação, pode fazê-lo, em

nome próprio, nos 30 (trinta) subseqüentes, quem tenha

interesse jurídico ou o Ministério Público eleitoral.

Deste modo, encontra-se o Ministério Público legitimado
para propor esta ação, que tem legitimação concorrente com a
agremiação partidária.

Quanto ao mérito, os fatos que deram ensejo ao pedido de
desfiliação do requerido junto à agremiação partidária da qual foi
filiado até o dia 10 de dezembro de 2009 são de conhecimento
público e notório. A divulgação pela imprensa dos fatos envolvendo
o Governador do Distrito Federal, amplamente divulgados e por
isso desnecessárias maiores considerações, não importam em
desfiliação partidária imotivada, muito ao contrário.

À evidência, se a manutenção do requerido nos quadros
da agremiação partidária se tornou insustentável foi por conta
única e exclusiva daquele filiado, que não cuidou de observar,
enquanto filiado, seus deveres éticos e disciplinares previstos no
Código de Ética Partidário, especificamente o art. 31, XIV, que
impõe ao filiado o dever de conduzir-se “na vida pública e privada
com rigorosa probidade, antepondo o interesse público acima
do particular”, sujeitando-se o infrator à expulsão “com
cancelamento de filiação partidária” (art. 97, d, daquele mesmo
diploma).

Prevendo que seria expulso do Partido, tal fato admitido
pelo próprio requerido, resolveu então antecipar-se ao ato, re-
querendo sua desfiliação partidária, todavia, desprovida de uma
justa causa, impossível de ser compreendida como grave discrimi-
nação pessoal, nos termos do alegado pela defesa, tal como pre-
vista no inciso IV do § 1º do art. 1º daquela Resolução, na medida
em que a permanência do requerido no partido político poderia
representar um enorme desconforto e exposição negativa à
agremiação partidária, máxime diante da aproximação do pleito
eleitoral a realizar-se em outubro vindouro.
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Logo, não vejo como justa causa a justificar a desfiliação
partidária, a alegação de discriminação pessoal, razões pelas quais
julgo procedente o pedido e declaro a perda do cargo do requerido
José Roberto Arruda, de governador do Distrito Federal.

Outrossim e nos termos do art. 81 da Carta de Outubro,
ipsis litteris:

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-

Presidente da República, far-se-á eleição noventa

dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º – Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos

do período presidencial, a eleição para ambos os

cargos será feita trinta dias depois da última vaga,

pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

§ 2º – Em qualquer dos casos, os eleitos deverão

completar o período de seus antecessores.

Por outro lado, estabelecem os artigos 93 e 94 da Lei
Orgânica do Distrito Federal estabelecem, in verbis:

Art. 93. Em caso de impedimento do Governador e do

Vice-Governador, ou de vacância dos respectivos cargos,

serão sucessivamente chamados ao exercício da chefia

do Poder Executivo o Presidente da Câmara Legislativa e

o seu substituto legal.

Art. 94. Vagando os cargos de Governador e Vice-Gover-

nador do Distrito Federal, far-se-á eleição noventa dias

depois de aberta a última vaga, devendo os eleitos com-

pletar o período de seus antecessores, na forma do art. 81

da Constituição Federal.

Parágrafo único. Em caso de impedimento do Governador

e do Vice-Governador do Distrito Federal, ou vacância dos

respectivos cargos, no último ano do período governamen-

tal, serão sucessivamente chamados para o seu exercício,

em caráter definitivo no caso de vacância, o Presidente da

Câmara Legislativa, o Vice-Presidente da Câmara Legisla-
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tiva e o Presidente do Tribunal de Justiça. (Parágrafo com

a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 37, de 2002.)

Destarte, quando do julgamento da ADI 4298 MC/TC
(Medida Cautelar da Ação Direta de inconstitucionalidade), decidiu
o plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado
no dia 7 de outubro de 2009, verbis:

EMENTAS: 1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

– ADI. Petição inicial. Emenda antes do julgamento do pedi-

do de liminar. Admissibilidade. Revogação da lei original-

mente impugnada. Lei nova que, na pendência do proces-

so, reproduziria normas inconstitucionais da lei revogada.

Aproveitamento das causas de pedir. Economia processual.

Em ação direta de inconstitucionalidade, admite-se emenda

da petição inicial antes da apreciação do requerimento de

liminar, quando tenha por objeto lei revogadora que repro-

duz normas argüidas de inconstitucionais da lei revogada

na pendência do processo. 2. INCONSTITUCIONALIDADE.

Ação direta. Lei nº 2.154/2009, do Estado do Tocantins. Elei-

ção de Governador e Vice-Governador. Hipótese de cargos

vagos nos dois últimos anos de mandato. Eleição indireta

pela Assembléia Legislativa. Votação nominal e aberta.

Constitucionalidade aparente reconhecida. Reprodução do

disposto no art. 81, § 1º, da CF. Não obrigatoriedade. Exer-

cício da autonomia do Estado-membro. Liminar indeferida.

Precedente. Em sede tutela antecipada em ação direta de

inconstitucionalidade, aparenta constitucionalidade a lei es-

tadual que prevê eleição pela Assembléia Legislativa, por

votação nominal e aberta, para os cargos de Governador e

Vice-Governador, vagos nos dois últimos anos do mandato.

Em outro julgado da Suprema Corte, desta feita a ADI
(ADI 4.298-MC, voto do Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 7-
10-09, Plenário, DJE de 27-11-09), decidiu o plenário pela não
aplicação do princípio da simetria ao caso em julgamento, in verbis:
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A reserva de lei constante do art. 81, § 1º, da Constituição

Federal, que é nítida e especialíssima exceção ao cânone

do exercício direto do sufrágio, diz respeito tão-só ao regi-

me de dupla vacância dos cargos de presidente e do vice-

presidente da República, e, como tal, é da óbvia competên-

cia da União. E, considerados o desenho federativo e a

inaplicabilidade do princípio da simetria ao caso, compete

aos estados-membros definir e regulamentar as normas de

substituição de governador e vice-governador. De modo que,

quando, como na espécie, tenha o constituinte estadual re-

produzido o preceito Constitucional Federal, a reserva de

lei não pode deixar de se referir à competência do próprio

ente federado. (ADI 4.298-MC, voto do Rel. Min. Cezar

Peluso, julgamento em 7-10-09, Plenário, DJE de 27-11-09)

Finalmente, ao examinar a Emenda Constitucional n. 28,
que alterou o § 2º do art.79 da Constituição do Estado de Sergipe,
que teria suprimido a eleição indireta para Governador e Vice-
Governador do Estado, a ser realizada pela Assembléia Legislativa
em caso de dupla vacância desses cargos no último biênio do
período de governo, assentou a Suprema Corte o malferimento a
parâmetro constitucional, que determina exatamente a eleição
indireta quando a dupla vacância ocorre no último biênio do
governo, ipsis litteris:

Emenda Constitucional n. 28, que alterou o § 2º do art. 79

da Constituição do Estado de Sergipe, estabelecendo que,

no caso de vacância dos cargos de Governador e Vice-

Governador do Estado, no último ano do período governa-

mental, serão sucessivamente chamados o Presidente da

Assembléia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justi-

ça, para exercer o cargo de Governador. A norma impug-

nada suprimiu a eleição indireta para Governador e Vice-

Governador do Estado, realizada pela Assembléia

Legislativa em caso de dupla vacância desses cargos no

último biênio do período de governo. Afronta aos parâmetros

constitucionais que determinam o preenchimento desses
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cargos mediante eleição. (ADI 2.709, Rel. Min. Gilmar Men-

des, julgamento em 1º.8.06, Plenário, DJE de 16-5-08).

No caso do Distrito Federal, a dupla vacância ocorreu no
último período de governo, a poucos meses da eleição que
escolherá o novo governador do Distrito Federal, razões pelas
quais deve observar-se o disposto na Lei Orgânica do Distrito
Federal, ou seja, “serão sucessivamente chamados para o seu
exercício, em caráter definitivo no caso de vacância, o Presidente
da Câmara Legislativa, o Vice-Presidente da Câmara Legislativa e
o Presidente do Tribunal de Justiça. (Parágrafo com a redação
da Emenda à Lei Orgânica nº 37, de 2002.).

Do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e declaro a
PERDA DO CARGO DE GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DE
JOSÉ ROBERTO ARRUDA, por desfiliação partidária, declarando
vago o respectivo cargo. Outrossim e diante da vacância, pública
e notória, do cargo de vice-governador do Distrito Federal, deverá
ser chamado para o exercício do cargo de governador, em
definitivo, o Presidente da Câmara Legislativa; em sua falta o
Vice-Presidente da Câmara Legislativa e por último o Presidente
do Tribunal de Justiçado Distrito Federal.

É como voto.

O Senhor Desembargador LECIR MANOEL DA LUZ – Presidente
em exercício:

Eminentes pares, comunico a Vossas Excelências que
ocorreu o empate. Essa Presidência deve proferir o voto de
desempate. O meu voto é o seguinte: tendo em vista a ocorrência
de empate na votação, nos precisos termos da lei e do Regimento
Interno desta egrégia Corte Eleitoral, cumpre-me proferir o voto
de minerva. Atento aos fatos, circunstâncias e aos fundamentos
trazidos pelos eminentes juízes, decido por acompanhar os doutos
votos que deram pela procedência da ação e que culminou com a
cassação do mandato do ora Representado. Ao fazê-lo, reitero o
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que registrou o eminente Ministro Marco Aurélio, quando do
julgamento do Habeas Corpus 102.732 do Distrito Federal e que o
ora representado figura como paciente. “É tempo de perceber-se
da eficácia da ordem jurídica e atuação das instituições pátrias.
Paga-se um preço por viver-se em um Estado de Direito, sendo
módico e estando, por isso mesmo, ao alcance de todos, o respeito
irrestrito às regras estabelecidas. É tempo de proclamar-se aos
quatro ventos o que lançado na introdução deste voto. ‘A lei,
documento abstrato, é universal. Assim o requer a República,
assim o requer a Democracia, assim o exige o Povo Brasileiro,
assim há de pronunciar-se o Judiciário, especialmente na voz do
guardião maior da Carta Federal, o Supremo. Descabe distinguir
onde a lei não distingue, eis princípio básico de hermenêutica e
aplicação do direito implícito na Constituição Federal. Fora isso,
prevalece o despotismo, consagrando-se casta privilegiada. E ali
sua Excelência indeferiu a ordem, e o meu voto é acompanhando
o eminente relator. É o meu voto.

DECISÃO
À exceção da preliminar de falta de interesse de agir, que

foi examinada com o mérito, as demais foram rejeitadas à
unanimidade. O relator julgou procedente a ação para decretar a
perda do cargo eletivo por desfiliação partidária do Governador
José Roberto Arruda, no que foi acompanhado pelo Juiz Raul Saboia
e pelo Juiz João Egmont. O Juiz Evandro Pertence abriu divergência,
julgando improcedente o pedido, no que foi acompanhado pelo
Desembargador Cândido Ribeiro e pelo Juiz Antoninho Lopes.
Desempatou o presidente em exercício, acompanhando o voto do
relator, para julgar procedente o pedido, decretando a perda do
cargo do governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA, por infidelidade
partidária. Em 16 de março de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 2.886
Classe: 24 – Petição
Num. Processo: 156
Requerente: Cesar Trajano de Lacerda, primeiro suplente
da Coligação Avança DF 2
Advogado: Jesuíno de J. Pereira Lemes – OAB/DF nº
24.808
Requerida: Jaqueline Maria Roriz, deputada distrital pela
Coligação Avança DF 2
Advogados: Herman Barbosa – OAB/DF nº 10.001 e outros
Requerido: Partido da Mobilização Nacional – PMN
Advogados: Herman Barbosa  – OAB/DF nº 10.001 e
outros
Relator: Juiz Evandro Pertence
Publicado: Diário da Justiça Eletrônico 5.4.2010, fls. 2.

EMENTA

AÇÕES DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR INFI-
DELIDADE PARTIDÁRIA. ROL EXEMPLIFICATIVO
DO ART. 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE 22.610/
2007. ALTERAÇÕES NO CENÁRIO POLÍTICO DO
DISTRITO FEDERAL. DESFILIAÇÃO COM JUSTA
CAUSA DECLARADA.

1. As hipóteses de justa causa trazidas na Re-
solução TSE nº 22.610/2007 são exemplifica-
tivas, não exaustivas.

2. A desfiliação deve ser analisada caso a caso,
esquadrinhando-se a postura do partido, do
titular do mandato eletivo e, ainda, o cenário
político vigente.

3. Se o partido pelo qual a requerida foi eleita
se alinha a outra força política para as próxi-
mas eleições, que não a que se alinhou na
eleição passada, ela tem justa causa para se
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desfiliar e seguir fiel ao alinhamento político que
tinha quando se elegeu, sem o comprometi-
mento do seu mandato.

3. Desfiliação motivada por motivos ideológicos.

4. Improcedência dos pedidos.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,
EVANDRO PERTENCE – relator, HILTON QUEIROZ, RAUL SABOIA,
ANTONINHO LOPES, JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES e MARIO
MACHADO – vogais, em julgar improcedente a ação. Decisão POR
MAIORIA, de acordo com a ata do julgamento e as notas
taquigráficas.

Brasília (DF), em 16 de março de 2010.

Desembargador LECIR MANOEL DA LUZ

Presidente em exercício

Juiz EVANDRO PERTENCE

Relator

RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

SESSÃO DE 8 DE MARÇO DE 2010

RELATÓRIO
Cuida-se das ações de perda de cargo eletivo por

infidelidade partidária propostas por Cesar Trajano Lacerda, 1º
suplente da Coligação Avança DF 2 (PSDB e PAN), e pelo Ministério
Público Eleitoral contra a Deputada Distrital Jaqueline Maria Roriz.

Na primeira delas, aduz o diplomado como 1º suplente da
coligação que elegeu a requerida que o PSDB deixou de pedir a
decretação de perda do cargo eletivo da deputada distrital em
razão da sua desfiliação do partido, que, entende sem justa causa,
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ocorrida no dia 22.9.2009. Nesse fato, o requerente sustenta a
sua legitimidade para a ação, nos termos do § 2º artigo 1º da
Resolução/TSE 22.610/07. Para o requerente, a desfiliação
partidária da requerida teria motivação apenas em interesses
pessoais, não encontrando, dessa forma, abrigo nas justas causas
elencadas no rol do § 1º do artigo 1º da Resolução TSE nº 22.610/
07 – que entende taxativo –, tampouco na legislação eleitoral
vigente.

Esclarece, ainda, que a requerida obteve 24.129 votos
nas últimas eleições, enquanto o quociente eleitoral foi de 55.361
votos, e que há, aparentemente, um acordo entre a deputada
distrital e o PSDB, que não exerceu o direito previsto no § 2º,
art. 1º, da referida resolução.

A ação do primeiro requerente veio instruída, entre outras
coisas, com a carta fundamentada de desfiliação da requerida,
utilizando-se ele da motivação nela exposta para sustentar a
procedência de seu pleito.

Diante disso, requereu a antecipação dos efeitos da tutela
para decretar desde então a perda do mandato da Deputada
Jaqueline Roriz e, ao final, a confirmação da tutela requerida,
tornando-a definitiva.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi por mim
indeferido, face à ausência de risco de dano irreparável que
justificasse aquela antecipação.

Devidamente cumprido em 2.12.2009, o mandado de citação
da requerida foi juntado aos autos da Petição nº 156 no dia
11.12.2009. Antes mesmo da contestação da deputada distrital,
protocolada em 15.12.2009, o 1º suplente pleiteou fosse decretada
sua revelia, com o julgamento antecipado da lide, alegando que o
prazo para sua apresentação havia se exaurido, uma vez que o
termo inicial deveria ser tomado do recebimento do mandado de
citação pela requerida e não de sua juntada aos autos.

Já na Petição 159, proposta pelo Ministério Público Eleitoral,
alega-se que a requerida solicitou inicialmente ao TRE/DF a
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declaração de justa causa para ter permitida sua desfiliação do
PSDB, sob o argumento de que comporia o grupo de fundadores
do Partido Socialista da República – PSR. Apesar disso, sustenta
no fato de a requerida ter se filiado ao Partido da Mobilização
Nacional – PMN, que a eventual desfiliação para fundar o PSR era
apenas uma simulação para se enquadrar numa das hipóteses de
justa causa previstas no § 1º do art. 1º da Resolução 22.610/07,
a fim de preservar seu mandato eletivo.

Para o Ministério Público Eleitoral, a real pretensão de
desfiliação partidária teve motivos eminentemente pessoais, pois
visava à candidatura da requerida ao cargo de deputada federal
pelo PMN/DF nas eleições de 2010, em coligação com o partido a
que se filiou seu pai, Joaquim Roriz, do PSC/DF.

Por entender que a desfiliação da requerida não se enquadra
nas hipóteses de justa causa previstas na Resolução/TSE 22.610/
07, o Ministério Público Eleitoral pede seja decretada a perda de
cargo da deputada distrital.

A defesa da requerida se fez praticamente de forma idêntica
em ambas as ações, diferenciando-se apenas pela preliminar de
ilegitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral, com o argumento
de inconstitucionalidade do § 2º, art. 1º, da Resolução nº 22.610/
2007. Também em preliminar sustenta a conexão entre as Petições
nº 156 e 159, que, pede, sejam julgadas em conjunto.

No mérito, a requerida defende a justa causa da sua
desfiliação, em razão da sua efetiva participação na criação e
fundação do PSR, que, embora se encontre desprovido de
personalidade eleitoral, passou a existir no mundo jurídico com a
inscrição de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil,
documento que acompanha a sua defesa e que traz a assinatura
da requerente.

Informa que se viu impossibilitada de continuar filiada ao
PSDB/DF, diante da mudança na conjuntura política do Distrito
Federal, principalmente pelo fato de seu pai, o ex-Governador
Joaquim Roriz, ter decidido se candidatar a governador nas eleições
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de 2010. Acrescenta que, no momento da desfiliação, o Governador
do Distrito Federal, José Roberto Arruda, ora afastado, era filiado
ao Democratas – DEM e seria candidato a reeleição em provável
coligação com o PSDB/DF.

Por essa razão, a requerida teria se envolvido na criação
de um novo partido, o Partido Socialista da República – PSR.
Contudo, devido a uma alegada demora na resposta da Justiça
Eleitoral sobre o seu pedido de declaração de justa causa e da
indefinição dos rumos que seriam tomados pelo PSR, bem como
de estar impossibilitada de continuar no PSDB/DF, a requerida
apresentou pedido de desfiliação ao presidente nacional daquele
partido, fundado na incompatibilidade de sua candidatura por
aquele partido em coligação com o seu pai, o ex-Governador
Joaquim Roriz.

Alega que o PSDB Nacional reconheceu a existência de
justa causa e, em virtude disso, a requerente pediu a extinção
da ação declaratória de justa causa que ajuizara perante o TRE/
DF. Em 25.9.2009, na data limite para que fosse possível concorrer
a nova candidatura por outro partido, a requerida se filiou ao
Partido da Mobilização Nacional – PMN, onde exerce o cargo de
presidente da agremiação no DF.

Apresentadas as contestações, entendi não haver fatos
controvertidos no presente processo, optei pelo julgamento
antecipado da lide, nos termos do que me faculta o art. 6º da
Resolução/TSE nº 22.610/07.

Contra essa decisão, opôs-se a requerida em petição de
fls., insistindo na instrução do feito e nos atos que a ela se
seguiriam.

É o relatório.
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HOUVE SUSTENTAÇÃO ORAL POR PARTE DOS SENHORES
ADVOGADOS JESUÍNO DE J. PEREIRA LEMES (OAB/DF Nº
24.808) E HERMAN BARBOSA (OAB/DF Nº 10.001),
PATRONOS, RESPECTIVAMENTE, DO REQUERENTE E DOS
REQUERIDOS

VOTOS QUANTO ÀS PRELIMINARES DE CONEXÃO DAS
AÇÕES E DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – relator:
Cuidam-se das ações de perda de cargo eletivo por

infidelidade partidária, autuadas neste Tribunal como Petição 156
e 159, propostas, respectivamente, por Cesar Trajano Lacerda –
1º suplente da Coligação Avança DF 2 (PSDB e PAN) – e pelo
Ministério Público Eleitoral, ambas com objeto na perda do mandato
da Deputada Distrital Jaqueline Maria Roriz e causa de pedir na
sua suposta infidelidade partidária.

Em ambas as ações, os requerentes pedem seja decretada a
perda de cargo eletivo da Deputada Distrital Jaqueline Maria Roriz,
sob o fundamento de que a sua desfiliação do PSDB/DF decorreu de
motivos que não se enquadram nas hipóteses de justa causa
elencadas no art. 1º, § 1º, da Resolução TSE nº 22.610/2007.

Trago inicialmente as duas preliminares que afetam o próprio
julgamento do processo, nesta sessão, antes daquelas que dizem
quanto à possibilidade do julgamento de seu mérito.

A primeira questão trata da conexão das ações e de seu
julgamento conjunto, e foi levantada pela requerida, que pede o
julgamento conjunto das duas causas. Acolho a conexão das
causas, que ostentam o mesmo objeto e causa de pedir e, para
evitar a prolação de decisões inconciliáveis, reúno as Petições nº
156 e 159. Procedo, em consequência, ao seu julgamento conjunto.

Além dessa questão, ao tomar conhecimento da inclusão
desses processos na pauta de julgamento do TRE/DF, a requerida
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trouxe petição em ambos os processos, questionando a adequação
do procedimento aos termos da Resolução/TSE 22.610/07.

A meu ver, o ponto central da demanda é saber se a
motivação adotada pela requerente para a sua desfiliação do
PSDB/DF, partido pelo qual se elegeu, representa ou não hipótese
de justa causa. Resta controvertido, portanto, apenas o
enquadramento desta motivação aos termos da referida resolução,
matéria de direito, razão da desnecessidade de dilação probatória
no presente caso.

A desfiliação da requerida foi motivada e as razões que a
determinaram encontram-se claramente explicitadas na carta que
ela endereçou ao diretório nacional do PSDB, juntada aos autos
com a inicial de ambas as ações, sem que haja qualquer
questionamento acerca de uma eventual falsidade material naquela
declaração em qualquer das ações ora em julgamento.

A defesa da requerida, por sua vez, não só não questiona
o conteúdo daquele documento, como o confirma, de forma que
entendo não haver controvérsia quanto ao motivo da desfiliação
da requerente, restando decidir apenas acerca do direito de ela
requerer seu desligamento do PSDB sem comprometer o mandato
que conquistou nas urnas, na Eleição 2006, complementando seus
votos com aqueles dados ao seu partido e aos demais compo-
nentes de sua coligação para alcançar o quociente eleitoral ne-
cessário à sua eleição.

Assim, entendo tratar-se de “causa madura” e opto por
proceder ao seu julgamento antecipado, como me faculta o art.
6º da Resolução/TSE 22.610/2007. Face ao inconformismo da
requerida manifestado nesses autos, submeto a questão ao
plenário deste e. TRE/DF, antes de dar prosseguimento ao
julgamento.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator, Senhor Presidente. Justifico: os fatos

são realmente incontroversos, e a conexão das ações também é
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manifesta. A própria sustentação das partes interessadas não
questiona essa circunstância, tanto o eminente Procurador quanto
o representante e ainda o ilustre advogado do peticionário não
trouxeram comprovação alguma a esse respeito, de sorte que na
preliminar eu acompanho o eminente relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz ANTONINHO LOPES – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Senhor Presidente, vejo o seguinte: é um problema

intransponível. Como o Tribunal já vem decidindo – parece-me
que não vai ser objeto de divergência – na realidade, estamos
julgando duas petições: a Petição 156 e a Petição 159. Já ficou
decidido que se procederá ao julgamento simultâneo em razão da
identidade de objeto e também da causa de pedir.

Todavia, Senhor Presidente, há um fato, e o Tribunal precisa
– insisto com toda vênia – apreciar o pedido formulado pelo douto
advogado dos requeridos, que pede que os feitos sejam chamados
à ordem. Parece-me, Senhor Presidente, que seja realmente o
caso, com todo respeito, de se chamar o feito à ordem. Por quê?
Vou explicar porquê, Senhor Presidente: porque a ré não é revel.
Considerou-se, aqui, a ré como revel, e isso não ficou claro ao
Tribunal.

Na Petição 156 (se eu estiver enganado, gostaria de ser
corrigido por algum nobre colega)...

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, o eminente relator não declarou a ré

como revel em momento algum; esse assunto nem foi ventilado.



225Revista do TREDF n. 5/2010

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Mas é que nós vamos proceder a julgamento de mérito.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Mas ele entendeu, inclusive, que há conexão. Estamos

resolvendo só o problema da conexão e da desnecessidade de
outras provas, só isso.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Pois é, mas veja bem: a meu ver, não há possibilidade de

se proceder ao julgamento antecipado da lide; não há possibilidade.
É exatamente isso o que requereu o advogado, e acho que tem
que ser examinado e decidido, a meu ver, Senhor Presidente.

Então vou ficar vencido nessa preliminar porque entendo
que não há possibilidade de se proceder ao julgamento antecipado
da lide, uma vez que foi requerida a produção de prova. O
julgamento antecipado da lide aqui me parece um flagrante
cerceamento de defesa, até mesmo porque a Resolução 22.610/
07 estabelece o seguinte:

Art. 8º – Incumbe aos requeridos o ônus da prova de fato

extintivo, impeditivo ou modificativo da eficácia do pedido.

Como é que o Tribunal vai julgar antecipadamente a lide
sem oportunizar ao requerido a chance de ele produzir a prova,
quando a própria resolução em que se baseia o julgamento
estabelece que a ele competirá comprovar “fato extintivo,
impeditivo ou modificativo da eficácia do pedido”?

Então, Senhor Presidente, insisto na impossibilidade de se
proceder ao julgamento antecipado da lide, diante da necessidade
de se dar prosseguimento ao feito, de se prosseguir na instrução
probatória do processo.
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Eu me reservo o direito de examinar a questão da revelia,
porque inclusive foi ventilada da própria tribuna essa possibilidade
de a ré ser revel, o que, ao meu juízo, não é.

Então eu fico vencido, Senhor Presidente, na preliminar
relativa ao julgamento antecipado da lide, porque me parece
absolutamente impossível.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, a conexão é evidente, porque há

identidade de causa petendi e de pedido. Então se impõe,
realmente, a reunião dos feitos para decisão única, preservando-
se a segurança jurídica que deve dimanar de todas as decisões,
que não podem ser contraditórias.

No que se refere ao julgamento antecipado, ele de fato se
impõe. Veja-se que a única discussão no momento é de direito; o
fato está posto na própria carta em que a ilustre deputada pede a
sua desfiliação. As partes não controvertem quanto a isso, nem o
Ministério Público, nem o requerente suplente. Não há qualquer
discussão a respeito. O fato é aquele que está posto nos autos.

Ouvir testemunha para quê? Para confirmar o que está
escrito? Não há necessidade, a discussão é apenas sobre direito,
sobre as consequencias jurídicas daquele fato que está posto
nos autos, não controversamente.

Por isso peço vênia ao eminente Juiz João Egmont, mas
acompanho o eminente relator no que concerne às preliminares.

O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSI – Presidente em exercício:
Por maioria, com voto vencido do Juiz João Egmont, decidiu-

se pela conexão e pelo julgamento antecipado da lide.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Senhor Presidente, só uma retificação: também entendo

que haja conexão, só não entendo que deva haver julgamento
antecipado da lide.



227Revista do TREDF n. 5/2010

O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSI – Presidente em exercício:
Então é rejeição parcial...

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
É rejeição parcial.

O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSI – Presidente em
exercício:

O Juiz Egmont admite a conexão, e nesse ponto o Tribunal
é unânime. Quanto ao julgamento antecipado da lide, o Juiz Egmont
faz a rejeição parcial.

VOTOS QUANTO ÀS PRELIMINARES DE
INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DE

ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – relator:

Passo ao exame das demais questões preliminares do mérito
das ações.

Em petição, suscita o primeiro recorrente preliminar de
intempestividade da contestação da recorrida, requerendo a
declaração de sua revelia. Alega em sua preliminar que o prazo
para a resposta a sua ação corre do recebimento do mandado de
citação pela requerida e não de sua juntada, como disciplina o
art. 241, II, do Código de Processo Civil.

Não vislumbro qualquer excepcionalidade à hipótese para
afastá-la da incidência da regra geral do art. 241, II, do CPC,
razão porque afasto essa preliminar.

Ainda que assim não fosse, a conexão das causas e seu
julgamento conjunto nesta sessão, bem como a convergência
dos litigantes acerca das questões de fato postas no processo,
tornam irrelevante a discussão acerca do tema.
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Rejeito, portanto, a preliminar de intempestividade da
contestação formulada pelo 1º suplente na Petição nº 156.

Em outra questão preliminar, a requerida suscita a ilegiti-
midade ativa do Ministério Público Eleitoral, apontando inconstitu-
cionalidade do § 2º da Resolução TSE nº 22.610/07.

Nesse ponto, ressalvando meu posicionamento pessoal,
que não consigo vislumbrar o interesse jurídico do Ministério Público
Eleitoral em ações como essas, certo é que ao editar a Resolução
nº 22.610/07, o Tribunal Superior Eleitoral pode ter entendido
diferentemente, como o teve, o que, aliás, foi objeto da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 3.999-7, julgada improcedente
pelo Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLU-

ÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 22.610/2007 e

22.733/2008. DISCIPLINA DOS PROCEDIMENTOS DE JUS-

TIFICAÇÃO DA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA E DA PERDA

DO CARGO ELETIVO. FIDELIDADE PARTIDÁRIA.

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra as

Resoluções 22.610/2007 e 22.733/2008, que disciplinam a

perda do cargo eletivo e o processo de justificação da

desfiliação partidária.

2. Síntese das violações constitucionais argüidas.

Alegada contrariedade do art. 2º da Resolução ao art. 121

da Constituição, que ao atribuir a competência para exa-

minar os pedidos de perda de cargo eletivo por infidelida-

de partidária ao TSE e aos Tribunais Regionais Eleitorais,

teria contrariado a reserva de lei complementar para defi-

nição das competências de Tribunais, Juízes e Juntas Elei-

torais (art. 121 da Constituição).

Suposta usurpação de competência do Legislativo e do Exe-

cutivo para dispor sobre matéria eleitoral (arts. 22, I, 48 e

84, IV da Constituição), em virtude de o art. 1º da Resolu-

ção disciplinar de maneira inovadora a perda do cargo eletivo.

Por estabelecer normas de caráter processual, como a for-

ma da petição inicial e das provas (art. 3º), o prazo para a
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resposta e as conseqüências da revelia (art. 3º, caput e

par. ún.), os requisitos e direitos da defesa (art. 5º), o

julgamento antecipado da lide (art. 6º), a disciplina e o

ônus da prova (art. 7º, caput e par. ún., art. 8º), a Resolu-

ção também teria violado a reserva prevista nos arts. 22,

I, 48 e 84, IV da Constituição.

Ainda segundo os requerentes, o texto impugnado discre-

pa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal

nos precedentes que inspiraram a Resolução, no que se

refere à atribuição ao Ministério Público eleitoral e ao ter-

ceiro interessado para, ante a omissão do Partido Político,

postular a perda do cargo eletivo (art. 1º, § 2º). Para eles,

a criação de nova atribuição ao MP por resolução dissocia-

se da necessária reserva de lei em sentido estrito (arts.

128, § 5º e 129, IX da Constituição). Por outro lado, o

suplente não estaria autorizado a postular, em nome pró-

prio, a aplicação da sanção que assegura a fidelidade par-

tidária, uma vez que o mandato “pertenceria” ao Partido.)

Por fim, dizem os requerentes que o ato impugnado inva-

diu competência legislativa, violando o princípio da sepa-

ração dos poderes (arts. 2º, 60, §4º, III da Constituição).

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento

dos Mandados de Segurança 26.602, 26.603 e 26.604 reco-

nheceu a existência do dever constitucional de observância

do princípio da fidelidade partidária. Ressalva do entendi-

mento então manifestado pelo ministro-relator.

4. Não faria sentido a Corte reconhecer a existência de um

direito constitucional sem prever um instrumento para

assegurá-lo.

5. As resoluções impugnadas surgem em contexto excep-

cional e transitório, tão-somente como mecanismos para

salvaguardar a observância da fidelidade partidária en-

quanto o Poder Legislativo, órgão legitimado para resolver

as tensões típicas da matéria, não se pronunciar.

6. São constitucionais as Resoluções 22.610/2007 e 22.733/

2008 do Tribunal Superior Eleitoral.
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Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, mas julgada

improcedente.

(ADI 3.999-7/DF)

Assim, em que pese o fato de a requerida ter apresentado
relevantes argumentos a respeito da ilegitimidade ativa dos reque-
rentes, a decisão ali proferida vincula este Juízo, razão porque
rejeito a preliminar arguida.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz ANTONINHO LOPES – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Acompanho o relator.

VOTOS QUANTO AO MÉRITO

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – relator:
Passo ao exame do mérito.

Conforme destaquei acima, ao sustentar minha opção pelo
julgamento antecipado do feito, a questão posta nestes autos
restringe-se em saber se a motivação dada pela Deputada Distrital
Jaqueline Roriz para a sua desfiliação do PSDB/DF, partido pelo



231Revista do TREDF n. 5/2010

qual se elegeu, constitui ou não justa causa para que ela se
retire da agremiação sem o comprometimento do mandato que
conquistou nas urnas na Eleição 2006.

A fidelidade partidária, sem dúvida, é instituto primordial
ao fortalecimento das instituições democráticas. No entanto, é
imperioso compatibilizá-la à liberdade de filiação e pensamento,
preocupação expressamente presente na edição da Resolução/
TSE 22.610/07.

A análise da Consulta TSE nº 1.398, que deu origem à
referida resolução, demonstra que o § 1º do seu artigo 1º não
exauriu as hipóteses de desfiliação com justa causa. Nesse sen-
tido, veja-se que, em seu voto, o Min. CEZAR PELUSO, atento à
necessidade de resguardar os princípios da liberdade de associa-
ção e pensamento, exemplificou algumas hipóteses que justifica-
riam a mudança de partido, in verbis:

2) Algumas exceções devem, contudo, ser asseguradas

em homenagem à própria necessidade de resguardo da

relação eleitor-representante e dos princípios constitucio-

nais da liberdade de associação e de pensamento. São

elas, v.g., a existência de mudança significativa de ori-

entação programática do partido, hipótese em que,

por razão intuitiva, estará o candidato eleito autorizado a

desfiliar-se ou transferir-se de partido, conservando o

mandato. O mesmo pode dizer-se, mutatis mutandis, em

caso de comprovada perseguição política dentro do par-

tido. – destacou-se. (Cta nº 1.398/DF. Rel. Min. CESAR

ASFOR ROCHA, TSE. p. 32)

O relator da consulta, Min. CESAR ASFOR ROCHA, acompa-
nhou o entendimento do Min. CEZAR PELUSO, exemplificando as
mesmas hipóteses de justa causa por ele citadas, veja-se:

Observo, como destacado pelo eminente Min. Cezar Peluso,

haver hipóteses em que a mudança partidária, pelo candi-
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dato a cargo promocional eleito, não importa na perda de

seu mandato, como, por exemplo, quando a migração

decorrer de alteração do ideário partidário ou for fruto de

uma perseguição odiosa”. (Cta nº 1.398/DF. Rel. Min.

CESAR ASFOR ROCHA, TSE. p. 9/10)

Na redação final da Resolução/TSE 22.610, o próprio TSE
acrescentou as hipóteses de “incorporação ou fusão do partido”
e de “criação de novo partido”, ambas não identificadas no
julgamento da consulta referida, exemplificando situações
evidentes de justa causa. A meu ver, entretanto, o TSE não as
exauriu e, como bem demonstrado nos trechos destacados dos
votos do Min. Cesar Rocha, relator do caso, e do Min. Cezar
Peluso, as hipóteses destacadas nos incisos do § 1º da Resolução/
TSE 22.610/07 são exemplificativas, devendo o julgador averiguar,
caso a caso, a existência de justa causa ou não na desfiliação
dos partidos pelos que nele se elegeram, antes de decretar a
perda de seu mandato eletivo.

Diante disso, deve-se analisar especificamente cada
hipótese de desfiliação, esquadrinhando-se a postura do partido,
do titular do mandato eletivo e, ainda, contrapondo-se o cenário
político vigente à época da eleição daquele da época da desfiliação,
para se constatar se a motivação alegada representaria ou não
justa causa; o que afasta a perda do mandato eletivo.

De fato, a presença de justa causa para a desfiliação
deve ser analisada caso a caso, e, na hipótese dos autos, entendo
que a requerida tinha relevantes motivos – não só pessoais, mas
também ideológicos – para se desfiliar do PSDB/DF na data limite
para sua filiação partidária a outro partido para concorrer em
nova candidatura nas Eleições 2010.

A ata da reunião extraordinária da Comissão Executiva do
PSDB/DF (Pet. 156, fls. 48/52), formada para deliberar sobre o
pedido de desfiliação de Jaqueline Maria Roriz, demonstra que a
requerida permaneceu fiel ao programa partidário do PSDB
enquanto lá permaneceu. Apenas quando se viu obrigada a
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escolher o partido pelo qual concorreria às eleições de 2010, a
deputada distrital requereu a desfiliação.

O cenário político à época da desfiliação – isso é fato
notório – era diametralmente oposto ao que se viu nas eleições
de 2006. Naquele pleito, o PSDB/DF fazia parte da Coligação
Juntos por Brasília – composta por aquela agremiação, o PMDB, o
PT do B, o PTB, o PTC, o PRP, o PAN e o PHS – e apoiou a
candidatura do pai da requerida, Joaquim Roriz, eleito senador
pelo PMDB/DF para mandato de oito anos. Para governador, a
coligação apoiou a Governadora Maria de Lourdes Abadia, que
exercia o cargo de governadora em substituição ao Governador
Joaquim Roriz, eleita que fora Vice-Governadora daquele e
concorria a reeleição. Não apoiava o atual Governador, ora
afastado, José Roberto Arruda.

De igual modo, nas eleições de 2002, o PSDB/DF apoiou a
candidatura de Joaquim Roriz (reeleito governador pelo PMDB/
DF) e integrava a Coligação Frente Brasília Solitária, composta
pelo PMDB, PSDB, PFL, PRP, PST, PSD e PSL.

Em meados de 2007, no entanto, o Senador Joaquim Roriz
renunciou ao seu mandato, que terminaria em 2014, e, a partir
de então, passou a evidenciar o interesse em concorrer ao governo
do Distrito Federal nas eleições de 2010. Acontece que o PSDB/
DF, dessa vez, integrado que estava ao Governo Arruda, não
apoiaria a sua candidatura para governador, sendo mais que
provável que aquele partido patrocinaria a reeleição do governador
ora afastado, José Roberto Arruda.

À vista disso, tornou-se inviável para requerida, assim como
para qualquer componente da coligação que a elegeu e que
permanecesse fiel aos motivos de sua formação, defender sua
linha político-ideológica em partido que se oporia a Joaquim Roriz.
Desnecessário ir longe para se perceber que a requerida – e,
pode se deduzir, seus eleitores – nutre fortes convicções sociais
e políticas semelhantes às de Joaquim Roriz, seu pai, de quem
sempre teve apoio ostensivo, que a introduziu no mundo político
e que, certamente, contribuiu para a expressiva quantidade de
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votos que recebeu nas eleições de 2006; a quinta deputada
distrital mais votada no pleito, recebendo 24.129 votos.

Não é razoável obrigar-se o titular de um mandato a
disputar a próxima eleição com vínculo de fidelidade ao partido,
mesmo quando tenha se verificado relevante mudança na
conjuntura política e, assim, não lhe seja mais possível defender
suas posições ideológicas no partido.

Veja-se, por outro lado, que a desfiliação para candidatura
por outro partido em eleição futura é hipótese análoga à desfiliação
para criação de novo partido (inciso II do § 1º do art. 1º da
Resolução TSE n.º 22.610/2007), ambas diretamente ligadas a
motivos ideológicos. Assim, independente da reforma legislativa
prevista para acontecer com brevidade, a que se acresce a
chamada “janela” para que, sem necessidade de outra motivação,
detentores de mandatos eleitos em eleição anterior possam se
reposicionar para as próximas eleições, soberanos quanto à analise
das conjunturas para escolher a melhor forma de fazer valer suas
convicções políticas no pleito, sem comprometer o fim do mandato
que conquistaram na anterior; eu tenderia a ver ai, e desde já,
justa causa para a desfiliação partidária. Isso, a meu ver, decorreria
do próprio sistema de eleição proporcional adotado no país à
longa data.

No caso dos autos, no entanto, não há sequer a necessidade
de se avançar a esse ponto, já que a preservação do quadro em
que a requerida foi eleita parece mantida com a sua desfiliação,
e não com o novo alinhamento do partido às forças que apoiavam
o Governo Arruda, respeitando para o fim de seu mandado a
vontade de seus eleitores e a forma com que sua coligação se
postou na última eleição, que a elegeu e que, repita-se, não
defendia um Governo José Roberto Arruda, mas um Governo Maria
de Lourdes Abadia e que trazia para o Senado o nome de seu pai,
a quem ela pretende seguir acompanhando.

Forte em tais razões, reconheço a justa causa da
desfiliação partidária da Deputada Distrital Jaqueline Roriz e julgo
improcedentes os pedidos formulados nas ações de perda de
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cargo eletivo propostas por Cesar Trajano Lacerda (Petição nº
156) e pelo Ministério Público Eleitoral (Petição nº 159).

É o voto.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Senhor Presidente, eu explicito aos eminentes julgadores

aquela expressão que usei ao me manifestar sobre as preliminares.
Atento tanto ao relatório quanto às sustentações e, ainda, à
discussão das preliminares, eu vi a referência à resolução, mas
ao texto da lei não vi especificamente. No caso de filiação, de
desfiliação partidária, passou-se ao largo. Parece que não existe
lei específica dispondo sobre isso. No vácuo legislativo, o TSE
legislou.

O eminente Procurador, quando desenvolveu a sua
sustentação, pugnou pela constitucionalidade da resolução,
lembrando que o entendimento de que os mandatos dependem
de filiação partidária justificaria então essa disciplina nos casos
de filiação e de desfiliação.

O TSE, nesse vazio, baixou uma resolução, legislando em
sentido estrito, formal, o que é reserva do Parlamento, é atividade
específica do Poder Legislativo. Parece-me que a função do TSE
é essa, de natureza regulamentar, explicitar a lei, dizer como ela
deve ser entendida, mas não dispor como legislador, o que me
parece que acontece no caso.

Mas eu disse, Senhor Presidente, que isso é uma reflexão
pessoal, porque humildemente nós nos curvamos ao que o Supremo
Tribunal diz, e o Supremo Tribunal já deu a sua unção, a sua
benção a respeito dessa resolução.

Agora, no caso específico, eu não vejo, como acentuou o
eminente relator, dentro da linha de entendimento de Sua
Excelência, outro entendimento a ser dado a esse caso. Por quê?
Porque há uma motivação, sim, para o pedido de desfiliação
partidária.
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Poder-se-ia dizer que há uma linguagem de certo modo
tosca, fazendo alusão à honra, à felicidade da deputada signatária
desse pedido de desfiliação, de ter participado de modo ativo do
PSDB e também à alusão por ela feita às conjunturas políticas
atuais. E justamente essas conjunturas políticas é que justificam,
porque o político age em função de conjunturas políticas. Isso é
inquestionável, isso é incontornável.

O que seria um despropósito seria a deputada dizer:
“Senhor presidente (nacional do partido), nesta data renuncio à
minha filiação”. Aí, sim, não haveria motivação alguma, mas a
deputada deu os motivos que, dentro da conjuntura política, uns
podem questionar e outros não questionam, como foi o caso do
PSDB, que, na ótica da resolução, seria o dono do mandato e
nada fez. Não há uma manifestação do PSDB. O que existe é a
manifestação de um suplente de deputado e do Ministério Público.

Eu entendo até que se diga que o Ministério Público não
tem legitimidade. Se o Ministério Público atua na defesa de
interesses disponíveis, ele pode, aí sim, abrir mão da ação.

Mas o certo é, Senhor Presidente, que no caso a deputada
deu as razões e o partido interessado não impugnou. Assim, não
há que se procurar outros caminhos para se dizer “não, isso é
errado, isso é viciado”. Não há vício algum, Senhor Presidente.

Com essas considerações, acompanho o relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Senhor Presidente, eu peço vista regimental.

O Senhor Juiz ANTONINHO LOPES – vogal:
Peço vênia para adiantar o meu voto. Entendo que não há

razão para o apenamento da representada, porque o próprio
partido que detém o direito sobre o mandato admitiu a sua
desfiliação. O partido é quem experimenta o prejuízo e ele sequer
alegou a respeito, não disse que o comportamento posterior da
deputada desfiliada o tenha prejudicado.
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Entendo, assim, que não há como rotular a representada
de infiel ao partido para se ter a tal infidelidade partidária.

Com essas considerações, acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Também vou acompanhar o eminente relator e aqueles

que o acompanham. Quero só fazer algumas considerações, de
acordo com anotações que fiz.

As hipóteses de justa causa, como bem salientou o
eminente relator em seu douto voto, estão contidas no § 1º do
artigo 1º da Resolução 22.610, mas são meramente exemplificativas
de um número restrito de possíveis fatos que possam ensejar a
perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária.

A jurisprudência do colendo TSE tem se mostrado bastan-
te sensível diante do caso concreto, levando em conta as suas
peculiaridades, e esses fatos foram, inclusive, salientados pelo
eminente relator. Ou seja, ao se examinar o caso concreto, afe-
rir-se-á se há ou não justa causa para a desfiliação partidária,
exigindo-se um motivo justo para a desfiliação do mandatário do
partido pelo qual se elegeu e, consequentemente, a impossibili-
dade de sua permanência na agremiação partidária, firme ainda
na compreensão de que o mandato pertence ao partido, sendo o
mandatário apenas detentor do cargo, porque vigora no Brasil o
monopólio partidário das candidaturas por imposição constitucio-
nal, repetida pela lei, razão pela qual não existe no país possibi-
lidade de candidatura avulsa, porém apenas a de candidatos
registrados por partidos políticos, sendo ainda certo que a filiação
partidária se constitui numa das condições de elegibilidade.

Eu trouxe aqui, Senhor Presidente, depois farei juntar ao
voto, apenas a título de exemplificação, o caso do finado Deputado
Clodovil Hernandez, que ficou muito conhecido no Brasil inteiro e
que teve o seu mandato pedido junto ao TSE. Ele se desfiliou do
partido pelo qual foi eleito, Partido Trabalhista Cristão – PTC e
por isso foi acionado na Corte Superior Eleitoral (Petição 2.766),
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e o Tribunal entendeu, sem discrepância de votos, que de fato
estaria havendo discriminação pessoal em relação à pessoa do
mandatário, rejeitando o pedido.

Todos nos lembramos de que o TSE julgou improcedente,
à unanimidade, o pedido que foi formulado pela agremiação
partidária.

Analisando esse caso, temos um exemplo de que a inter-
pretação a ser feita nas hipóteses de justa causa não é mera-
mente léxica, gramatical, numerus clausus, mas, como demons-
trou o eminente relator, Juiz Evandro Pertence, ela é
exemplificativa. Lá ficou dito o seguinte:

Pedido. Perda de cargo eletivo. Desfiliação partidária. Jus-

ta causa. Grave discriminação pessoal.

1. A expressiva votação obtida por parlamentar, que logrou

votos superiores ao quociente eleitoral, não o exclui da

regra de fidelidade partidária.

2. Embora a grave discriminação pessoal, a que se refere o

inciso IV, do § 1º, da Res.-TSE nº 22.610/2007, possa, em

regra, estar relacionada a aspectos partidários, não se pode

excluir outros aspectos do conceito de justa causa para a

desfiliação, inclusive os essencialmente pessoais, o que

envolve, até mesmo, questões de nítida natureza subjetiva.

3. Hipótese em que a permanência do deputado no partido

pelo qual se elegeu se tornou impraticável, ante a sucessão

de fatos que revelaram o abandono e a falta de apoio ao

parlamentar, configurando, portanto, grave discriminação

pessoal, apta a ensejar justa causa para a migração partidária.

Pedido improcedente.

(O relator foi o eminente Ministro Arnaldo Versiani)

Finalizo, então, acompanhando às inteiras o voto do
eminente relator, julgando improcedentes os pedidos.



239Revista do TREDF n. 5/2010

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, eu também peço licença para adiantar

o meu voto, pois já tenho convencimento formado sobre o tema.

Primeiro ponho em relevo que a opção do partido por não
intentar a recuperação do cargo não afeta outras partes
interessadas. Isso ficou claro na Consulta 1.720 – Classe 10ª –
Brasília/DF, de que foi relator o eminente Ministro Fernando
Gonçalves. Ali se pôs claramente que:

Acordos ou deliberações de qualquer esfera partidária não

tem o condão de afastar as consequências impostas pela Re-

solução-TSE nº 22.610/2007, considerando a pluralidade de

interessados habilitados a ingressar com o pedido de decreta-

ção de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária.

Embora se possa cuidar de perquirir os motivos pelos quais
o partido não intenta a retomada do cargo, é certo que de forma
alguma isso poderá afetar os demais interessados, muito mais o
Ministério Público, que, no caso, age para a preservação da
vontade política emitida pelo eleitor no momento do voto e que
estaria desamparado, não fosse essa titularidade sabiamente
conferida ao Ministério Público para esse tipo de procedimento.

Então a questão de o PSDB não ter intentado a recupera-
ção do cargo efetivamente não vai implicar vinculação ao que se
deve decidir. A questão é realmente interpretar não só a norma,
mas até o fato, em face das razões determinantes do regramento
desse procedimento a partir das decisões tomadas pelo Supremo
Tribunal Federal.

É importante repisar o julgamento citado pelo eminente relator,
quando foi destacado pelo eminente Ministro Cezar Peluso o seguinte:

Em regra, o parlamentar que se desfiliar ou mudar de par-

tido perderá seu mandato em favor do partido que o elegeu

todas as vezes que a transferência ou desfiliação tenha
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por fundamento a preservação da vontade política emitida

pelo eleitor no momento do voto, deve o mandato perma-

necer com o partido que elegeu o representante. Não se

trata de sanção pela mudança de partido, mas se configu-

rando como ato ilícito, contudo, trata-se do reconhecimento

da inexistência de direito subjetivo autônomo ou de expec-

tativa de direito autônomo à manutenção pessoal do cargo.

E a seguir Sua Excelência exemplifica com os casos de
mudança significativa de orientação programática do partido e
também com a hipótese de comprovada perseguição política.

O TSE, ao fazer o regulamento, elencou os motivos pelos
quais se pode retomar o cargo. Foram postas quatro situações
no § 1º do artigo 1º: incorporação ou fusão do partido, criação
de novo partido, mudança substancial ou desvio reiterado do
programa partidário e grave discriminação pessoal.

Veja-se aqui que quando se busca uma justificativa para
aquele que se desfilia, mais ou menos se vincula isso a uma
programação partidária ou a um fator, aí sim, de ordem pessoal,
mas por parte da agremiação partidária, que investe contra o
detentor do mandato numa perseguição que gera essa discrimi-
nação pessoal de natureza grave.

No caso, o que nós temos? A própria deputada, ao
manifestar por escrito as razões de sua desfiliação partidária (fl.
37 da Petição nº 156), diz o seguinte:

Solicitar a desfiliação não é fácil, mas devido às conjunções

políticas atuais, não tenho alternativa. Meu pai, o ex-Gover-

nador Joaquim Roriz, será candidato a governador no DF. O

atual governador é filiado ao DEM e provavelmente será

candidato à reeleição, em coligação com o PSDB local.

[...]

Vou assumir uma nova missão: recebi o convite para ser a

presidente regional do PMN – Partido da Mobilização Nacio-

nal. Este partido vai estar coligado com o presidenciável
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indicado pelo PSDB. Esta coligação foi uma condição para

a minha filiação, porque acredito muito no projeto do PSDB.

Ora, aqui está posto de uma forma insofismável que o
pedido de desfiliação não se funda em qualquer das situações
previstas no § 1º do artigo 1º da Resolução/TSE 22.610/2007.
Mas seriam essas situações elencadas numerus clausus? Parte
da doutrina se pronuncia nesse sentido.

Eu guardo reserva em relação a esse entendimento – isso
foi muito bem posto pelo eminente relator – porque há uma dinâ-
mica na vida política, nas relações sociais, políticas, econômicas
que configuram, às vezes, situações para as quais o legislador
não poderia atentar. Então é preciso que se meça com razoabilidade
e proporcionalidade cada situação, dando a cada um o que é
seu.

É perfeitamente admissível aceitar-se que, no caso, a
deputada, pela situação política, tenha optado por desfiliar-se e
ingressar em novo partido. Agora, isso seria uma situação que se
ajustaria mais ao seu interesse pessoal ou à vontade política que
foi emitida pelos eleitores no momento do seu voto? E voto,
ressalve-se, que é do partido, não é dela.

Entendo justificável o procedimento da nobre deputada,
porque, efetivamente, ela deveria buscar uma situação que lhe
permitisse estar ao lado de seu pai num futuro pleito. Agora, não
consigo entender onde esse interesse pessoal casa-se com a
vontade política dos eleitores que votaram no PSDB, que votara
na deputada. O móvel de toda essa regulamentação é dizer
exatamente que o mandato não é do eleito, o mandato é do partido.

Pode-se argumentar, mas o partido, no caso, não intentou
retomar o cargo, e já foi visto que, nessa hipótese, sabiamente a
lei previu a possibilidade de outros interessados formularem o
pedido. E o que mais releva no caso é exatamente preservar a
vontade que foi emitida pelos eleitores ao votarem. Os votos são
do partido e, com base neles, é que se elegeu a deputada.
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Então distingo bem as situações. Acho que se justifica a
sua opção pessoal, mas essas razões de ordem pessoal se
dissociam dos motivos da exegese que se deve adotar para
analisar a justa causa na desvinculação partidária.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – relator:
Vossa Excelência me permite um aparte?

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Com todo prazer.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – relator:
Eu gostaria de esclarecer essa questão, que talvez não

esteja clara no meu voto. Pensei muito em fazer uma análise
sociológica, analisar a política, o que é ser filho politicamente de
um líder político. Há alguns casos muito interessantes. O TSE,
por exemplo, discutiu o caso do cunhado da Governadora Roseana
Sarney. Esse caso foi muito interessante, porque ele se tornou
opositor da governadora e estaria impedido de se candidatar por
restrições eleitorais.

O que se vê normalmente na vida política – e é por aí que
me posiciono – é essa vinculação pai e filho; ou ela existe ou é
um rompimento. Eu vejo como alguém que se apresentou na eleição
de 2006 como filha do Governador Roriz, na coligação que o
elegeu senador e que não era coligação do Governador Arruda...
a adesão do PSDB ao Governador Arruda só acontece depois da
eleição.

Embora se diga que a máquina do PSDB funcionou com o
Arruda também (eu não entraria nisso), mas isso ocorre depois
da eleição. E aí, por estar vinculada a um partido, ela ter que se
candidatar por aquela agremiação partidária que terá uma
candidatura a governador diferente da do pai dela, por onde ela
surgiu, entendo que a lei está avançando e muito nas restrições
e na mudança do jogo político.
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É uma característica pessoal do candidato, mas que reflete
na sua atuação política. Foi nessa linha que segui. Peço desculpas
pela interrupção.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Agradeço a Vossa Excelência, porque a sua intervenção

enriquece o debate. O que realmente me preocupa é nós
introduzirmos uma outra razão para justificar a desfiliação, uma
razão de ordem puramente pessoal que não se casa com a vontade
política emitida pelos eleitores que votaram no PSDB. Os votos
vieram do partido.

Aí é que reside o cerne da questão. Como é que se vai
admitir uma justificativa de ordem pessoal quando o mandato é
do partido?

Como deixou claro o Ministro Cezar Peluso, há o reconhe-
cimento da inexistência de direito subjetivo autônomo ou de ex-
pectativa de direito autônomo à manutenção pessoal do cargo.
Se nós entendermos que uma situação pessoal faz com que se
justifique a desfiliação partidária, abriremos uma porta para inú-
meros outros casos, porque haverá situações de ordem pessoal
que serão arguidas pelos interessados para justificar a desfiliação.

É certo que, por vezes, a vida política, com a sua dinâmica,
impõe situações constrangedoras, inusitadas àqueles que exercem
a política, como no caso da ilustre deputada.

Agora, diante do ordenamento vigente, cabe ao político
exercer a melhor opção. Se as regras não permitem que ele se
desfilie sem perder o mandato, ele se desfilia perdendo o mandato
e ingressando numa nova agremiação, a tempo de poder concorrer
nas eleições seguintes.

O que realmente não vejo é como contemplar situações
de ordem pessoal para justificar a desfiliação partidária, que, na
forma como foi regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral,
objetiva sempre aquela vontade política do eleitor.
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Peço vênia para dissentir dos eminentes colegas que
votaram em sentido contrário, mas o meu voto é no sentido de
acolher o pedido e decretar a perda de cargo, determinando as
comunicações pertinentes, com base no artigo 10 da Resolução
nº 22.610/2007.

É o meu voto, Senhor Presidente.

SESSÃO DE 16 DE MARÇO DE 2010

VOTO-VISTA

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Senhor Presidente, no mérito, pedindo vênia ao eminente

relator, JUIZ EVANDRO PERTENCE, acompanho a divergência pelas
razões que se seguem.

Em primeiro lugar, devo dizer que a partir dos julgamentos
acerca da desfiliação e fidelidade partidária, procedidos pelo
excelso Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança
nºs 26.602, 26.603 e 26.604, ocorreu a quebra de paradigma
jurisprudencial daquela Corte, com o que se passou a reconhecer
o caráter partidário do mandato eletivo ou, em outras palavras,
que o mandato pertence ao partido e não ao eleito.

Importante, a respeito, a transcrição do seguinte trecho
da ementa do julgamento do MS nº 26.604:

A desfiliação partidária como causa do afastamento do par-

lamentar do cargo no qual se investira não configura, ex-

pressamente, pela Constituição, hipótese de cassação de

mandato. O desligamento do parlamentar do mandato, em

razão da ruptura, imotivada e assumida no exercício de

sua liberdade pessoal, do vínculo partidário que assumira,

no sistema de representação política proporcional, provo-

ca o desprovimento automático do cargo. A licitude da

desfiliação não é juridicamente inconseqüente, importan-

do em sacrifício do direito do eleito, não sanção por ato

ilícito, que não se dá na espécie.
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Nessa perspectiva, a Resolução nº 22.610/2007 do e. Tribunal
Superior Eleitoral dispôs sobre a matéria, consoante os aludidos
julgamentos da mais alta Corte do País, para delimitar as hipóteses
nas quais o parlamentar possa voluntariamente se desvincular do
partido, preservando o mandato (art. 1º, § 1º, incisos I a IV).

Intui-se, assim, que abandonando a legenda pela qual foi
eleito, o parlamentar somente não perde o mandato nas situações
específicas e excepcionais que possam justificar o seu desligamento
voluntário (MS nº 26.603).

In casu, a nobre deputada JAQUELINE MARIA RORIZ
manifestou expressamente as razões da sua desfiliação, as quais
não se enquadram em nenhuma das hipóteses admitidas na resolução
em comento, revelando de forma expressa e restrita o seu interesse
pessoal, embora fundado em justificável motivo de ordem familiar.

Tal motivação não é suficiente para configurar nenhuma
das justas causas concebidas pelos mencionados tribunais
superiores, as quais guardam perfeita conformidade com o que
dispõe o art. 17, § 1º, da Constituição Federal.

Finalmente, quanto à questão de o partido não ter
reivindicado o cargo, não modifica o entendimento em relação à
matéria, eis que, como bem anotado no aresto mencionado no
voto divergente, os “acordos ou deliberações de qualquer esfera
partidária não têm o condão de afastar as consequências impostas
pela Resolução-TSE nº 22.610/2007, considerando a pluralidade
de interessados habil itados a ingressar com o pedido de
decretação de perda do cargo eletivo por infidelidade partidária”.

Dessarte, acompanho a divergência aberta pelo e.
Desembargador MARIO MACHADO, para julgar procedentes as
ações de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária, objeto
das Petições nºs 156 e 157, com a decretação imediata da perda
do cargo, com fulcro no art. 10 da Resolução nº 22.610/07.

É como voto.
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DECISÃO

Julgou-se improcedente a ação. Decisão por maioria. Em
16 de março de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 2.887
Classe: 24 – Petição
Num. Processo: 159
Requerente: Ministério Público Eleitoral
Requerida: Jaqueline Maria Roriz
Advogados: Herman Barbosa – OAB/DF nº 10.001 e outros
Requerido: Partido da Mobilização Nacional - PMN
Advogados: Herman Barbosa – OAB/DF nº 10.001 e outros
Relator: Juiz Evandro Pertence
Publicado: Diário da Justiça Eletrônico 5.4.2010, fl. 2

EMENTA

AÇÕES DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR INFI-
DELIDADE PARTIDÁRIA. ROL EXEMPLIFICATIVO
DO ART. 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE 22.610/
2007. ALTERAÇÕES NO CENÁRIO POLÍTICO DO
DISTRITO FEDERAL. DESFILIAÇÃO COM JUSTA
CAUSA DECLARADA.
1. As hipóteses de justa causa trazidas na Re-
solução TSE nº 22.610/2007 são exemplificati-
vas, não exaustivas.
2. A desfiliação deve ser analisada caso a caso,
esquadrinhando-se a postura do partido, do ti-
tular do mandato eletivo e, ainda, o cenário
político vigente.
3. Se o partido pelo qual a requerida foi eleita
se alinha a outra força política para as próxi-
mas eleições, que não a que se alinhou na elei-
ção passada, ela tem justa causa para se
desfiliar e seguir fiel ao alinhamento político que
tinha quando se elegeu, sem o comprometi-
mento do seu mandato.
3. Desfiliação por motivos ideológicos.

4. Improcedência dos pedidos.



248 Revista do TREDF n. 5/2010

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,
EVANDRO PERTENCE – relator, HILTON QUEIROZ, RAUL SABOIA,
ANTONINHO LOPES, JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES e MARIO
MACHADO – vogais, em julgar improcedente a ação. Decisão POR
MAIORIA, de acordo com a ata do julgamento e as notas
taquigráficas.

Brasília (DF), em 16 de março de 2010.

Desembargador LECIR MANOEL DA LUZ

Presidente em exercício

Juiz EVANDRO PERTENCE

Relator

RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

SESSÃO DE 8 DE MARÇO DE 2010

RELATÓRIO

Cuida-se das ações de perda de cargo eletivo por
infidelidade partidária propostas por Cesar Trajano Lacerda, 1º
suplente da Coligação Avança DF 2 (PSDB e PAN), e pelo Ministério
Público Eleitoral contra a Deputada Distrital Jaqueline Maria Roriz.

Na primeira delas, aduz o diplomado como 1º suplente da
coligação que elegeu a requerida que o PSDB deixou de pedir a
decretação de perda do cargo eletivo da deputada distrital em
razão da sua desfiliação do partido, que, entende sem justa causa,
ocorrida no dia 22.9.2009. Nesse fato, o requerente sustenta a sua
legitimidade para a ação, nos termos do § 2º artigo 1º da Resolução/
TSE 22.610/07. Para o requerente, a desfiliação partidária da
requerida teria motivação apenas em interesses pessoais, não
encontrando, dessa forma, abrigo nas justas causas elencadas no
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rol do § 1º do artigo 1º da Resolução TSE nº 22.610/07 – que
entende taxativo –, tampouco na legislação eleitoral vigente.

Esclarece, ainda, que a requerida obteve 24.129 votos
nas últimas eleições, enquanto o quociente eleitoral foi de 55.361
votos, e que há, aparentemente, um acordo entre a deputada
distrital e o PSDB, que não exerceu o direito previsto no § 2º,
art. 1º, da referida resolução.

A ação do primeiro requerente veio instruída, entre outras
coisas, com a carta fundamentada de desfiliação da requerida,
utilizando-se ele da motivação nela exposta para sustentar a
procedência de seu pleito.

Diante disso, requereu a antecipação dos efeitos da tutela
para decretar desde então a perda do mandato da Deputada
Jaqueline Roriz e, ao final, a confirmação da tutela requerida,
tornando-a definitiva.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi por mim
indeferido, face à ausência de risco de dano irreparável que
justificasse aquela antecipação.

Devidamente cumprido em 2.12.2009, o mandado de citação
da requerida foi juntado aos autos da Petição nº 156 no dia
11.12.2009. Antes mesmo da contestação da deputada distrital,
protocolada em 15.12.2009, o 1º suplente pleiteou fosse decretada
sua revelia, com o julgamento antecipado da lide, alegando que o
prazo para sua apresentação havia se exaurido, uma vez que o
termo inicial deveria ser tomado do recebimento do mandado de
citação pela requerida e não de sua juntada aos autos.

Já na Petição 159, proposta pelo Ministério Público Eleitoral,
alega-se que a requerida solicitou inicialmente ao TRE/DF a
declaração de justa causa para ter permitida sua desfiliação do
PSDB, sob o argumento de que comporia o grupo de fundadores
do Partido Socialista da República – PSR. Apesar disso, sustenta
no fato de a requerida ter se filiado ao Partido da Mobilização
Nacional – PMN, que a eventual desfiliação para fundar o PSR era
apenas uma simulação para se enquadrar numa das hipóteses de



250 Revista do TREDF n. 5/2010

justa causa previstas no § 1º do art. 1º da Resolução 22.610/07,
a fim de preservar seu mandato eletivo.

Para o Ministério Público Eleitoral, a real pretensão de
desfiliação partidária teve motivos eminentemente pessoais, pois
visava à candidatura da requerida ao cargo de deputada federal
pelo PMN/DF nas eleições de 2010, em coligação com o partido a
que se filiou seu pai, Joaquim Roriz, do PSC/DF.

Por entender que a desfiliação da requerida não se enquadra
nas hipóteses de justa causa previstas na Resolução/TSE 22.610/
07, o Ministério Público Eleitoral pede seja decretada a perda de
cargo da deputada distrital.

A defesa da requerida se fez praticamente de forma idêntica
em ambas as ações, diferenciando-se apenas pela preliminar de
ilegitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral, com o argumento
de inconstitucionalidade do § 2º, art. 1º, da Resolução nº 22.610/
2007. Também em preliminar sustenta a conexão entre as Petições
nº 156 e 159, que, pede, sejam julgadas em conjunto.

No mérito, a requerida defende a justa causa da sua
desfiliação, em razão da sua efetiva participação na criação e
fundação do PSR, que, embora se encontre desprovido de
personalidade eleitoral, passou a existir no mundo jurídico com a
inscrição de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil,
documento que acompanha a sua defesa e que traz a assinatura
da requerente.

Informa que se viu impossibilitada de continuar filiada ao
PSDB/DF, diante da mudança na conjuntura política do Distrito
Federal, principalmente pelo fato de seu pai, o ex-Governador
Joaquim Roriz, ter decidido se candidatar a governador nas eleições
de 2010. Acrescenta que, no momento da desfiliação, o Governador
do Distrito Federal, José Roberto Arruda, ora afastado, era filiado
ao Democratas – DEM e seria candidato a reeleição em provável
coligação com o PSDB/DF.

Por essa razão, a requerida teria se envolvido na criação
de um novo partido, o Partido Socialista da República – PSR.
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Contudo, devido a uma alegada demora na resposta da Justiça
Eleitoral sobre o seu pedido de declaração de justa causa e da
indefinição dos rumos que seriam tomados pelo PSR, bem como
de estar impossibilitada de continuar no PSDB/DF, a requerida
apresentou pedido de desfiliação ao presidente nacional daquele
partido, fundado na incompatibilidade de sua candidatura por
aquele partido em coligação com o seu pai, o ex-Governador
Joaquim Roriz.

Alega que o PSDB Nacional reconheceu a existência de
justa causa e, em virtude disso, a requerente pediu a extinção
da ação declaratória de justa causa que ajuizara perante o TRE/
DF. Em 25.9.2009, na data limite para que fosse possível concorrer
a nova candidatura por outro partido, a requerida se filiou ao
Partido da Mobilização Nacional – PMN, onde exerce o cargo de
presidente da agremiação no DF.

Apresentadas as contestações, entendi não haver fatos
controvertidos no presente processo, optei pelo julgamento
antecipado da lide, nos termos do que me faculta o art. 6º da
Resolução/TSE nº 22.610/07.

Contra essa decisão, opôs-se a requerida em petição,
insistindo na instrução do feito e nos atos que a ela se seguiriam.

É o relatório.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Senhor Presidente, ilustres componentes da Corte, ilustres

advogados, a questão é simples. A Deputada Distrital Jaqueline
Maria Roriz, por razões pessoais e interesses políticos naturais,
resolveu se desfiliar do PSDB, que era o seu partido, por meio do
qual foi eleita.

E qual foi o primeiro passo dela, obviamente tentando evitar
uma perda do mandato por desfiliação partidária, por força dessa
resolução do TSE? Foi entrar com uma ação, pedindo uma justa
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causa; justa causa essa, ela alegou como sendo a criação de um
novo partido, que seria o Partido Socialista da República, o que
efetivamente não ocorreu. Nós nos manifestamos naquela ação,
já demonstrando previamente que o interesse dela era pessoal
de desfiliação, não especificamente porque estava sendo criado
um novo partido, que estava na fase inaugural do procedimento
de criação do partido. Sequer haveria tempo hábil para se efetivar
a criação desse partido e se registrar junto ao TSE para efeito de
ela, inclusive, ter uma eventual candidatura pelo PSR.

E tanto assim ocorreu que, logo depois, ela, em vez de
efetivamente persistir numa eventual filiação nesse novo partido
de que se postulava a criação, já se filiou diretamente a um
partido existente, que é o PMN do Distrito Federal, já, inclusive,
de início ocupando a posição de presidente do PMN-DF.

Então é muito claro que ela, por interesses políticos,
pessoais, desfiliou-se do PSDB e ingressou no PMN. E em virtude
dessa desfiliação do PMDB e ingresso no Partido da Mobilização
Nacional, já existente, é que o Ministério Público Eleitoral ingressou
com a ação de perda de mandato devido à desfiliação partidária.

E nesse sentido, o interesse dela é pessoal, pois ela mesma,
na carta de desfiliação que foi lida pelo ilustre advogado, apresentada
ao PSDB, demonstra justamente interesse de ingressar no PMN,
porque haveria possibilidade de coligação dele com o PSC, que é a
sigla pela qual o seu pai, Joaquim Roriz, também se filiou, a fim de
possibilitar eventual coligação para as eleições do corrente ano.

A carta é muito clara no sentido de que ela deixa o PSDB
absolutamente com toda tranquilidade, sem animosidade alguma
e por interesse de carreira política, pessoal, resolveu, por opção
política, ingressar em outro partido, qual seja, o PMN.

Então, efetivamente, a deputada ré incide na vedação da
Resolução/TSE 22.610/07, que tem numerus clausus para a justa
causa de desfiliação, que são a “incorporação ou fusão do
partido”; “criação de novo partido”, que não é o caso, pois ela se
filiou foi ao PMN, não ao que ela pretendia criar e que não foi
criado; “mudança substancial ou desvio reiterado do programa
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partidário” e “grave discriminação pessoal”, ou seja, não se
verificou nenhuma das causas consideradas taxativas como justa
causa para desfi liação partidária. Daí decorre, lógica e
naturalmente, a sua falta de justa causa e a consequente perda
de seu mandato eletivo, porque não há que se falar em mandato
eletivo sem filiação partidária.

Eu lembro que a filiação partidária é requisito de elegibilidade
de estatura constitucional, e daí, com base nessa premissa de
direito, foi que o Supremo Tribunal Federal e o TSE decidiram que
os mandatos pertencem aos partidos políticos, porque não existe
candidato sem filiação partidária, não há condição de elegibilidade,
isso é norma constitucional.

E aí, o Supremo Tribunal Federal, decidindo os Mandados
de Segurança 26.602, 26.603 e 26.604 do DF, um deles proposto
pelo próprio PSDB, concluiu justamente nesse sentido de que o
mandato pertence ao partido e não ao candidato eleito.

Ato contínuo, o TSE baixou, justamente para regulamen-
tar essa decisão do Supremo nesses mandados de segurança, a
Resolução 22.610. Essa mesma resolução foi questionada no Su-
premo Tribunal Federal com a Ação Direta de Inconstitucionalidade
3.999/DF, tendo como relator o Ministro Joaquim Barbosa. A ementa
foi publicada em 17 de abril de 2009, quando o Supremo Tribunal
Federal atestou a constitucionalidade da Resolução 22.610/07.
Inclusive consta da ementa (item 6):

6. São constitucionais as Resoluções 22.610/2007 e 22.733/

2008 do Tribunal Superior Eleitoral. Ação direta de incons-

titucionalidade conhecida, mas julgada improcedente.

Então a constitucionalidade dessa resolução está atestada.

O TSE, apreciando consultas eleitorais, Consulta 1.407/
DF, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Britto, resumiu o que
aconteceu em relação às decisões do Supremo nesses mandados
de segurança:



254 Revista do TREDF n. 5/2010

O candidato não existe fora do partido e não possui direito

autônomo à manutenção pessoal do cargo. Como repre-

sentante eleito a um cargo público media sua representa-

ção pelo partido político, ele renuncia ao posto ao deixar a

legenda pela qual se elegeu.

Então, na verdade, o que entende tanto o Supremo como
o TSE (e aqui está o voto do ministro específico) é justamente
que ocorre, inclusive, uma renúncia tácita ao mandato quando o
detentor do cargo eletivo se desfilia de um partido político.

Vou ler um trecho dessa decisão:

[...] O dever de não desocupar a cadeira em que se foi elei-

toralmente assentado é a primeira das condições de leal exer-

cício de um mandato que não é senão uma binária represen-

tação [...] Do que decorre a licitude da desvinculação parti-

dária, seja qual for a base de sua motivação. Sem que isto

signifique, entretanto, prosseguir no exercício do mandato

popular, que a tanto se opõe o sistema de comandos consti-

tucionais em torno de um regime representativo que é emi-

nentemente partidário, conforme visto. Até porque mandato

é representação e representação é função. [...] Donde a se-

rena dedução de que, ao se demitir do dever de servir

ao partido pelo qual foi eleito, o demissionário incide

em renúncia tácita de mandato. Renúncia lógica. Renún-

cia auto-evidente, porque a relação tripartite dos interesses,

compromissos e valores que permeiam a disputa e o exercí-

cio do mandato popular é tão elementarmente expressão do

regime representativo que não pode ser rompida assim

discricionariamente, assim unilateralmente, assim capricho-

samente pelo mandatário popular e partidário [...].

E aí concluiu, justamente, o TSE e também o Supremo
Tribunal Federal nesse sentido da perda do mandato eletivo de
quem se desfilia sem justa causa, que é, efetivamente, o que
ocorreu nos autos.



255Revista do TREDF n. 5/2010

Nesse sentido, então, o Ministério Público pugna pela pro-
cedência da ação, decretando-se a perda do cargo da ré, comu-
nicando a decisão ao presidente do órgão legislativo competente,
para que possa, conforme o caso, o suplente, no prazo de dez
dias, esse é o comando do artigo 10 da Resolução 22.610/07,
cuja constitucionalidade já foi atestada pelo Supremo Tribunal
Federal.

Assim, somos pela procedência da ação, com a decretação
imediata da perda do cargo, nos termos do artigo 10 da Resolução
22.610/07.

HOUVE SUSTENTAÇÃO ORAL POR PARTE DO SENHOR ADVOGADO
HERMAN BARBOSA – OAB/DF Nº 10.001, PATRONO DOS REQUE-
RIDOS

VOTOS QUANTO ÀS PRELIMINARES DE CONEXÃO DAS
AÇÕES E DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – relator:
Cuidam-se das ações de perda de cargo eletivo por

infidelidade partidária, autuadas neste Tribunal como Petição 156
e 159, propostas, respectivamente, por Cesar Trajano Lacerda –
1º suplente da Coligação Avança DF 2 (PSDB e PAN) – e pelo
Ministério Público Eleitoral, ambas com objeto na perda do mandato
da Deputada Distrital Jaqueline Maria Roriz e causa de pedir na
sua suposta infidelidade partidária.

Em ambas as ações, os requerentes pedem seja decretada
a perda de cargo eletivo da Deputada Distrital Jaqueline Maria
Roriz, sob o fundamento de que a sua desfiliação do PSDB/DF
decorreu de motivos que não se enquadram nas hipóteses de
justa causa elencadas no art. 1º, § 1º, da Resolução TSE nº
22.610/2007.
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Trago inicialmente as duas preliminares que afetam o próprio
julgamento do processo, nesta sessão, antes daquelas que dizem
quanto à possibilidade do julgamento de seu mérito.

A primeira questão trata da conexão das ações e de seu
julgamento conjunto, e foi levantada pela requerida, que pede o
julgamento conjunto das duas causas. Acolho a conexão das
causas, que ostentam o mesmo objeto e causa de pedir e, para
evitar a prolação de decisões inconciliáveis, reúno as Petições nº
156 e 159. Procedo, em consequência, ao seu julgamento conjunto.

Além dessa questão, ao tomar conhecimento da inclusão
desses processos na pauta de julgamento do TRE/DF, a requerida
trouxe petição em ambos os processos, questionando a adequação
do procedimento aos termos da Resolução/TSE 22.610/07.

A meu ver, o ponto central da demanda é saber se a
motivação adotada pela requerente para a sua desfiliação do
PSDB/DF, partido pelo qual se elegeu, representa ou não hipótese
de justa causa. Resta controvertido, portanto, apenas o
enquadramento desta motivação aos termos da referida resolução,
matéria de direito, razão da desnecessidade de dilação probatória
no presente caso.

A desfiliação da requerida foi motivada e as razões que a
determinaram encontram-se claramente explicitadas na carta que
ela endereçou ao diretório nacional do PSDB, juntada aos autos
com a inicial de ambas as ações, sem que haja qualquer
questionamento acerca de uma eventual falsidade material naquela
declaração em qualquer das ações ora em julgamento.

A defesa da requerida, por sua vez, não só não questiona
o conteúdo daquele documento, como o confirma, de forma que
entendo não haver controvérsia quanto ao motivo da desfiliação
da requerente, restando decidir apenas acerca do direito de ela
requerer seu desligamento do PSDB sem comprometer o mandato
que conquistou nas urnas, na Eleição 2006, complementando seus
votos com aqueles dados ao seu partido e aos demais
componentes de sua coligação para alcançar o quociente eleitoral
necessário à sua eleição.
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Assim, entendo tratar-se de “causa madura” e opto por
proceder ao seu julgamento antecipado, como me faculta o art.
6º da Resolução/TSE 22.610/2007. Face ao inconformismo da
requerida manifestado nesses autos, submeto a questão ao
plenário deste e. TRE/DF, antes de dar prosseguimento ao
julgamento.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator, Senhor Presidente. Justifico: os fatos

são realmente incontroversos, e a conexão das ações também é
manifesta. A própria sustentação das partes interessadas não
questiona essa circunstância, tanto o eminente Procurador quanto
o representante e ainda o ilustre advogado do peticionário não
trouxeram comprovação alguma a esse respeito, de sorte que na
preliminar eu acompanho o eminente relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz ANTONINHO LOPES – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Senhor Presidente, vejo o seguinte: é um problema

intransponível. Como o Tribunal já vem decidindo – parece-me
que não vai ser objeto de divergência – na realidade, estamos
julgando duas petições: a Petição 156 e a Petição 159. Já ficou
decidido que se procederá ao julgamento simultâneo em razão da
identidade de objeto e também da causa de pedir.

Todavia, Senhor Presidente, há um fato, e o Tribunal precisa
– insisto com toda vênia – apreciar o pedido formulado pelo douto
advogado dos requeridos, que pede que os feitos sejam chamados
à ordem. Parece-me, Senhor Presidente, que seja realmente o
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caso, com todo respeito, de se chamar o feito à ordem. Por quê?
Vou explicar porquê, Senhor Presidente: porque a ré não é revel.
Considerou-se, aqui, a ré como revel, e isso não ficou claro ao
Tribunal.

Na Petição 156 (se eu estiver enganado, gostaria de ser
corrigido por algum nobre colega)...

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, o eminente relator não declarou a ré

como revel em momento algum; esse assunto nem foi ventilado.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Mas é que nós vamos proceder a julgamento de mérito.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Mas ele entendeu, inclusive, que há conexão. Estamos

resolvendo só o problema da conexão e da desnecessidade de
outras provas, só isso.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Pois é, mas veja bem: a meu ver, não há possibilidade de

se proceder ao julgamento antecipado da lide; não há possibilidade.
É exatamente isso o que requereu o advogado, e acho que tem
que ser examinado e decidido, a meu ver, Senhor Presidente.

Então vou ficar vencido nessa preliminar porque entendo
que não há possibilidade de se proceder ao julgamento antecipado
da lide, uma vez que foi requerida a produção de prova. O julga-
mento antecipado da lide aqui me parece um flagrante cercea-
mento de defesa, até mesmo porque a Resolução 22.610/07
estabelece o seguinte:

Art. 8º - Incumbe aos requeridos o ônus da prova de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo da eficácia do pedido.
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Como é que o Tribunal vai julgar antecipadamente a lide
sem oportunizar ao requerido a chance de ele produzir a prova,
quando a própria resolução em que se baseia o julgamento
estabelece que a ele competirá comprovar “fato extintivo,
impeditivo ou modificativo da eficácia do pedido”?

Então, Senhor Presidente, insisto na impossibilidade de se
proceder ao julgamento antecipado da lide, diante da necessidade
de se dar prosseguimento ao feito, de se prosseguir na instrução
probatória do processo.

Eu me reservo o direito de examinar a questão da revelia,
porque inclusive foi ventilada da própria tribuna essa possibilidade
de a ré ser revel, o que, ao meu juízo, não é.

Então eu fico vencido, Senhor Presidente, na preliminar
relativa ao julgamento antecipado da lide, porque me parece
absolutamente impossível.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, a conexão é evidente, porque há

identidade de causa petendi e de pedido. Então se impõe,
realmente, a reunião dos feitos para decisão única, preservando-
se a segurança jurídica que deve dimanar de todas as decisões,
que não podem ser contraditórias.

No que se refere ao julgamento antecipado, ele de fato se
impõe. Veja-se que a única discussão no momento é de direito; o
fato está posto na própria carta em que a ilustre deputada pede a
sua desfiliação. As partes não controvertem quanto a isso, nem o
Ministério Público, nem o requerente suplente. Não há qualquer
discussão a respeito. O fato é aquele que está posto nos autos.

Ouvir testemunha para quê? Para confirmar o que está
escrito? Não há necessidade, a discussão é apenas sobre direito,
sobre as consequencias jurídicas daquele fato que está posto
nos autos, não controversamente.

Por isso peço vênia ao eminente Juiz João Egmont, mas
acompanho o eminente relator no que concerne às preliminares.
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O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSI – Presidente em exercício:
Por maioria, com voto vencido do Juiz João Egmont, decidiu-

se pela conexão e pelo julgamento antecipado da lide.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Senhor Presidente, só uma retificação: também entendo

que haja conexão, só não entendo que deva haver julgamento
antecipado da lide.

O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSI – Presidente em exercício:
Então é rejeição parcial...

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
É rejeição parcial.

O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSI – Presidente em exercício:
O Juiz Egmont admite a conexão, e nesse ponto o Tribunal

é unânime. Quanto ao julgamento antecipado da lide, o Juiz Egmont
faz a rejeição parcial.

VOTOS QUANTO ÀS PRELIMINARES DE
INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DE

ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – relator:
Passo ao exame das demais questões preliminares do mérito

das ações.

Em petição, suscita o primeiro recorrente preliminar de
intempestividade da contestação da recorrida, requerendo a
declaração de sua revelia. Alega em sua preliminar que o prazo
para a resposta a sua ação corre do recebimento do mandado de
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citação pela requerida e não de sua juntada, como disciplina o
art. 241, II, do Código de Processo Civil.

Não vislumbro qualquer excepcionalidade à hipótese para
afastá-la da incidência da regra geral do art. 241, II, do CPC,
razão porque afasto essa preliminar.

Ainda que assim não fosse, a conexão das causas e seu
julgamento conjunto nesta sessão, bem como a convergência
dos litigantes acerca das questões de fato postas no processo,
tornam irrelevante a discussão acerca do tema.

Rejeito, portanto, a preliminar de intempestividade da
contestação formulada pelo 1º suplente na Petição nº 156.

Em outra questão preliminar, a requerida suscita a
ilegitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral, apontando
inconstitucionalidade do § 2º da Resolução TSE nº 22.610/07.

Nesse ponto, ressalvando meu posicionamento pessoal,
que não consigo vislumbrar o interesse jurídico do Ministério Público
Eleitoral em ações como essas, certo é que ao editar a Resolução
nº 22.610/07, o Tribunal Superior Eleitoral pode ter entendido
diferentemente, como o teve, o que, aliás, foi objeto da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 3.999-7, julgada improcedente
pelo Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLU-

ÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 22.610/2007 e

22.733/2008. DISCIPLINA DOS PROCEDIMENTOS DE JUS-

TIFICAÇÃO DA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA E DA PERDA

DO CARGO ELETIVO. FIDELIDADE PARTIDÁRIA.

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra as

Resoluções 22.610/2007 e 22.733/2008, que disciplinam a

perda do cargo eletivo e o processo de justificação da

desfiliação partidária.

2. Síntese das violações constitucionais argüidas.

Alegada contrariedade do art. 2º da Resolução ao art. 121

da Constituição, que ao atribuir a competência para exa-

minar os pedidos de perda de cargo eletivo por infidelidade
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partidária ao TSE e aos Tribunais Regionais Eleitorais, teria

contrariado a reserva de lei complementar para definição

das competências de Tribunais, Juízes e Juntas Eleitorais

(art. 121 da Constituição).

Suposta usurpação de competência do Legislativo e do

Executivo para dispor sobre matéria eleitoral (arts. 22, I,

48 e 84, IV da Constituição), em virtude de o art. 1º da

Resolução disciplinar de maneira inovadora a perda do

cargo eletivo.

Por estabelecer normas de caráter processual, como a for-

ma da petição inicial e das provas (art. 3º), o prazo para a

resposta e as conseqüências da revelia (art. 3º, caput e

par. ún.), os requisitos e direitos da defesa (art. 5º), o

julgamento antecipado da lide (art. 6º), a disciplina e o

ônus da prova (art. 7º, caput e par. ún., art. 8º), a Resolu-

ção também teria violado a reserva prevista nos arts. 22,

I, 48 e 84, IV da Constituição.

Ainda segundo os requerentes, o texto impugnado discre-

pa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal

nos precedentes que inspiraram a Resolução, no que se

refere à atribuição ao Ministério Público eleitoral e ao ter-

ceiro interessado para, ante a omissão do Partido Político,

postular a perda do cargo eletivo (art. 1º, § 2º). Para eles,

a criação de nova atribuição ao MP por resolução dissocia-

se da necessária reserva de lei em sentido estrito (arts.

128, § 5º e 129, IX da Constituição). Por outro lado, o

suplente não estaria autorizado a postular, em nome pró-

prio, a aplicação da sanção que assegura a fidelidade par-

tidária, uma vez que o mandato “pertenceria” ao Partido.)

Por fim, dizem os requerentes que o ato impugnado inva-

diu competência legislativa, violando o princípio da sepa-

ração dos poderes (arts. 2º, 60, §4º, III da Constituição).

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento

dos Mandados de Segurança 26.602, 26.603 e 26.604 re-

conheceu a existência do dever constitucional de obser-

vância do princípio da fidelidade partidária. Ressalva do

entendimento então manifestado pelo ministro-relator.
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4. Não faria sentido a Corte reconhecer a existência de um

direito constitucional sem prever um instrumento para

assegurá-lo.

5. As resoluções impugnadas surgem em contexto excep-

cional e transitório, tão-somente como mecanismos para

salvaguardar a observância da fidelidade partidária en-

quanto o Poder Legislativo, órgão legitimado para resolver

as tensões típicas da matéria, não se pronunciar.

6. São constitucionais as Resoluções 22.610/2007 e 22.733/

2008 do Tribunal Superior Eleitoral.

Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, mas julgada

improcedente. (ADI 3.999-7/DF)

Assim, em que pese o fato de a requerida ter apresentado
relevantes argumentos a respeito da ilegitimidade ativa dos
requerentes, a decisão ali proferida vincula este Juízo, razão
porque rejeito a preliminar arguida.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz ANTONINHO LOPES – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Acompanho o relator.
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VOTOS QUANTO AO MÉRITO

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – relator:
Passo ao exame do mérito.

Conforme destaquei acima, ao sustentar minha opção pelo
julgamento antecipado do feito, a questão posta nestes autos
restringe-se em saber se a motivação dada pela Deputada Distrital
Jaqueline Roriz para a sua desfiliação do PSDB/DF, partido pelo
qual se elegeu, constitui ou não justa causa para que ela se
retire da agremiação sem o comprometimento do mandato que
conquistou nas urnas na Eleição 2006.

A fidelidade partidária, sem dúvida, é instituto primordial ao
fortalecimento das instituições democráticas. No entanto, é
imperioso compatibilizá-la à liberdade de filiação e pensamento,
preocupação expressamente presente na edição da Resolução-
TSE 22.610/07.

A análise da Consulta TSE nº 1.398, que deu origem à
referida resolução, demonstra que o § 1º do seu artigo 1º não
exauriu as hipóteses de desfiliação com justa causa. Nesse sentido,
veja-se que, em seu voto, o Min. CEZAR PELUSO, atento à
necessidade de resguardar os princípios da liberdade de associação
e pensamento, exemplificou algumas hipóteses que justificariam a
mudança de partido, in verbis:

2) Algumas exceções devem, contudo, ser asseguradas

em homenagem à própria necessidade de resguardo da

relação eleitor-representante e dos princípios constitucio-

nais da liberdade de associação e de pensamento. São

elas, v.g., a existência de mudança significativa de

orientação programática do partido, hipótese em que,

por razão intuitiva, estará o candidato eleito autorizado a

desfiliar-se ou transferir-se de partido, conservando o

mandato. O mesmo pode dizer-se, mutatis mutandis, em

caso de comprovada perseguição política dentro do par-

tido. – destacou-se. (Cta nº 1.398/DF. Rel. Min. CESAR

ASFOR ROCHA, TSE. p. 32)
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O relator da consulta, Min. CESAR ASFOR ROCHA, acom-
panhou o entendimento do Min. CEZAR PELUSO, exemplificando
as mesmas hipóteses de justa causa por ele citadas, veja-se:

Observo, como destacado pelo eminente Min. Cezar Peluso,

haver hipóteses em que a mudança partidária, pelo candi-

dato a cargo promocional eleito, não importa na perda de

seu mandato, como, por exemplo, quando a migração

decorrer de alteração do ideário partidário ou for fruto de

uma perseguição odiosa. (Cta nº 1.398/DF. Rel. Min. CESAR

ASFOR ROCHA, TSE. p. 9/10)

Na redação final da Resolução/TSE 22.610, o próprio TSE
acrescentou as hipóteses de “incorporação ou fusão do partido”
e de “criação de novo partido”, ambas não identificadas no
julgamento da consulta referida, exemplificando situações
evidentes de justa causa. A meu ver, entretanto, o TSE não as
exauriu e, como bem demonstrado nos trechos destacados dos
votos do Min. Cesar Rocha, relator do caso, e do Min. Cezar
Peluso, as hipóteses destacadas nos incisos do § 1º da Resolução/
TSE 22.610/07 são exemplificativas, devendo o julgador averiguar,
caso a caso, a existência de justa causa ou não na desfiliação
dos partidos pelos que nele se elegeram, antes de decretar a
perda de seu mandato eletivo.

Diante disso, deve-se analisar especificamente cada
hipótese de desfiliação, esquadrinhando-se a postura do partido,
do titular do mandato eletivo e, ainda, contrapondo-se o cenário
político vigente à época da eleição daquele da época da desfiliação,
para se constatar se a motivação alegada representaria ou não
justa causa; o que afasta a perda do mandato eletivo.

De fato, a presença de justa causa para a desfiliação
deve ser analisada caso a caso, e, na hipótese dos autos, entendo
que a requerida tinha relevantes motivos – não só pessoais, mas
também ideológicos – para se desfiliar do PSDB/DF na data limite
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para sua filiação partidária a outro partido para concorrer em
nova candidatura nas Eleições 2010.

A ata da reunião extraordinária da Comissão Executiva do
PSDB/DF (Pet. 156, fls. 48/52), formada para deliberar sobre o
pedido de desfiliação de Jaqueline Maria Roriz, demonstra que a
requerida permaneceu fiel ao programa partidário do PSDB
enquanto lá permaneceu. Apenas quando se viu obrigada a
escolher o partido pelo qual concorreria às eleições de 2010, a
deputada distrital requereu a desfiliação.

O cenário político à época da desfiliação – isso é fato
notório – era diametralmente oposto ao que se viu nas eleições
de 2006. Naquele pleito, o PSDB/DF fazia parte da Coligação
Juntos por Brasília – composta por aquela agremiação, o PMDB, o
PT do B, o PTB, o PTC, o PRP, o PAN e o PHS – e apoiou a
candidatura do pai da requerida, Joaquim Roriz, eleito senador
pelo PMDB/DF para mandato de oito anos. Para governador, a
coligação apoiou a Governadora Maria de Lourdes Abadia, que
exercia o cargo de governadora em substituição ao Governador
Joaquim Roriz, eleita que fora Vice-Governadora daquele e
concorria a reeleição. Não apoiava o atual Governador, ora
afastado, José Roberto Arruda.

De igual modo, nas eleições de 2002, o PSDB/DF apoiou a
candidatura de Joaquim Roriz (reeleito governador pelo PMDB/
DF) e integrava a Coligação Frente Brasília Solitária, composta
pelo PMDB, PSDB, PFL, PRP, PST, PSD e PSL.

Em meados de 2007, no entanto, o Senador Joaquim Roriz
renunciou ao seu mandato, que terminaria em 2014, e, a partir
de então, passou a evidenciar o interesse em concorrer ao governo
do Distrito Federal nas eleições de 2010. Acontece que o PSDB/
DF, dessa vez, integrado que estava ao Governo Arruda, não
apoiaria a sua candidatura para governador, sendo mais que
provável que aquele partido patrocinaria a reeleição do governador
ora afastado, José Roberto Arruda.

À vista disso, tornou-se inviável para requerida, assim como
para qualquer componente da coligação que a elegeu e que
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permanecesse fiel aos motivos de sua formação, defender sua
linha político-ideológica em partido que se oporia a Joaquim Roriz.
Desnecessário ir longe para se perceber que a requerida – e,
pode se deduzir, seus eleitores – nutre fortes convicções sociais
e políticas semelhantes às de Joaquim Roriz, seu pai, de quem
sempre teve apoio ostensivo, que a introduziu no mundo político
e que, certamente, contribuiu para a expressiva quantidade de
votos que recebeu nas eleições de 2006; a quinta deputada
distrital mais votada no pleito, recebendo 24.129 votos.

Não é razoável obrigar-se o titular de um mandato a
disputar a próxima eleição com vínculo de fidelidade ao partido,
mesmo quando tenha se verificado relevante mudança na
conjuntura política e, assim, não lhe seja mais possível defender
suas posições ideológicas no partido.

Veja-se, por outro lado, que a desfiliação para candidatura
por outro partido em eleição futura é hipótese análoga à desfiliação
para criação de novo partido (inciso II do § 1º do art. 1º da
Resolução TSE n.º 22.610/2007), ambas diretamente ligadas a
motivos ideológicos. Assim, independente da reforma legislativa
prevista para acontecer com brevidade, a que se acresce a
chamada “janela” para que, sem necessidade de outra motivação,
detentores de mandatos eleitos em eleição anterior possam se
reposicionar para as próximas eleições, soberanos quanto à analise
das conjunturas para escolher a melhor forma de fazer valer suas
convicções políticas no pleito, sem comprometer o fim do mandato
que conquistaram na anterior; eu tenderia a ver ai, e desde já,
justa causa para a desfiliação partidária. Isso, a meu ver, decorreria
do próprio sistema de eleição proporcional adotado no país à
longa data.

No caso dos autos, no entanto, não há sequer a necessidade
de se avançar a esse ponto, já que a preservação do quadro em
que a requerida foi eleita parece mantida com a sua desfiliação,
e não com o novo alinhamento do partido às forças que apoiavam
o Governo Arruda, respeitando para o fim de seu mandado a
vontade de seus eleitores e a forma com que sua coligação se
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postou na última eleição, que a elegeu e que, repita-se, não
defendia um Governo José Roberto Arruda, mas um Governo Maria
de Lourdes Abadia e que trazia para o Senado o nome de seu pai,
a quem ela pretende seguir acompanhando.

Forte em tais razões, reconheço a justa causa da desfilia-
ção partidária da Deputada Distrital Jaqueline Roriz e julgo impro-
cedentes os pedidos formulados nas ações de perda de cargo
eletivo propostas por Cesar Trajano Lacerda (Petição nº 156) e
pelo Ministério Público Eleitoral (Petição nº 159).

É o voto.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Senhor Presidente, eu explicito aos eminentes julgadores

aquela expressão que usei ao me manifestar sobre as preliminares.
Atento tanto ao relatório quanto às sustentações e, ainda, à
discussão das preliminares, eu vi a referência à resolução, mas ao
texto da lei não vi especificamente. No caso de filiação, de desfiliação
partidária, passou-se ao largo. Parece que não existe lei específica
dispondo sobre isso. No vácuo legislativo, o TSE legislou.

O eminente Procurador, quando desenvolveu a sua sus-
tentação, pugnou pela constitucionalidade da resolução, lem-
brando que o entendimento de que os mandatos dependem de
filiação partidária justificaria então essa disciplina nos casos de
filiação e de desfiliação.

O TSE, nesse vazio, baixou uma resolução, legislando em
sentido estrito, formal, o que é reserva do Parlamento, é atividade
específica do Poder Legislativo. Parece-me que a função do TSE
é essa, de natureza regulamentar, explicitar a lei, dizer como ela
deve ser entendida, mas não dispor como legislador, o que me
parece que acontece no caso.

Mas eu disse, Senhor Presidente, que isso é uma reflexão
pessoal, porque humildemente nós nos curvamos ao que o Supremo
Tribunal diz, e o Supremo Tribunal já deu a sua unção, a sua
benção a respeito dessa resolução.
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Agora, no caso específico, eu não vejo, como acentuou o
eminente relator, dentro da linha de entendimento de Sua Excelência,
outro entendimento a ser dado a esse caso. Por quê? Porque há
uma motivação, sim, para o pedido de desfiliação partidária.

Poder-se-ia dizer que há uma linguagem de certo modo
tosca, fazendo alusão à honra, à felicidade da deputada signatária
desse pedido de desfiliação, de ter participado de modo ativo do
PSDB e também à alusão por ela feita às conjunturas políticas
atuais. E justamente essas conjunturas políticas é que justificam,
porque o político age em função de conjunturas políticas. Isso é
inquestionável, isso é incontornável.

O que seria um despropósito seria a deputada dizer:
“Senhor presidente (nacional do partido), nesta data renuncio à
minha filiação”. Aí, sim, não haveria motivação alguma, mas a
deputada deu os motivos que, dentro da conjuntura política, uns
podem questionar e outros não questionam, como foi o caso do
PSDB, que, na ótica da resolução, seria o dono do mandato e
nada fez. Não há uma manifestação do PSDB. O que existe é a
manifestação de um suplente de deputado e do Ministério Público.

Eu entendo até que se diga que o Ministério Público não
tem legitimidade. Se o Ministério Público atua na defesa de
interesses disponíveis, ele pode, aí sim, abrir mão da ação.

Mas o certo é, Senhor Presidente, que no caso a deputada
deu as razões e o partido interessado não impugnou. Assim, não
há que se procurar outros caminhos para se dizer “não, isso é
errado, isso é viciado”. Não há vício algum, Senhor Presidente.

Com essas considerações, acompanho o relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Senhor Presidente, eu peço vista regimental.

O Senhor Juiz ANTONINHO LOPES – vogal:
Peço vênia para adiantar o meu voto. Entendo que não há

razão para o apenamento da representada, porque o próprio
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partido que detém o direito sobre o mandato admitiu a sua
desfiliação. O partido é quem experimenta o prejuízo e ele sequer
alegou a respeito, não disse que o comportamento posterior da
deputada desfiliada o tenha prejudicado.

Entendo, assim, que não há como rotular a representada
de infiel ao partido para se ter a tal infidelidade partidária.

Com essas considerações, acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Também vou acompanhar o eminente relator e aqueles

que o acompanham. Quero só fazer algumas considerações, de
acordo com anotações que fiz.

As hipóteses de justa causa, como bem salientou o
eminente relator em seu douto voto, estão contidas no § 1º do
artigo 1º da Resolução 22.610, mas são meramente exemplificativas
de um número restrito de possíveis fatos que possam ensejar a
perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária.

A jurisprudência do colendo TSE tem se mostrado bastante
sensível diante do caso concreto, levando em conta as suas
peculiaridades, e esses fatos foram, inclusive, salientados pelo
eminente relator. Ou seja, ao se examinar o caso concreto, aferir-
se-á se há ou não justa causa para a desfiliação partidária,
exigindo-se um motivo justo para a desfiliação do mandatário do
partido pelo qual se elegeu e, consequentemente, a impossibilidade
de sua permanência na agremiação partidária, firme ainda na
compreensão de que o mandato pertence ao partido, sendo o
mandatário apenas detentor do cargo, porque vigora no Brasil o
monopólio partidário das candidaturas por imposição constitucional,
repetida pela lei, razão pela qual não existe no país possibilidade
de candidatura avulsa, porém apenas a de candidatos registrados
por partidos políticos, sendo ainda certo que a filiação partidária
se constitui numa das condições de elegibilidade.

Eu trouxe aqui, Senhor Presidente, depois farei juntar ao
voto, apenas a título de exemplificação, o caso do finado Deputado
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Clodovil Hernandez, que ficou muito conhecido no Brasil inteiro e
que teve o seu mandato pedido junto ao TSE. Ele se desfiliou do
partido pelo qual foi eleito, Partido Trabalhista Cristão – PTC e
por isso foi acionado na Corte Superior Eleitoral (Petição 2.766),
e o Tribunal entendeu, sem discrepância de votos, que de fato
estaria havendo discriminação pessoal em relação à pessoa do
mandatário, rejeitando o pedido.

Todos nos lembramos de que o TSE julgou improcedente,
à unanimidade, o pedido que foi formulado pela agremiação
partidária.

Analisando esse caso, temos um exemplo de que a
interpretação a ser feita nas hipóteses de justa causa não é
meramente léxica, gramatical, numerus clausus, mas, como
demonstrou o eminente relator, Juiz Evandro Pertence, ela é
exemplificativa. Lá ficou dito o seguinte:

Pedido. Perda de cargo eletivo. Desfiliação partidária. Justa

causa. Grave discriminação pessoal.

1. A expressiva votação obtida por parlamentar, que lo-

grou votos superiores ao quociente eleitoral, não o exclui

da regra de fidelidade partidária.

2. Embora a grave discriminação pessoal, a que se refere o

inciso IV, do § 1º, da Res.-TSE nº 22.610/2007, possa, em

regra, estar relacionada a aspectos partidários, não se pode

excluir outros aspectos do conceito de justa causa para a

desfiliação, inclusive os essencialmente pessoais, o que

envolve, até mesmo, questões de nítida natureza subjetiva.

3. Hipótese em que a permanência do deputado no partido

pelo qual se elegeu se tornou impraticável, ante a sucessão

de fatos que revelaram o abandono e a falta de apoio ao

parlamentar, configurando, portanto, grave discriminação

pessoal, apta a ensejar justa causa para a migração partidária.

Pedido improcedente. (O relator foi o eminente Ministro

Arnaldo Versiani)
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Finalizo, então, acompanhando às inteiras o voto do
eminente relator, julgando improcedentes os pedidos.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, eu também peço licença para adiantar

o meu voto, pois já tenho convencimento formado sobre o tema.

Primeiro ponho em relevo que a opção do partido por não
intentar a recuperação do cargo não afeta outras partes
interessadas. Isso ficou claro na Consulta 1.720 – Classe 10ª –
Brasília/DF, de que foi relator o eminente Ministro Fernando
Gonçalves. Ali se pôs claramente que:

Acordos ou deliberações de qualquer esfera partidária não

tem o condão de afastar as consequências impostas pela

Resolução-TSE nº 22.610/2007, considerando a pluralidade

de interessados habilitados a ingressar com o pedido de de-

cretação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária.

Embora se possa cuidar de perquirir os motivos pelos quais
o partido não intenta a retomada do cargo, é certo que de forma
alguma isso poderá afetar os demais interessados, muito mais o
Ministério Público, que, no caso, age para a preservação da
vontade política emitida pelo eleitor no momento do voto e que
estaria desamparado, não fosse essa titularidade sabiamente
conferida ao Ministério Público para esse tipo de procedimento.

Então a questão de o PSDB não ter intentado a recupera-
ção do cargo efetivamente não vai implicar vinculação ao que se
deve decidir. A questão é realmente interpretar não só a norma,
mas até o fato, em face das razões determinantes do regramento
desse procedimento a partir das decisões tomadas pelo Supremo
Tribunal Federal.

É importante repisar o julgamento citado pelo eminente
relator, quando foi destacado pelo eminente Ministro Cezar Peluso
o seguinte:
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Em regra, o parlamentar que se desfiliar ou mudar de par-

tido perderá seu mandato em favor do partido que o elegeu

todas as vezes que a transferência ou desfiliação tenha por

fundamento a preservação da vontade política emitida pelo

eleitor no momento do voto, deve o mandato permanecer

com o partido que elegeu o representante. Não se trata de

sanção pela mudança de partido, mas se configurando como

ato ilícito, contudo, trata-se do reconhecimento da inexis-

tência de direito subjetivo autônomo ou de expectativa de

direito autônomo à manutenção pessoal do cargo.

E a seguir Sua Excelência exemplifica com os casos de
mudança significativa de orientação programática do partido e
também com a hipótese de comprovada perseguição política.

O TSE, ao fazer o regulamento, elencou os motivos pelos
quais se pode retomar o cargo. Foram postas quatro situações
no § 1º do artigo 1º: incorporação ou fusão do partido, criação
de novo partido, mudança substancial ou desvio reiterado do
programa partidário e grave discriminação pessoal.

Veja-se aqui que quando se busca uma justificativa para
aquele que se desfilia, mais ou menos se vincula isso a uma
programação partidária ou a um fator, aí sim, de ordem pessoal,
mas por parte da agremiação partidária, que investe contra o
detentor do mandato numa perseguição que gera essa
discriminação pessoal de natureza grave.

No caso, o que nós temos? A própria deputada, ao
manifestar por escrito as razões de sua desfiliação partidária (fl.
37 da Petição nº 156), diz o seguinte:

Solicitar a desfiliação não é fácil, mas devido às conjunções

políticas atuais, não tenho alternativa. Meu pai, o ex-Gover-

nador Joaquim Roriz, será candidato a governador no DF. O

atual governador é filiado ao DEM e provavelmente será

candidato à reeleição, em coligação com o PSDB local.

[...]
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Vou assumir uma nova missão: recebi o convite para ser a

presidente regional do PMN – Partido da Mobilização Naci-

onal. Este partido vai estar coligado com o presidenciável

indicado pelo PSDB. Esta coligação foi uma condição para

a minha filiação, porque acredito muito no projeto do PSDB.

Ora, aqui está posto de uma forma insofismável que o
pedido de desfiliação não se funda em qualquer das situações
previstas no § 1º do artigo 1º da Resolução/TSE 22.610/2007.
Mas seriam essas situações elencadas numerus clausus? Parte
da doutrina se pronuncia nesse sentido.

Eu guardo reserva em relação a esse entendimento – isso
foi muito bem posto pelo eminente relator – porque há uma
dinâmica na vida política, nas relações sociais, políticas,
econômicas que configuram, às vezes, situações para as quais o
legislador não poderia atentar. Então é preciso que se meça com
razoabilidade e proporcionalidade cada situação, dando a cada
um o que é seu.

É perfeitamente admissível aceitar-se que, no caso, a
deputada, pela situação política, tenha optado por desfiliar-se e
ingressar em novo partido. Agora, isso seria uma situação que se
ajustaria mais ao seu interesse pessoal ou à vontade política que
foi emitida pelos eleitores no momento do seu voto? E voto,
ressalve-se, que é do partido, não é dela.

Entendo justificável o procedimento da nobre deputada,
porque, efetivamente, ela deveria buscar uma situação que lhe
permitisse estar ao lado de seu pai num futuro pleito. Agora, não
consigo entender onde esse interesse pessoal casa-se com a
vontade política dos eleitores que votaram no PSDB, que votara
na deputada. O móvel de toda essa regulamentação é dizer
exatamente que o mandato não é do eleito, o mandato é do partido.

Pode-se argumentar, mas o partido, no caso, não intentou
retomar o cargo, e já foi visto que, nessa hipótese, sabiamente a
lei previu a possibilidade de outros interessados formularem o
pedido. E o que mais releva no caso é exatamente preservar a
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vontade que foi emitida pelos eleitores ao votarem. Os votos são
do partido e, com base neles, é que se elegeu a deputada.

Então distingo bem as situações. Acho que se justifica a
sua opção pessoal, mas essas razões de ordem pessoal se
dissociam dos motivos da exegese que se deve adotar para
analisar a justa causa na desvinculação partidária.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – relator:
Vossa Excelência me permite um aparte?

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Com todo prazer.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – relator:
Eu gostaria de esclarecer essa questão, que talvez não

esteja clara no meu voto. Pensei muito em fazer uma análise
sociológica, analisar a política, o que é ser filho politicamente de
um líder político. Há alguns casos muito interessantes. O TSE,
por exemplo, discutiu o caso do cunhado da Governadora Roseana
Sarney. Esse caso foi muito interessante, porque ele se tornou
opositor da governadora e estaria impedido de se candidatar por
restrições eleitorais.

O que se vê normalmente na vida política – e é por aí que
me posiciono – é essa vinculação pai e filho; ou ela existe ou é um
rompimento. Eu vejo como alguém que se apresentou na eleição
de 2006 como filha do Governador Roriz, na coligação que o elegeu
senador e que não era coligação do Governador Arruda... a adesão
do PSDB ao Governador Arruda só acontece depois da eleição.

Embora se diga que a máquina do PSDB funcionou com o
Arruda também (eu não entraria nisso), mas isso ocorre depois
da eleição. E aí, por estar vinculada a um partido, ela ter que se
candidatar por aquela agremiação partidária que terá uma
candidatura a governador diferente da do pai dela, por onde ela
surgiu, entendo que a lei está avançando e muito nas restrições
e na mudança do jogo político.
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É uma característica pessoal do candidato, mas que reflete
na sua atuação política. Foi nessa linha que segui. Peço desculpas
pela interrupção.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Agradeço a Vossa Excelência, porque a sua intervenção

enriquece o debate. O que realmente me preocupa é nós
introduzirmos uma outra razão para justificar a desfiliação, uma
razão de ordem puramente pessoal que não se casa com a vontade
política emitida pelos eleitores que votaram no PSDB. Os votos
vieram do partido.

Aí é que reside o cerne da questão. Como se vai admitir
uma justificativa de ordem pessoal quando o mandato é do partido?

Como deixou claro o Ministro Cezar Peluso, há o
reconhecimento da inexistência de direito subjetivo autônomo ou
de expectativa de direito autônomo à manutenção pessoal do
cargo. Se nós entendermos que uma situação pessoal faz com
que se justifique a desfiliação partidária, abriremos uma porta para
inúmeros outros casos, porque haverá situações de ordem pessoal
que serão arguidas pelos interessados para justificar a desfiliação.

É certo que, por vezes, a vida política, com a sua dinâmica,
impõe situações constrangedoras, inusitadas àqueles que exercem
a política, como no caso da ilustre deputada.

Agora, diante do ordenamento vigente, cabe ao político
exercer a melhor opção. Se as regras não permitem que ele se
desfilie sem perder o mandato, ele se desfilia perdendo o mandato
e ingressando numa nova agremiação, a tempo de poder concorrer
nas eleições seguintes.

O que realmente não vejo é como contemplar situações
de ordem pessoal para justificar a desfiliação partidária, que, na
forma como foi regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral,
objetiva sempre aquela vontade política do eleitor.

Peço vênia para dissentir dos eminentes colegas que votaram
em sentido contrário, mas o meu voto é no sentido de acolher o
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pedido e decretar a perda de cargo, determinando as comunicações
pertinentes, com base no artigo 10 da Resolução nº 22.610/2007.

É o meu voto, Senhor Presidente.

SESSÃO DE 16 DE MARÇO DE 2010

VOTO-VISTA

O Senhor Juiz RAUL SABOIA –  vogal:
Senhor Presidente, no mérito, pedindo vênia ao eminente

relator, JUIZ EVANDRO PERTENCE, acompanho a divergência pelas
razões que se seguem.

Em primeiro lugar, devo dizer que a partir dos julgamentos
acerca da desfiliação e fidelidade partidária, procedidos pelo
excelso Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança
nºs 26.602, 26.603 e 26.604, ocorreu a quebra de paradigma
jurisprudencial daquela Corte, com o que se passou a reconhecer
o caráter partidário do mandato eletivo ou, em outras palavras,
que o mandato pertence ao partido e não ao eleito.

Importante, a respeito, a transcrição do seguinte trecho
da ementa do julgamento do MS nº 26.604:

A desfiliação partidária como causa do afastamento do

parlamentar do cargo no qual se investira não configura,

expressamente, pela Constituição, hipótese de cassação

de mandato. O desligamento do parlamentar do mandato,

em razão da ruptura, imotivada e assumida no exercício

de sua liberdade pessoal, do vínculo partidário que assu-

mira, no sistema de representação política proporcional,

provoca o desprovimento automático do cargo. A licitude

da desfiliação não é juridicamente inconseqüente, impor-

tando em sacrifício do direito do eleito, não sanção por ato

ilícito, que não se dá na espécie.

Nessa perspectiva, a Resolução nº 22.610/2007 do e. Tribunal
Superior Eleitoral dispôs sobre a matéria, consoante os aludidos
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julgamentos da mais alta Corte do País, para delimitar as hipóteses
nas quais o parlamentar possa voluntariamente se desvincular do
partido, preservando o mandato (art. 1º, § 1º, incisos I a IV).

Intui-se, assim, que abandonando a legenda pela qual foi
eleito, o parlamentar somente não perde o mandato nas situações
específicas e excepcionais que possam justificar o seu desligamento
voluntário (MS nº 26.603).

In casu, a nobre deputada JAQUELINE MARIA RORIZ
manifestou expressamente as razões da sua desfiliação, as quais
não se enquadram em nenhuma das hipóteses admitidas na resolução
em comento, revelando de forma expressa e restrita o seu interesse
pessoal, embora fundado em justificável motivo de ordem familiar.

Tal motivação não é suficiente para configurar nenhuma
das justas causas concebidas pelos mencionados tribunais
superiores, as quais guardam perfeita conformidade com o que
dispõe o art. 17, § 1º, da Constituição Federal.

Finalmente, quanto à questão de o partido não ter
reivindicado o cargo, não modifica o entendimento em relação à
matéria, eis que, como bem anotado no aresto mencionado no
voto divergente, os “acordos ou deliberações de qualquer esfera
partidária não têm o condão de afastar as consequências impostas
pela Resolução-TSE nº 22.610/2007, considerando a pluralidade
de interessados habil itados a ingressar com o pedido de
decretação de perda do cargo eletivo por infidelidade partidária”.

Dessarte, acompanho a divergência aberta pelo e.
Desembargador MARIO MACHADO, para julgar procedentes as
ações de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária, objeto
das Petições nºs 156 e 157, com a decretação imediata da perda
do cargo, com fulcro no art. 10 da Resolução nº 22.610/07.

É como voto.

DECISÃO

Julgou-se improcedente a ação. Decisão por maioria. Em
16 de março de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 2.921
Classe: 42 – Representação
Num. Processo: 1821
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Joaquim Domingos Roriz
Advogado: Marcelo do Nascimento Carvalho Pereira –
OAB/DF nº 22.895
Representado: Partido do Movimento Democrático
Brasileiro – PMDB
Advogados: Gabriela Rollemberg – OAB/DF 25.157 e outros
Relator: Desembargador Mario Machado
Publicado: Diário da Justiça Eletrônico 13.5.2010, fl. 3

EMENTA

ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ESPAÇO DESTINA-
DO À PROPAGANDA PARTIDÁRIA. DESVIO DAS
FINALIDADES DA PROPAGANDA PARTIDÁRIA.
SANÇÕES. PROCEDÊNCIA.
Se o mesmo fato configura infração ao art. 45,
§ 1º, inciso II, da Lei nº 9.096/95 (desvirtua-
mento de propaganda partidária gratuita) e in-
fração ao art. 36, caput, da Lei nº 9.504/97 (di-
vulgação antecipada de propaganda eleitoral),
possível é a dupla sanção prevista legalmente.
A propaganda eleitoral anterior ao dia 5 de ju-
lho é considerada extemporânea, espécie de
propaganda irregular, que sujeita tanto o res-
ponsável pela sua divulgação como o
beneficiário dela ciente ao pagamento de mul-
ta, conforme previsto no art. 36 e seu § 3º da
Lei nº 9.504/1997.
Para a caracterização da propaganda eleitoral
extemporânea, pouco importa que ainda não
haja candidatura formalizada.
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O PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRA-
SILEIRO – PMDB, segundo representado, é o res-
ponsável pela divulgação da propaganda, a
quem se comina, em ordem precedente, no §
3º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, a multa. Tan-
to que o beneficiário só é também responsabili-
zado “quando comprovado o seu prévio conhe-
cimento”. Na espécie isso sucedeu, porque a
propaganda, gravada previamente à divulgação
foi feita pessoalmente, de viva voz, pelo primei-
ro representado, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ.
A responsabilidade do segundo representado,
PMDB, também decorre do artigo 241 do Códi-
go Eleitoral, que, ao regular a propaganda par-
tidária, prescreve: “Toda propaganda eleitoral
será realizada sob a responsabilidade dos par-
tidos e por eles paga, imputando-se-lhes soli-
dariedade nos excessos praticados pelos seus
candidatos e adeptos”.
A conduta dos representados feriu o equilíbrio e
a lisura do processo eleitoral. Comprometeu a
isonomia que deve pautar a disputa. A discus-
são de temas político-comunitários foi lançada
ao oblívio para, em rede regional, produzir-se
matéria publicitária voltada ao interesse pesso-
al do então filiado, desejoso de se lançar candi-
dato antes do prazo permitido, em inconteste
desvio da finalidade traçada na Lei das Eleições.
Para que se atendam, de forma adequada e
suficiente, os aspectos retributivo e educativo
da reprimenda, numa proporcional resposta ao
desvio praticado, é cabível a sanção em seu
grau médio, ou seja, R$ 15.000,00 para ambos
os representados. Tanto mais quando inegável
a sua capacidade de suportar a sanção.
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A propaganda partidária é autorizada para, ex-
clusivamente, difundir os programas do partido,
transmitir mensagens aos filiados sobre a exe-
cução do programa partidário, dos eventos com
este relacionados e das atividades congressuais
do partido, bem como divulgar sua posição em
relação a temas político-comunitários e promo-
ver e difundir a participação política feminina.
Não obstante, o conteúdo de áudio e vídeo da
publicidade realizada revela indisfarçável des-
vio dessas finalidades, posto que utilizadas as
inserções para promoção de propaganda elei-
toral extemporânea do representado JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ, que anunciou sua candida-
tura ao Governo do Distrito Federal.
O desvio das finalidades da propaganda parti-
dária, previsto no art. 45, § 1º, inciso II, da Lei
nº 9.096/95, ocorrido no caso, está a impor
também a aplicação da sanção prevista no §
2º, inciso II, do mesmo dispositivo legal, já com
as alterações promovidas pela Lei nº 12.034/
2009. A punição corresponde à perda do tem-
po de acesso na televisão a que o partido re-
presentado faria jus, equivalente a 5 (cinco)
vezes ao da inserção ilícita, no semestre se-
guinte, caso não possível a cassação do espa-
ço no próprio semestre do julgamento (TSE, RP
nº 994, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ de 13/12/
2006, p. 168). Na hipótese em desate, é.
Pedidos julgados procedentes.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,
MARIO MACHADO – relator, RAUL SABOIA, JOÃO EGMONT LEÔNCIO
LOPES, LUCIANO VASCONCELLOS, HILTON QUEIROZ e JOSAPHÁ
FRANCISCO DOS SANTOS – vogais, em julgar procedente a
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representação, cominando a pena aos representados, nos termos
do voto do relator. Decisão UNÂNIME, de acordo com a ata do
julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 10 de maio de 2010.

Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA

Presidente em exercício

Desembargador MARIO MACHADO

Relator

RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Cuida-se de Representação ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral contra Joaquim Domingos Roriz e o Partido do Movimento
Democrático Brasileiro no Distrito Federal – PMDB, para apurar o
desvirtuamento da propaganda partidária, previsto no art. 45, §
1º, inc. II, da Lei nº 9.096/95 e a ocorrência de propaganda
eleitoral extemporânea, prevista no art. 36, caput, c/c seu § 3º,
da Lei nº 9.504/97.

O Ministério Público Eleitoral ajuizou a representação e
anexou mídia de DVD com as inserções (vídeo e áudio, com
legendas) da propaganda partidária do PMDB, exibida em rede
nacional, nos dias 7, 9 e 11 de setembro de 2009, alegando que
o representado Joaquim Domingos Roriz promoveu propaganda
eleitoral extemporânea com a seguinte fala:

Hoje, o Distrito Federal enfrenta sérias dificuldades na área

social, na saúde, na educação, na segurança, no trânsito e

em outras áreas. Não podemos concordar com essa situação.
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Ao completar cinqüenta anos Brasília precisa avançar no

seu desenvolvimento, com responsabilidade. Por isso, serei

candidato ao Governo do Distrito Federal.

Argumenta o Parquet Eleitoral que tal conduta é verdadeira
antecipação de campanha, com clara e expressa intenção de o
representado Joaquim Domingos Roriz firmar-se como candidato
ao Governo do Distrito Federal em 2010 perante a população do
Distrito Federal, assim infringindo o art. 36, caput, da Lei nº
9.504/97.

Quanto ao partido representado, PMDB, afirma que é o
responsável pela divulgação da propaganda extemporânea em
questão, pois foi ela transmitida no espaço reservado à
propaganda partidária gratuita, cabendo-lhe, cumulativamente,
as sanções previstas no art. 45, § 2º, inc. I, da Lei nº 9.096/95 e
no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Pede a condenação dos representados nas sanções
previstas nos dispositivos acima mencionados.

À presente representação foi atribuído o rito do artigo 22,
incisos I a XIII, da LC nº 64/90, conforme fls. 21/22, sendo a
competência do Corregedor Regional Eleitoral, tendo sido
determinada a notificação dos representados para a apresentação
de defesas.

Defesas dos representados juntadas às fls. 32/44 (PMDB)
e 46/52 (Joaquim Domingos Roriz).

Em sua defesa, o PMDB alega preliminar de ausência de
correspondência entre a causa de pedir e o pedido, uma vez que
o representante não informa na inicial em quais datas e quantas
vezes a inserção impugnada foi veiculada pelo partido represen-
tado, além de existirem outras inserções com conteúdos distin-
tos que não foram impugnadas pelo representante. Aduz, no mé-
rito, que inexiste responsabilidade do PMDB quanto ao conteúdo
veiculado pelo filiado Joaquim Domingos Roriz na propaganda par-
tidária impugnada. Esclarece que “o primeiro representado foi
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advertido pelo partido que o conteúdo da inserção impugnada
não estava de acordo com a legislação eleitoral de regência,
bem como que não correspondia ao que definido em termos de
eleição” (fl. 36). Apenas para argumentar invoca o princípio da
proporcionalidade, dizendo não se justificar a cassação integral
de futura transmissão da propaganda partidária gratuita, por-
quanto “a inserção impugnada foi veiculada apenas duas vezes
no dia 11.9.2009”, o que representa duas vezes trinta segundos,
ou seja, sessenta segundos (fls. 39/40). Ao final, requer seja: a)
reconhecida a ausência de responsabilidade do PMDB na veiculação
da inserção impugnada, julgando-se improcedente a representa-
ção; b) acolhida a preliminar de ausência de correspondência
entre a causa de pedir e o pedido, para considerar inepta a
inicial, com a extinção do feito sem julgamento de mérito; c) seja
aplicado o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade nas
sanções a serem aplicadas ao PMDB.

O representado Joaquim Domingos Roriz alega em sua defesa
que o Ministério Público Eleitoral entendeu, de maneira equivocada,
que a afirmação do representado traz clara e expressa intenção
de firmar-se como candidato ao Governo do Distrito Federal em
2010. Pondera não ser “tão clara para esta defesa, nem tampouco
expressa a intenção do ora representado, uma vez que em sua
fala, nada declara quanto a qual pleito pretenderia se candidatar,
sendo apenas expressão de vontade, dissociada de ajuda a
pavimentar sua candidatura vindoura o governo do Distrito Federal,
in verbis, ‘... Por isso, serei candidato ao Governo do Distrito
Federal1’” (fl. 47). Aduz, também: “Importa destacar que, para
que se configure a propaganda eleitoral extemporânea é necessária
a junção entre os conceitos de propaganda eleitoral e que o ato
tenha sido praticado fora do prazo fixado em lei, o que não ocorreu
no caso em tela uma vez que o representado estava exteriorizando
uma mera vontade, por ter sido instruído e anuído pela direção
de seu partido” (fl. 49). E continua com os seguintes termos:
“Trata-se de uma orientação dada pelo partido a um filiado, que
por sua vez cumpriu a determinação. Tanto é a prova da instrução
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partidária para as afirmações que, quem entregou a fita no Tribunal
foi o próprio Partido e era deste a obrigação da análise prévia do
conteúdo (...)” (fl. 50). Ao final, ante a duplicidade de impressão
do conteúdo de fl. 50, à fl. 51, só há o pedido de que, “se, assim
não entender este tribunal, seja considerado patamar mínimo da
penalidade prevista no § 3º, art. 36, Lei 9504/97, a ser pago de
forma parcelada”.

O Ministério Público Eleitoral, na petição de fls. 57/60,
requer seja declarada encerrada a instrução do feito, já que a
matéria, segundo argumenta, não demanda inquirição de
testemunhas. O pedido foi indeferido à fl. 62. O MPE agravou
regimentalmente dessa decisão, fls. 72/78, tendo sido negado
provimento ao recurso, nos termos do Acórdão nº 2769, fls. 89/
92, publicado no DJE em 17.12.2009, fl. 3.

Designada a audiência de inquirição de testemunhas
arroladas pelo PMDB, foram lavrados os termos de fls. 107/108,
inquirição do Sr. Divino Alves dos Santos, e de fls. 109/110,
inquirição do Sr. Jozafá Dantas do Nascimento.

O Sr. Divino Alves dos Santos testemunhou que “acredita
que a fita com a propaganda do Sr. Joaquim Domingos Roriz (...)
foi produzida pelo próprio e entregue ao partido, que, por sua
vez, a entregou à emissora de TV para a veiculação (...); que,
em alguns casos, o partido, ao receber a fita do interessado,
toma conhecimento do seu conteúdo, fazendo uma exibição
interna, outras vezes não, isso antes de entregar a fita à emissora;
que não sabe dizer se, no caso, isso foi feito ou não (...); que
não tem conhecimento de que o PMDB tenha instruído o Sr. Joaquim
Domingos Roriz a dizer que seria candidato a governo do DF (...)”
(fls. 107/108).

O Sr. Jozafá Dantas do Nascimento disse “que a fita com a
propaganda de que se cuida foi entregue ao partido, que a
encaminhou à emissora para divulgação; que o depoente não
encetou exibição interna da fita para verificar o seu conteúdo
antes do encaminhamento à emissora; que não sabe se outros
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integrantes do partido o fizeram ou não; que pode afirmar que o
costume no partido, PMDB, é não verificar o conteúdo das fitas
antes de encaminhá-las à emissora para divulgação (...); que
não tem conhecimento de que o PMDB tenha instruído o Sr. Joaquim
Domingos Roriz a dizer que seria candidato a governador do DF;
que o PMDB define os nomes daqueles que farão a propaganda
no espaço reservado, mas não o respectivo conteúdo, que é por
conta de cada um (...)” (fls. 109/110).

Apresentadas alegações finais pelo Ministério Público
Eleitoral (fls. 113/123), este rebate a preliminar arguida e reafirma
os fundamentos e pedidos exarados na inicial, pugnando pela
procedência da representação.

Os representados apresentam suas alegações finais às fls.
124/134, por Joaquim Domingos Roriz, e fls. 136/150, pelo PMDB,
tendo, em ambas, sido reiterados os conteúdos e os pedidos
exarados nas defesas anteriormente apresentadas.

É o relatório, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Lei
Complementar nº 64/90.

HOUVE SUSTENTAÇÃO ORAL POR PARTE DOS SENHORES ADVO-
GADOS GABRIELA ROLLEMBERG – OAB/DF Nº 25.157 E MARCELO
DO NASCIMENTO CARVALHO PEREIRA – OAB/DF Nº 22.895,
PATRONOS, RESPECTIVAMENTE, DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB E DO SENHOR JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ.

VOTOS QUANTO À PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
CORRESPONDÊNCIA ENTRE A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Sustenta o representante na inicial que um mesmo fato

gerou consequências diversas, vale dizer, infração ao art. 45, §
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1º, inciso II, da Lei nº 9.096/95 (desvirtuamento de propaganda
partidária gratuita) e infração ao art. 36, caput, da Lei nº 9.504/
97 (divulgação antecipada de propaganda eleitoral).

No primeiro caso, compete ao Corregedor Regional Eleitoral
o processamento e julgamento da representação, nos termos do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, devendo ser seguido o rito
indicado em seus incisos. No segundo caso, por se tratar de
representação que visa a apurar descumprimento da Lei das
Eleições, Lei nº 9.504/97, conforme seu art. 96 que traz rito
próprio, cabe a um membro do TRE-DF o seu processamento e
julgamento, vez que apresentada em período fora da abrangência
da atuação dos juízes auxiliares.

Havido, como no caso, o cúmulo objetivo, a apreciação
dos feitos compete ao Corregedor Regional Eleitoral, na esteira
do entendimento do TSE, como se observa da seguinte questão
de ordem:

QUESTÃO DE ORDEM. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA

ELEITORAL EM ESPAÇO DESTINADO À PROPAGANDA PAR-

TIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. FUN-

DAMENTO NAS LEIS DAS ELEIÇÕES E DOS PARTIDOS

POLÍTICOS. CUMULAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE.

COMPETÊNCIA. CORREGEDOR.

Configura desvirtuamento de finalidade a utilização do espa-

ço destinado à propaganda partidária para a divulgação de

propaganda eleitoral em período vedado por lei, sendo pos-

sível a dualidade de exames, tanto sob a ótica da Lei

nº 9.096/95 quanto da Lei nº 9.504/97, incumbindo a

apreciação dos feitos, na hipótese de cúmulo objetivo,

ao corregedor.

A procedência das representações acarretará, na hipótese

de violação ao art. 45 da Lei nº 9.096/95, a cassação do

direito de transmissão do partido infrator no semestre se-

guinte – quando não se fizer possível a cassação de novos

espaços no próprio semestre do julgamento –, e, no caso

de ofensa ao art. 36 da Lei nº 9.504/97, a aplicação da
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pena de multa. (TSE, RP nº 994, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ

de 13/12/2006, p. 168, negritou-se).

Preliminarmente, o PMDB alega a ausência de correspon-
dência entre a causa de pedir e o pedido, uma vez que o repre-
sentante não informa na inicial em quais datas e quantas vezes a
inserção impugnada foi veiculada pelo partido representado, além
de existirem outras inserções com conteúdos distintos que não
foram impugnadas.

Sucede que não há dúvida quanto à veiculação da inserção
impugnada e os presentes autos apresentam elementos probatórios
hábeis para precisar a quantidade e o tempo das inserções
impugnadas. Tanto que o próprio partido representado, PMDB,
afirma que “a inserção impugnada foi veiculada apenas duas vezes
no dia 11.9.2009, o que representa duas vezes trinta segundos,
ou seja, sessenta segundos (fls. 39/40)”. Ademais, a Rede Globo,
no expediente de fl. 14, esclarece que a propaganda partidária
foi exibida nos dias 7, 9 e 11 de setembro de 2009.

Rejeito, pois, a preliminar e a ponho em destaque, Senhor
Presidente.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – vogal:
Acompanho o relator.
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VOTOS QUANTO AO MÉRITO

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Passo ao mérito.

A solução da questão dos autos demanda precisar se, no
espaço da propaganda partidária gratuita do segundo
representado, PMDB, houve a inserção de propaganda eleitoral
do primeiro representado, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ.

A mídia anexada à inicial traz imagens de diversas inserções
realizadas nos dias 7, 9 e 11 de setembro de 2009, dentre as
quais emerge a do representado Joaquim Domingos Roriz, objeto
da presente representação. Não há dúvida quanto às palavras
proferidas pelo primeiro representado, pois, junto ao áudio, há
legenda que transcreve o que está sendo dito. Segue a transcrição
literal da sua fala:

Hoje, o Distrito Federal enfrenta sérias dificuldades na área

social, na saúde, na educação, na segurança, no trânsito e

em outras áreas. Não podemos concordar com essa situa-

ção. Ao completar cinqüenta anos Brasília precisa avançar

no seu desenvolvimento, com responsabilidade. Por isso,

serei candidato ao Governo do Distrito Federal.

(Negritou-se).

A veiculação dessa mensagem do representado JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ ocorreu no espaço da propaganda partidária
gratuita do segundo representado, PMDB. Ora, por disposição
expressa dos incisos I a IV do art. 45 da Lei nº 9.096/1995, a
propaganda partidária gratuita destina-se exclusivamente a
“difundir os programas partidários; transmitir mensagens aos filiados
sobre a execução do programa partidário, dos eventos com este
relacionados e das atividades congressuais do partido; divulgar a
posição do partido em relação a temas político-comunitários;
promover e difundir a participação política feminina, dedicando às
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mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária, observado o mínimo de 10% (dez por cento)”.

Emerge evidente que a mensagem do representado
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ não se destinou a difundir programas
partidários do PMDB; não se destinou a transmitir mensagens aos
filiados sobre a execução do programa partidário do PMDB, dos
eventos com este relacionados e das atividades congressuais do
partido; não se destinou a divulgar a posição do PMDB em relação
a temas político-comunitários; não se destinou a promover e
difundir a participação política feminina.

Em nenhum momento da sua mensagem procurou o
representado JOAQUIM DOMINGOS RORIZ explicar as idéias da
agremiação política (PMDB) e ganhar adesões aos seus pontos
de vista ideológicos. Houve inequívoco e indisfarçável desvio da
finalidade da propaganda partidária do PMDB para proveito do
representado Joaquim Domingos Roriz, com a realização de
propaganda eleitoral extemporânea. Senão vejamos.

Segundo ALBERTO ROLLO, citado por EDSON DE RESENDE
CASTRO, entende-se “haver propaganda eleitoral se, da mensagem
passada pelo cidadão, político militante ou possível candidato,
puder-se intuir a intenção da disputa eleitoral ao mesmo tempo
que deva existir, na mensagem, condições de influir na vontade
do eleitor” (Teoria e Prática do Direito Eleitoral. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2008, 4ª ed., p. 257).

Na espécie, a mensagem passada pelo representado
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ atende a tais requisitos. Depois de
asseverar que “o Distrito Federal enfrenta sérias dificuldades na
área social, na saúde, na educação, na segurança, no trânsito e
em outras áreas”, critica a situação e ressalta que, “ao completar
cinquenta anos, Brasília precisa avançar no seu desenvolvimento,
com responsabilidade”. Aí anuncia: “Por isso, serei candidato ao
Governo do Distrito Federal”.

Nenhuma dúvida de que o representado JOAQUIM DOMIN-
GOS RORIZ se apresentou como a solução para os problemas do
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Distrito Federal, que apontou e anunciou sua anelada candidatu-
ra ao cargo de Governador do Distrito Federal. Óbvio, outrossim,
que a mensagem, veiculada em rede regional, revelou-se apta a
influir na vontade dos eleitores, tanto mais quando o referido
representado é político conhecido no Distrito Federal, onde já
exerceu a governadoria várias vezes.

Não se duvide da inteligência do eleitor. Se o representado
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, em programa do segundo semestre
de 2009 se apresenta como candidato ao cargo de governador
do Distrito Federal, natural que a candidatura atine às eleições
próximas, ou seja, as de 2010. Pouco importa, assim, a ausência
de menção às eleições de 2010. Aliás, apesar do então razoável
lapso temporal para o pleito de 2010, pública e notória se mostrou
a precoce disputa entre candidatos e partidos para definir, mesmo
que fora de época, os possíveis candidatos aos cargos eletivos,
tanto no âmbito federal quanto no distrital.

Realizou-se, na espécie, propaganda eleitoral direta, assim
entendida aquela que “expressamente menciona a finalidade
eleitoral, inclusive designando o cargo pleiteado”, e que se opõe
à dissimulada, “quando não há menção clara à disputa eleitoral,
mas faz-se apologia às qualidades do pretenso candidato”
(VELLOSO, Carlos Mario da Silva e AGRA, Walber de Moura.
Elementos de Direito Eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 151).

A propaganda eleitoral anterior ao dia 5 de julho é
considerada extemporânea, espécie de propaganda irregular, que
sujeita tanto o responsável pela sua divulgação como o beneficiário
dela ciente ao pagamento de multa, conforme previsto no art. 36
e seu § 3º da Lei nº 9.504/1997:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após

o dia 5 de julho do ano da eleição.

(...) § 3º  A violação do disposto neste artigo sujeitará o

responsável pela divulgação da propaganda e, quando com-

provado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00



292 Revista do TREDF n. 5/2010

(vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da

propaganda, se este for maior.” (Redação dada pela Lei nº

12.034, de 2009).

A propaganda eleitoral extemporânea realizada pelo
representado JOAQUIM DOMINGOS RORIZ afronta o princípio da
isonomia entre os futuros candidatos, daí merecer sanção. É
assente na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral “que os
limites impostos à propaganda eleitoral visam a assegurar a regra
isonômica norteadora do processo eleitoral, não implicando violação
à livre manifestação do pensamento” (TSE, RESPE nº 21.656,
Ac. nº 21.656, de 24.8.2004, Rel. Min. Peçanha Martins).

De se destacar que, para a caracterização da propaganda
eleitoral extemporânea, pouco importa que ainda não haja
candidatura formalizada. Confira-se:

AGRAVO. ELEIÇÕES 2002. PROPAGANDA ANTECIPADA.

CANDIDATURA. REGIMENTAL. FUNDAMENTOS NÃO

INFIRMADOS. IMPROVIMENTO. Para que haja propa-

ganda extemporânea não é necessária a formali-

zação da candidatura (TSE, AG 4.560/MS, Rel. Min.

HUMBERTO GOMES DE BARROS, 13/8/2004, negritou-se).

A alegação do representado JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
de que teria recebido orientação do partido, PMDB, para anunciar
a sua candidatura e de que, como então filiado, cumpriu a
determinação, não merece acolhida, aliás, é digna de censura.
Primeiro, não provou ele que seu então partido, que nega o fato,
tenha dado a orientação ilegal. Segundo, se isso tivesse ocorrido,
não elidiria sua responsabilidade, porque quem recebe orientação
para fazer propaganda irregular e a faz comete a irregularidade.

Como já examinado, a propaganda eleitoral extemporânea
sujeita tanto o responsável pela sua divulgação, no caso o
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB,
como o beneficiário dela ciente, o Sr. JOAQUIM DOMINGOS RORIZ,
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ao pagamento da multa cominada no § 3º do art. 36 da Lei nº
9.504/1997.

Não releva que a fita com a propaganda do Sr. JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ tenha sido produzida pelo próprio e entregue
ao partido, que, por sua vez, encaminhou-a à emissora de TV
para a veiculação. O PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO – PMDB, segundo representado, é o responsável pela
divulgação da propaganda, a quem se comina, em ordem prece-
dente, no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, a multa. Tanto
que o beneficiário só é também responsabilizado “quando com-
provado o seu prévio conhecimento”. Na espécie isso sucedeu,
porque a propaganda, gravada previamente à divulgação, foi fei-
ta pessoalmente, de viva voz, pelo primeiro representado, JOA-
QUIM DOMINGOS RORIZ.

Sublinhe-se que a responsabilidade do segundo represen-
tado, PMDB, também decorre do artigo 241 do Código Eleitoral,
que, ao regular a propaganda partidária, prescreve: “Toda pro-
paganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos parti-
dos e por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos
excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos”.

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL ELEI-

TORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.

MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PARTIDO

E DO LOCUTOR DA PROPAGANDA ELEITORAL

EXTEMPORÂNEA. ART. 241 DO CE. OMISSÃO CONFIGU-

RADA. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. PARCIAL ACOLHIMENTO

SEM EFEITOS INFRINGENTES.1. (...).

2. Configurada omissão quanto à suposta violação do art.

241 do Código Eleitoral. No entanto, corretos os fundamentos

adotados no acórdão proferido pelo TRE/MG que aplicou o

princípio da solidariedade entre o partido político e o

interlocutor da propaganda eleitoral extemporânea. 3. Carece

de fundamento o pedido de redução da multa ao mínimo legal,
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haja vista o aresto que julgou o recurso na representação ter

estipulado a penalidade neste patamar, conforme se verifica

da leitura da ementa (fls. 94-95). 4. Não se vislumbra a

ocorrência de bis in idem inconstitucional ao se apli-

car multa ao partido político e ao interlocutor de pro-

paganda eleitoral extemporânea quando este último

for notadamente candidato a cargo político.

5. Precedentes: Ag nº 4.748/PR, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ

de 11.11.2004; Acórdão nº 21.418, Rel. Min. Peçanha Martins;

de 6.4.2004, Acórdão nº 21.026, Rel. Min. Carlos Velloso, de

24.6.2003; e Acórdão nº 20.532, de 31.10.2002, Rel. Min.

Luiz Carlos Madeira. 6. (...). 7. Embargos de declaração par-

cialmente acolhidos sem efeitos infringentes. (TSE, Embar-

gos de Declaração no REspe. 26189, Rel. Min. JOSÉ AUGUSTO

DELGADO, DJ de 2/4/2007, p. 131). (Negritou-se)

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PRO-

PAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. MULTA. RES-

PONSABILIDADE DO PARTIDO E DO APRESENTADOR

DA PROPAGANDA. 1. É da competência do TRE processar

e julgar representação por propaganda eleitoral

extemporânea quando apenas o Presidente da República,

notório candidato à reeleição, embora beneficiário, não

tenha nenhuma responsabilidade pela sua emissão. 2. Men-

sagens divulgadas em prol de pretensos candidatos du-

rante programa de propaganda partidária. 3. Deputada

Estadual que atuou como locutora. Responsabilida-

de solidária com o partido. 4. Interpretação do art.

241 do Código Eleitoral c.c. o art. 36 da Lei nº 9.504/

97. 5. Multa aplicada no valor de R$ 21.282,00 (vinte e um

mil duzentos e oitenta e dois reais). 6. Divulgação de men-

sagens em propaganda partidária que destaca, de modo

potencializado, ações do Presidente da República que se

anunciava, na época, como pretenso candidato à reelei-

ção. 7. Desvirtuamento de programa político-partidário.

Propaganda extemporânea. 8. Recurso especial parcial-

mente conhecido e, nesta parte, não provido. (TSE, REspe.

26.189, Rel. Min. JOSÉ AUGUSTO DELGADO,  DJ de 5/12/

2006, p. 137). (negritou-se).
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O valor da multa, consoante o § 3º do art. 36 da Lei nº
9.504/1997, vai de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda,
se este for maior. Na espécie, contudo, não se cogita de que o
custo da propaganda tenha sido maior do que o valor máximo da
multa.

A infração legal perpetrada pelos representados é grave. No
espaço reservado à propaganda partidária do segundo representado,
PMDB, foi veiculada, em rede regional, propaganda eleitoral direta
extemporânea do primeiro representado, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ.
Este, experiente político, várias vezes governador do Distrito Federal,
mesmo sabendo da proibição de antecipar propaganda eleitoral, não
hesitou em fazê-lo, desafiando o ordenamento eleitoral, para angariar
eleitores, o que revela desprezo às regras do pleito.

De outra parte, um dos maiores partidos do cenário político
nacional, o PMDB, divulgou, no seu espaço partidário, a propaganda
eleitoral extemporânea de seu então filiado. Ora, o partido possui
experiência e porte suficientes a lhe assegurar assessoria técnica
condizente com o mister de emitir orientações adequadas, capazes
de inibir a prática de tal infração, ainda mais quando se trata de
impedimento expresso em lei, de claro entendimento.

A conduta dos representados feriu o equilíbrio e a lisura do
processo eleitoral. Comprometeu a isonomia que deve pautar a
disputa. A discussão de temas político-comunitários foi lançada
ao oblívio para, em rede regional, produzir-se matéria publicitária
voltada ao interesse pessoal do então filiado, desejoso de se
lançar candidato antes do prazo permitido, em inconteste desvio
da finalidade traçada na Lei das Eleições. E a candidatura anunciada
foi para o cargo maior do Distrito Federal.

Por tudo, para que se atendam, de forma adequada e
suficiente, os aspectos retributivo e educativo da reprimenda,
numa proporcional resposta ao desvio praticado, é cabível a
sanção em seu grau médio, correspondente à divisão da soma
dos valores mínimo e máximo, para ambos os representados. Tanto
mais quando inegável a sua capacidade de suportar a sanção.
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Fixada a multa, impende sancionar o desvirtuamento havido
da propaganda partidária e pelo qual responde o partido. Lembre-
se que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral permite a
dualidade de sanções:

QUESTÃO DE ORDEM. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA

ELEITORAL EM ESPAÇO DESTINADO À PROPAGANDA

PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE.

FUNDAMENTO NAS LEIS DAS ELEIÇÕES E DOS PARTIDOS

POLÍTICOS. CUMULAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE.

COMPETÊNCIA. CORREGEDOR.

Configura desvirtuamento de finalidade a utiliza-

ção do espaço destinado à propaganda partidária

para a divulgação de propaganda eleitoral em perí-

odo vedado por lei, sendo possível a dualidade de

exames, tanto sob a ótica da Lei nº 9.096/95 quan-

to da Lei nº 9.504/97, incumbindo a apreciação dos fei-

tos, na hipótese de cúmulo objetivo, ao corregedor.

A procedência das representações acarretará, na

hipótese de violação ao art. 45 da Lei nº 9.096/95,

a cassação do direito de transmissão do partido in-

frator no semestre seguinte – quando não se fizer

possível a cassação de novos espaços no próprio

semestre do julgamento –, e, no caso de ofensa ao

art. 36 da Lei nº 9.504/97, a aplicação da pena de

multa. (TSE, RP nº 994, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ de 13/

12/2006, p. 168, negritou-se).

O desvio das finalidades da propaganda partidária, previsto
no art. 45, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.096/95, ocorrido no caso,
está a impor a aplicação da sanção prevista no § 2º, inciso II, do
mesmo dispositivo legal, já com as alterações promovidas pela
Lei nº 12.034/2009, nos seguintes termos:

Art. 45. A propaganda partidária gratuita, gravada ou ao

vivo, efetuada mediante transmissão por rádio e televisão
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será realizada entre as dezenove horas e trinta minutos e

as vinte e duas horas para, com exclusividade:

I – difundir os programas partidários;

II – transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do

programa partidário, dos eventos com este relacionados e

das atividades congressuais do partido;

III – divulgar a posição do partido em relação a temas

político-comunitários.

IV – promover e difundir a participação política feminina,

dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo ór-

gão nacional de direção partidária, observado o mínimo de

10% (dez por cento). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).

§ 1º Fica vedada, nos programas de que trata este

Título: (...).

II – a divulgação de propaganda de candidatos a

cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais

ou de outros partidos;

§ 2º  O partido que contrariar o disposto neste arti-

go será punido: (Redação dada pela Lei nº 12.034, de

2009) (...).

II – quando a infração ocorrer nas transmissões em

inserções, com a cassação de tempo equivalente a 5

(cinco) vezes ao da inserção ilícita, no semestre

seguinte. (Incluído pela Lei n. 12.034/2009 – negritou-se).

Como se vê, a propaganda partidária é autorizada para,
exclusivamente, difundir os programas do partido, transmitir
mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário,
dos eventos com este relacionados e das atividades congressuais
do partido, bem como divulgar sua posição em relação a temas
político-comunitários e promover e difundir a participação política
feminina. Não obstante, o conteúdo de áudio e vídeo da
publicidade ora posta em tela revela indisfarçável desvio dessas
finalidades, posto que utilizadas as inserções para promoção de
propaganda eleitoral extemporânea do representado JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ.
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Na seara da propaganda partidária, cujo escopo é congregar
adeptos e simpatizantes em torno de idéias e não de pessoas, não
se pode admitir a prática da conduta aqui combatida, sob pena de
se transformar o oneroso tempo destinado à propaganda partidária
gratuita em campo aberto à publicidade eleitoral extemporânea,
em flagrante ofensa ao art. 36 da Lei nº 9.504/97.

A punição prevista no inciso II do § 2º do art. 45 da Lei nº
9.096/95 corresponde à perda do tempo de acesso na televisão
ao que o partido representado faria jus, equivalente a 5 (cinco)
vezes ao da inserção ilícita, no semestre seguinte, caso não
possível a cassação do espaço no próprio semestre do julgamento
(TSE, RP nº 994, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ de 13/12/2006, p.
168). Na hipótese em desate, é. Como o próprio PMDB afirma que
“a inserção impugnada foi veiculada apenas duas vezes no dia
11.9.2009, o que representa duas vezes trinta segundos, ou seja,
sessenta segundos (fls. 39/40)”, a cassação compreenderá 5
(cinco) vezes sessenta segundos, ou seja, cinco minutos.

Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos formulados
nesta representação. Condeno JOAQUIM DOMINGOS RORIZ e o
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB a
pagar, cada um, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
grau médio da multa imposta no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/
97. Condeno, ainda, o PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO – PMDB, nos termos do art. 45, § 2º, inciso II, da Lei
dos Partidos Políticos, à cassação de 5 (cinco) inserções de 60
(sessenta) segundos cada, ou seja, cinco minutos. Ordeno, em
consequência, a supressão das inserções que seriam realizadas
nos próximos dias 21 (um minuto), 24 (um minuto), 26 (um minuto
e meio), 28 (meio minuto) e 31 de maio (um minuto) do presente
ano, totalizando os cinco minutos.

Determino o encaminhamento dos autos à Secretaria Judiciária
para as comunicações devidas, visando ao cancelamento das
inserções indicadas, assim como para as demais providências cabíveis.

É como voto.
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O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Com o eminente relator.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Eu, de início, estou de inteiro acordo com o voto do eminente

relator, no que concerne à possibilidade da aplicação da multa
prevista no artigo 36, § 3º, da Lei 9.504/97, quando comprovada
a prática de propaganda eleitoral extemporânea em espaço
reservado à divulgação dos partidos, nos termos, por exemplo,
do Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral, relatado pela
Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, publicado no Diário de
Justiça Eletrônico de 10 de maio deste ano, às páginas 23/24.

Senhor Presidente, apenas no tocante ao valor da multa,
penso, com o máximo respeito, que deve ser ela fixada no valor
mínimo legal, ou seja, em cinco mil reais.

Entendo que diante das circunstâncias do fato – e não
havendo recidiva – deve ser a multa fixada nesse patamar que,
reputo, seja o suficiente necessário à própria...

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Vossa Excelência me permite só uma observação? É que

vários aspectos são considerados quando se trata de fixar o
valor da multa, que vai de cinco mil a vinte e cinco mil reais.

As circunstâncias, aqui no caso, determinam que essa multa
saia do campo minimo em direção ao máximo. E o que fiz no voto
foi chegar a um grau médio: cinco mil mais vinte e cinco mil,
trinta mil, divide e se chega ao valor médio de quinze mil reais.

Por que isso? Primeiro, o fato grave: a propaganda foi
direta, ela não foi dissimulada. O representado disse: “Serei
candidato ao Governo do Distrito Federal”. Não se trata de insinuar
uma possível candidatura. A candidatura foi afirmada no ar.
Segundo fato: o cargo pleiteado não é um cargo mínimo na
estrutura política organizacional do Distrito Federal, é o cargo
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máximo, de governador, mais um fato grave. Mais grave ainda é
que isso parte de um político experiente, várias vezes governador,
que está cansado de saber que não se pode fazer propaganda
antecipada.

Isso tudo, a forma, inclusive, como se procurou captar os
votos de possíveis eleitores, fazendo-se primeiramente uma crítica
à situação política do Distrito Federal, para em seguida se
apresentar o representado como uma solução para esses
problemas, com a sua candidatura ao Governo do Distrito Federal,
tudo isso traça um panorama francamente incompatível com uma
multa em seu valor mínimo. Evidente que não vai se partir para
um valor máximo, até porque o Tribunal deve agir com prudência,
equilíbrio e bom senso, mas também não pode entender que todas
as irregularidades são iguais. Se um candidato faz uma informação
dissimulada, é uma coisa; se ele faz uma informação direta, é
outra mais grave. Se um candidato pleiteia um cargo de deputado
distrital, é uma coisa; se ele pleiteia o cargo de governador, é
outra. Se ele já tem experiência no campo político, com maior
razão deve ser condenado seu procedimento.

Esse panorama todo... depois também a inserção dessa
mensagem em programa de partido de expressão nacional, tudo
isso faz com que realmente partamos de um valor que não seja
mínimo.

São essas consiederações que deixo para que Vossa
Excelência reflita sobre essa questão do valor da multa.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Agradeço as ponderações do eminente Desembargador

Mario Machado, mas, Senhor Presidente, eu, com todo respeito,
tenho para mim que a conduta, por si, é grave, sim. Não se
discute aqui a gravidade da conduta, mas todos esses fatos que
Sua Excelência expôs, tenho para mim que eles integram a própria
tipicidade do fato, não havendo motivo algum para que seja fixada
essa multa acima do mínimo legal.
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Eu me recordo de que no julgamento do Recurso na
Representação 1.406 – Classe 42, aqui em Brasília, do Tribunal
Superior Eleitoral, em que era recorrente o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um
homem, certamente, de bastante projeção, conhecido também
nacionalmente, não há dúvidas, aquela Corte aplicou-lhe a multa
de cinco mil reais, arbitrada que foi na forma do § 3º do artigo 36
da Lei nº 9.504/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº
12.034/2009, bem assim no § 4º do artigo 2º da Instrução do
TSE nº 131.

Então, Senhor Presidente, eu penso que a conduta deva
ser punida, até para que sirva de uma medida pedagógica e para
que tenha seu caráter também preventivo, não apenas repressivo,
mas que essa multa deva observar também o princípio da suficiência
e da necessidade.

Então, com todo o respeito, eu vou manter o meu
posicionamento, sem olvidar realmente a gravidade do fato, mas
tenho para mim que nesse padrão a multa se amolda melhor.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o Tribunal no que diz respeito à convergência

e, no que diz respeito à divergência, peço as mais respeitosas
vênias ao Juiz João Egmont, mas eu tenho a mesma visão do
Desembargador Mario. Eu até acompanharia Sua Excelência se
ele tivesse fixado essa multa num patamar um pouco acima. Até
nisso eu o acompanharia.

Então, com as mais respeitosas vênias, acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Com o relator, Senhor Presidente.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – vogal:
Senhor Presidente, inicialmente eu queria parabenizar os

advogados pelas sustentações, especialmente a Dra. Gabriela,



302 Revista do TREDF n. 5/2010

que eu tive a honra de ter em sala de aula. Parabéns pela
sustentação.

No que tange ao voto, eu queria parabenizar o Desembar-
gador Mario Machado. E eu tenho a acrescentar o seguinte, Se-
nhor Presidente: é indene de dúvidas que a propaganda é extem-
porânea e que fere a legislação vigente, isso é fato.

No que tange à aplicação da multa, peço vênia ao Juiz
João Egmont, mas vou me filiar também ao voto do relator e vou
fazer coro com o Dr. Luciano: acho que o caso seria de se aplicar
um valor maior ainda.

Voto com o relator.

DECISÃO

Julgou-se procedente a representação, cominando a pena
aos representados, nos termos do voto do relator. Decisão
unânime. Em 10 de maio de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 2.946
Classe: 42 – Representação
Num. Processo: 1846
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Pedro Marcos Dias (“Pedro do Ovo”)
Advogados: Carlos Alberto Carnielli Villela – OAB/DF nº
20.176 e outro
Relator: Desembargador Mario Machado
Publicado: Diário da Justiça Eletrônico 3.7.2010, fl. 2

EMENTA

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA EXTEMPO-
RÂNEA. ART. 36 DA LEI Nº 9.504/97. MULTA.
PROCEDÊNCIA.

A propaganda eleitoral extemporânea afronta
o princípio da isonomia entre os futuros candi-
datos, daí merecer sanção.

Comprovada a realização de propaganda an-
tes do dia 5 de julho de 2010, propaganda elei-
toral antecipada ou extemporânea, impõe-se
a penalização do representado, nos termos do
§ 3º do artigo 36 da Lei nº 9.504/1997. Consi-
derado o seu dolo intenso e o fato de ter feito a
propaganda em banners afixados em postes e
em placas de sinalização de trânsito, em via
pública, na entrada da cidade do Gama, Distri-
to Federal, Setor Norte, visualizada, pois, por
grande número de pessoas, fixa-se em R$
8.000,00 (oito mil reais) o valor da multa.

Procedência da representação.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, MARIO
MACHADO – relator, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, RAUL
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SABOIA, JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES, LUCIANO VASCONCELLOS
e HILTON QUEIROZ – vogais, em julgar procedente a representação,
decisão UNÂNIME, e fixar a multa (artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/
97) em R$ 8.000,00 (oito mil reais), decisão POR MAIORIA, de
acordo com a ata do julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 14 de junho de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Desembargador MARIO MACHADO

Relator

RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral, com pedido de liminar, em face de Pedro Marcos Dias
(“Pedro do Ovo”) pelo fato de estar o representado, suposta-
mente, promovendo campanha eleitoral extemporânea na via de
acesso à cidade-satélite do Gama, por meio de veiculação de
seu nome, slogan e imagem de um ovo em banners, com mensa-
gem típica de campanha eleitoral, conduta expressamente proibi-
da nos termos do artigo 36, caput, da Lei 9.504/97.

Aduz o Parquet Eleitoral que o material publicitário utilizado
pelo representado torna evidente o intento de divulgar sua imagem
e de angariar a simpatia do eleitorado da cidade-satélite do Gama.
Argumenta, também, que a conduta configura verdadeira
antecipação de sua campanha eleitoral e que o objetivo colimado
é divulgar, fora do momento legal, o seu nome e assim induzir o
eleitorado do Distrito Federal à sua aceitação, por meio de
inequívoca conotação eleitoral no conteúdo da mensagem.
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Requer o i. membro do Ministério Público Eleitoral a conces-
são de antecipação de tutela, nos termos dos artigos 273 e 461
do CPC, para a imediata retirada da propaganda ilegal, sob pena
de multa cominatória diária1 e de incorrer no crime de desobediên-
cia (art. 347, Código Eleitoral2), e a notificação do representado
para apresentar defesa. Pugna, também, pela procedência do pe-
dido para aplicar a pena prevista no artigo 36 da Lei nº 9.504/97.

A liminar foi deferida, com base no artigo 273 do Código de
Processo Civil, considerando-se presentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora, tendo sido determinada a imediata retirada
da propaganda, no prazo de 48 horas, sob pena de configuração
de crime de desobediência (artigo 347 do Código Eleitoral) e,
ainda, a cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum
mil reais).

Notificado para apresentar defesa no prazo de 10 dias, o
representado alega que os objetivos que nortearam a colocação
dos banners seriam de dar felicitações de final de ano pela

1 Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de

fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se

procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado

prático equivalente ao do adimplemento.

(...) § 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença,

impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para

o cumprimento do preceito.

§ 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado

prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar

as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de

atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de

obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de

força policial.”
2 Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens

ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução: Pena

– detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.
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Distribuidora Pedro do Ovo. Também alega que não exercia nenhum
cargo, menos ainda o de deputado distrital, pois fora destituído
desse cargo em 23.10.2009. Aduz, ainda, que, embora não esteja
bem visível, na foto inferior consta o nome da Distribuidora Pedro
do Ovo, pessoa jurídica, que não se confunde com a pessoa do
sócio. Por fim, alega que não há menção ao pleito vindouro ou
candidatura, nem pedido de votos ou alusão a alguma circunstância
que sugira que o representado seja mais apto a ocupar um
determinado cargo e que, quando muito, poderia caracterizar
mera promoção pessoal, desde que tivesse sido assinado pela
pessoa física, o que afirma não ter ocorrido. Requereu a
improcedência da representação.

O Ministério Público Eleitoral, em réplica, ratifica os termos
da inicial, rebate os argumentos da defesa, alegando que o material
publicitário utilizado visa a ampliar a inserção do representado
junto ao eleitorado e, por fim, pugna pela procedência da
representação.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
As condutas que configuram as propagandas eleitorais

antecipadas ou extemporâneas são as realizadas antes do dia 5
de julho do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei nº
9.504/97, cuja violação implica aplicação da sanção prevista em
seu § 3º, verbis:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após

o dia 5 de julho do ano da eleição.

(...) § 3o  A violação do disposto neste artigo sujeitará o

responsável pela divulgação da propaganda e, quando com-

provado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00

(vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
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propaganda, se este for maior. (Redação dada pela Lei nº

12.034, de 2009).

Nos termos do artigo 40-B da Lei das Eleições, é necessário,
para a procedência da representação, que haja prova da autoria
da propaganda irregular, ou do seu prévio conhecimento pelo
beneficiário, ou, ainda, de que a este era impossível não ter tido
conhecimento. Confira-se:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular

deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio co-

nhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela

responsável.

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará

demonstrada se este, intimado da existência da propagan-

da irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito

horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as cir-

cunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem

a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conheci-

mento da propaganda.

No presente caso, o representado não nega a autoria e a
autenticidade da propaganda em análise, tanto que na defesa de
fls. 41/45 alega que ela tinha como único propósito felicitar os
moradores do Distrito Federal pela chegada de um novo ano,
2010. Conforme fotografias de fls. 12/23, tiradas em 25.11.2009,
confirmadas pelo próprio representado, que juntou novas, em
tamanho maior, às fls. 47/49, a mensagem, em banners apoiados
em postes e em placas de sinalização de trânsito, em via pública,
na entrada da cidade do Gama, Distrito Federal, Setor Norte,
contém, além do desenho de um ovo, os seguintes dizeres:

IMAGINE QUE EM 2010...

NÃO FALTE FORÇA PARA LUTAR...

FÉ PARA PROSSEGUIR...

A GENTE SE VÊ!!! PEDRO DO OVO.
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Segundo ALBERTO ROLLO, citado por EDSON DE RESENDE
CASTRO, entende-se “haver propaganda eleitoral se, da mensagem
passada pelo cidadão, político militante ou possível candidato,
puder-se intuir a intenção da disputa eleitoral ao mesmo tempo
que deva existir, na mensagem, condições de influir na vontade
do eleitor” (Teoria e Prática do Direito Eleitoral. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2008, 4ª ed., p. 257).

Na espécie, a mensagem passada pelo representado atende
a tais requisitos. Há, no caso, vinculação ao ano de 2010, por
“coincidência” o ano eleitoral, de tal forma que a publicidade
antecipada induz o eleitor do Distrito Federal, especificamente
na cidade-satélite do Gama, ao entendimento de que se trata de
recado a ser lembrado para a vindoura corrida eleitoral. Não é
outro o significado dos dizeres da mensagem posta em banners
em local de fácil visualização por grande número de pessoas,
como o é a entrada da cidade-satélite do Gama, Setor Norte.

Apesar do então razoável lapso temporal para o pleito de
2010, é pública e notória a precoce disputa entre candidatos e partidos
para definir, mesmo que fora de época, os possíveis candidatos aos
cargos eletivos, tanto no âmbito federal quanto distrital.

As justificativas do representado de que retirara os banners
antes da intimação e de que não ocupava, à época, o cargo de
deputado distrital, são irrelevantes. A retirada de propaganda
ilegal não afasta o fato de que foi feita. O exercício ou não de
cargo não elide a propaganda do político para o próximo pleito.

Sem procedência a alegação de que a propaganda fora utilizada
para felicitações de final de ano. A utilização da figura de um ovo é
evidente artifício subliminar que leva o eleitor a lembrar da figura do
possível candidato, que já ocupou e, conforme fl. 41, ocupa o cargo
de deputado distrital. Seu nome parlamentar é “Pedro do Ovo”,
conforme ofício da Câmara Legislativa do Distrito Federal, fls. 31/32.

Também não surte efeito a alegação de que a propaganda
fora realizada pela Distribuidora Pedro do Ovo, pessoa jurídica. O
que se visualiza nos banners, principalmente à distância, ainda
que curta, é o nome “PEDRO DO OVO”. A palavra “Distribuidora” é
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mínima em relação ao nome que se desejou destacar, ou seja,
“PEDRO DO OVO” (fl. 49). Tão mínima que nem se lê na segunda
fotografia de fl. 13, que corresponde à de fl. 49. Essa circuns-
tância, aliás, revela o intenso dolo do representado, que minimizou
a palavra “Distribuidora” para só se ler “PEDRO DO OVO” e ainda
poder justificar que a mensagem seria da pessoa jurídica, com o
fito de fugir da sanção eleitoral.

Acerca da propaganda eleitoral extemporânea, ou anteci-
pada, em especial em relação ao uso de mensagem subliminar, já
se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2006.

PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. INSTALAÇÃO DE

OUTDOORS. NOME. FOTOGRAFIA. MENSAGEM SUBLIMINAR.

1. O uso de outdoor, por si só, já caracteriza propaganda

ostensiva, pois exposta em local público de intenso fluxo e

com forte e imediato apelo visual. Constitui mecanismo de

propaganda de importante aproximação do pré-candidato

ao eleitor. 2. No período pré-eleitoral, a veiculação de

propaganda guarda, no mínimo, forte propósito de o

parlamentar ter seu nome lembrado. Afasta-se, as-

sim, a tese de mera promoção pessoal. Evidencia, por-

tanto, propaganda extemporânea, a incidir a sanção do § 3º

do art. 36 da Lei nº 9.504/97. 3. Agravo regimental des-

provido.” (RESPE 26.235. TSE. Rel. Min. Carlos Ayres Britto

– Diário da Justiça, Data 3/6/2008, Página 25). (grifei).

PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. Art. 36, § 3º, da Lei 9.504/97. Multa.

Mensagem de agradecimento. Jornal. Caracterização.

1. A fim de verificar a existência de propaganda

subliminar, com propósito eleitoral, não deve ser

observado tão-somente o texto dessa propaganda,

mas também outras circunstâncias, tais como imagens,

fotografias, meios, número e alcance da divulgação.

2. Hipótese em que as circunstâncias registradas no acórdão

recorrido trazem clara mensagem de ação política, em que

se destaca a aptidão do beneficiário da propaganda para

exercício de função pública.
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3. Reexame de matéria fática. Impossibilidade. Dissenso

jurisprudencial. Ausência. Recurso não conhecido. (Respe

19.905/GO. TSE. Rel. Min. Fernando Neves – DJ em

22.08.2003, fls. 128). (grifei).

Também este Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
possui precedente recente acerca da propaganda eleitoral
antecipada, confira-se:

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.

CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE BANNERS. LEI Nº 9.504/

97, ARTIGO 36, § 3º. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.

1. Os banners dispostos ao longo da rodovia DF-463, utiliza-

dos pelo representado – que é deputado distrital – para divul-

gar seu nome e sua imagem, caracterizam a propaganda elei-

toral antecipada, irregularidade que afronta o princípio da

isonomia que deve existir entre os aspirantes a cargos eletivos.

2. Julga-se procedente a representação, condenando-se o re-

presentado a pagar a multa de vinte mil UFIR’s, conforme

prevê o artigo 36, § 3º, da Lei 9.504/97. (Rep. 1764 – Brasília/

DF. Acórdão 2725 de 21/10/2009. Relator JOÃO DE ASSIS

MARIOSI. Publicação: DJE do TRE-DF, 29/10/2009, p. 1/2).

A propaganda eleitoral extemporânea realizada pelo
representado afronta o princípio da isonomia entre os futuros
candidatos, daí merecer sanção. É assente na jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral “que os limites impostos à propaganda
eleitoral visam a assegurar a regra isonômica norteadora do
processo eleitoral, não implicando violação à livre manifestação
do pensamento” (TSE, REspe 21.656, Ac. 21.656, de 24.8.2004,
Rel. Min. Peçanha Martins).

De se destacar que, para a caracterização da propaganda
eleitoral extemporânea, pouco importa que ainda não haja
candidatura formalizada. Confira-se:

AGRAVO. ELEIÇÕES 2002. PROPAGANDA ANTECIPADA.

CANDIDATURA. REGIMENTAL. FUNDAMENTOS NÃO
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INFIRMADOS. IMPROVIMENTO. Para que haja propagan-

da extemporânea não é necessária a formalização

da candidatura (TSE, AG 4.560/MS, Rel. Min. HUMBERTO

GOMES DE BARROS, 13/08/2004, negritou-se).

Desse modo, a indevida propaganda do representado, cujo
conteúdo se mostra típico de campanha eleitoral, fere a lisura do
próximo pleito. Comprovada a realização de propaganda antes do
dia 5 de julho de 2010, propaganda eleitoral antecipada ou
extemporânea, impõe-se a penalização do representado, nos
termos do § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.504/1997. A multa prevista
parte do mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o máximo de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Considerado o já referido
dolo intenso do representado e o fato de ter feito a propaganda
em banners afixados em postes e em placas de sinalização de
trânsito, em via pública, na entrada da cidade do Gama, Distrito
Federal, Setor Norte, visualizada, pois, por grande número de
pessoas, fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor da multa.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido e condeno PEDRO
MARCOS DIAS, “PEDRO DO OVO”, a pagar a quantia de R$ 8.000,00
(oito mil reais), nos termos do artigo 36, § 3º, da Lei 9.504/97.
Declaro extinto o processo com resolução do mérito, com base
no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

É o voto.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – vogal:
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do eminente

relator. Aproveito só para reiterar que no processo citado, de que
Vossa Excelência foi o relator, já tive a oportunidade de manifestar
o meu entendimento com relação à questão da propaganda
antecipada. Voto com o relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Com o eminente relator.
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O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Senhor Presidente, eu apenas indago ao eminente relator

qual é o limite da multa.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
De R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e

cinco mil reais).

Eu parti do mínimo por dois fatores: dolo intenso com
artifício de justificar que a propaganda seria da pessoa jurídica,
não da pessoa física, inserindo catacteres mínimos, impossíveis
de se ler a média e a longa distância; em segundo lugar, porque
essa propaganda se deu por meio de banners afixados em postes
de iluminação e em placas de trânsito, em via pública, na cidade-
satélite do Gama.

Então me afastei no mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e fixei com R$ 8.000,00, que considerei uma quantia pro-
porcionalmente justa à infração cometida.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Vou pedir respeitosa vênia apenas para fixar a multa no

mínimo legal.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Com o relator, Senhor Presidente.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Com o relator.

DECISÃO

Julgou-se procedente a representação. Unânime. Fixou-se
a multa (artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97) em R$ 8.000,00
(oito mil reais). Maioria. Em 14 de junho de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 2.952
Classe: 24 – Petição
Num. Processo: 516-70
Requerente: Partido do Movimento Democrático
Brasileiro – PMDB
Advogados: Herman Barbosa – OAB/DF nº 10.001 e
outros
Requerido: Roberto Batista de Lucena
Advogados: Públio Sejano Madrugada – OAB/DF 16.795
e outro
Requerido: Partido da República – PR
Advogados: Ronaldo Rodrigo Ferreira da Silva – OAB/
DF 18.787 e outro
Relator: Juiz João Egmont Leôncio Lopes
Relator Designado: Luciano Vasconcellos
Publicado: Diário da Justiça Eletrônico 2.6.2010, fl. 4

EMENTA

INFIDELIDADE PARTIDÁRIA – LEGITIMIDADE – EXIS-
TÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXIS-
TÊNCIA – INTERESSE DE AGIR – EXISTÊNCIA –
DESFILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
PERDA DE MANDATO

1) Tem legitimidade para ação de Perda de Car-
go Eletivo por Desfiliação Partidária quem pos-
tula o cargo eletivo, seja o partido ou suplente
interessado, quem o estaria detendo
indevidamente e o partido a quem está filiado.

2) Inexiste cerceamento de defesa quando a
prova se mostra desnecessária e a parte se
mantém em silêncio quando intimado para
especificação de provas.

3) Presente se faz o interesse de agir quando a
causa de pedir, ocupação indevida de cargo
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eletivo, se faz presente no instante do julga-
mento.

4) Inexistindo justa causa, não se tendo
demonstrado a existência de grave discrimi-
nação pessoal e alteração substancial do pro-
grama partidário, sujeita-se a perda do man-
dato parlamentar quem sai indevidamente de
partido político pelo qual concorreu no pleito
eletivo e filia-se a outro.

5) Preliminares de ilegitimidades e cerceamen-
to de defesa rejeitadas à unanimidade. Preli-
minar de falta de interesse rejeitada por maio-
ria. Ação julgada procedente por maioria. Per-
da do mandato decretada.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, JOÃO
EGMONT LEÔNCIO LOPES – relator, LUCIANO VASCONCELLOS, HIL-
TON QUEIROZ, MARIO MACHADO, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SAN-
TOS e RAUL SABOIA – vogais, em rejeitar as preliminares de ilegiti-
midade de parte e de cerceamento de defesa por unanimidade e,
por maioria, rejeitar a preliminar de falta de interesse de agir. No
mérito, em julgar procedente o pedido, nos termos do voto do Juiz
Luciano Vasconcellos que relatará o acórdão. Decisão POR MAIORIA
vencido o Relator, de acordo com a ata do julgamento e as notas
taquigráficas.

Brasília (DF), em 30 de junho de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI
Presidente

Juiz LUCIANO VASCONCELLOS
Relator designado

RENATO BRILL DE GÓES
Procurador Regional Eleitoral
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SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2010

RELATÓRIO

Adoto, inicialmente, o relatório da lavra do eminente
Procurador Eleitoral Substituto, Dr. Renato José Osterno Campos
de Araújo, verbis:

Cuida-se de ação de perda de cargo eletivo, com pedido

liminar, ajuizada pelo Partido do Movimento Democrático

Brasileiro – PMDB em desfavor de Roberto Batista Lucena e

Partido da República – PR, em razão de desfiliação partidá-

ria sem justa causa.

Consta da inicial que o réu: a) foi candidato ao cargo de

deputado distrital nas eleições de 2006 pelo PMDB; b) foi

diplomado segundo suplente; c) desfiliou-se do PMDB, sem

justa causa, em 02.10.2009; d) filiou-se ao PR; e) foi

empossado como suplente do PMDB para o exercício do

mandato de deputado distrital em 02.03.2010.

O relator indeferiu a liminar requerida e determinou a cita-

ção dos réus para apresentarem resposta no prazo de 5

(cinco) dias, nos termos do art. 4º da Resolução TSE nº

22.610/07, e, após, a abertura de vistas a este Ministério

Público Eleitoral (fls. 15/15-verso).

O Partido da República – PR apresentou, tempestivamente,

defesa às fls. 24/26 e juntou a documentação de fls. 27/51.

No prazo determinado, o réu Roberto Batista de Lucena

apresentou resposta (fls. 53/61), juntando os documentos

de fls. 62/191.

Este Ministério Público Eleitoral manifestou-se às fls. 194/

198 e requereu fosse o presente processo saneado, visan-

do o encerramento ou não da instrução para os fins do art.

6º da Resolução TSE nº. 22.610/07, bem fosse intimado o

autor da ação para se manifestar acerca da perda do objeto

desta em face do documento de fls. 180 dos autos, Ato da
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mesa Diretora nº 34/2010, este posterior ao ajuizamento

da ação.

O relator determinou a especificação de provas e a

intimação do autor, nos termos da manifestação deste ór-

gão ministerial (fls. 199).

O autor peticionou às fls. 202/203, requerendo o

sobrestamento do feito por 180 dias, em razão da possibi-

lidade do réu, Roberto Batista de Lucena, ser chamado a

exercer o cargo de deputado distrital novamente, em ra-

zão do eventual afastamento da deputada distrital Eurides

Brito, motivo pelo qual desconsiderou a perda do objeto da

ação, diante do documento de fls. 180 dos autos.

Às fls. 206, o autor requereu o prosseguimento do feito,

em face do afastamento da referida deputada deferido nos

autos da Ação Cautelar 2010.01.1.069782-9, cuja cópia

juntou aos autos (fls. 207/253).

A certidão de fls. 254 dos autos atesta que, intimadas, as

partes não se manifestaram acerca da produção de provas.

O autor colacionou aos autos cópia do Diário da Câmara

Legislativa de 18.05.2010, no qual foi publicado o Ato da

Mesa diretora nº 51 que convocou o primeiro réu para o

exercício do mandato de deputado distrital, em razão do

afastamento da deputada distrital Eurides Brito (fls. 257).

Juntou, ainda, às fls. 262/263, o termo de posse do réu,

publicado no dia seguinte.

O relator declarou encerrada a instrução e determinou a

intimação das partes e deste Ministério Público Eleitoral para

apresentação de razões finais, nos termos do art. 7º, pa-

rágrafo único, da Resolução-TSE nº 22.610/2007 (fls. 258).

As alegações finais do autor foram apresentadas às fls. 284/

293 e a dos réus às fls. 269/282 e 295. (sic fls. 299/300)

O réu Roberto Batista de Lucena insistiu na extinção do
processo sem resolução de mérito, diante da suposta ilegitimida-
de passiva e falta de interesse processual ou então que seja o
feito chamado à ordem para tornar sem efeito a decisão que
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encerrou a instrução, designando-se data para realização de
audiência com oitiva de testemunhas e no mérito pede a impro-
cedência do pedido, reconhecendo a justa causa para o pedido
de desfiliação partidária; o Partido do Movimento Democrático
Brasileiro – PMDB, também em alegações derradeiras, propugnou
pela procedência do pedido “para que seja decretada a perda do
cargo eletivo do requerido Roberto Lucena” (sic fl. 293), enquanto
o Partido da República – PR reiterou os termos da contestação
(fl. 295). Finalmente, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pela extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do
disposto no art. 267, IV, do Código de Processo Civil.

Recebidos os autos, determinei sua inclusão em pauta.

É o relatório.

HOUVE SUSTENTAÇÃO ORAL POR PARTE DOS SENHORES ADVO-
GADOS HERMAN BARBOSA – OAB/DF Nº 10.001 E SEVERO NETO
– OAB/DF Nº 4.764, PATRONOS, RESPECTIVAMENTE, DO REQUE-
RENTE E DO REQUERIDO ROBERTO BATISTA DE LUCENA

VOTOS

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – relator:
Preliminarmente, impende salientar que a Resolução nº

22.610, de 25.10.2007 do TSE, que disciplina o processo de perda
de cargo eletivo, bem como de justificação de desfiliação
partidária, editada por aquela Corte Superior Eleitoral, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 23, XVIII, do Código Eleitoral, e
na observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos
Mandados de Segurança nº 26.602, 26.603 e 26.604, regula o
processo de perda de cargo eletivo, bem como de justificação de
desfiliação partidária, estabelecendo as hipóteses de justa causa.

Consabido ainda que vigora no Brasil o monopólio partidário
das candidaturas, por imposição constitucional repetida pela lei,
razão pela qual não existe no país possibilidade de candidaturas
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avulsas, porém apenas a de candidatos registrados por partidos
políticos, sendo ainda certo que a filiação partidária se constitui
em uma das condições de elegibilidade (art. 14, § 3º, V, CF/88).

Outrossim, e nos termos do art. 1º daquela Resolução, “O
partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral,
a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de
desfiliação partidária sem justa causa”, trazendo em seu § 1º,
em numeração meramente exemplificativa, as hipóteses de justa
causa para a propositura da ação.

Desse modo e tendo em vista que o requerido Roberto
Batista de Lucena foi candidato ao cargo de deputado distrital
na eleição de 2006 pelo Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB), agremiação partidária à qual estava filado
desde 30 de setembro de 2005, sendo ainda diplomado como
segundo suplente dessa mesma legenda, havendo depois mi-
grado para o Partido da República, não há se falar em ilegitimi-
dade de parte para o ingresso desta ação, na medida em que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é estreme de dú-
vidas, comparecendo, ainda, no momento da propositura da
ação, legítimo interesse de agir, consistente na necessidade e
utilidade da solicitação jurisdicional invocada.

Por outro lado, instadas a dizer se pretendiam produzir
outras provas além das produzidas, as partes quedaram-se iner-
tes (fl. 254), razão pela qual não há se falar em cerceamento do
direito de defesa, até porque não há necessidade alguma de
produção de qualquer prova, porquanto a matéria é de direito e
de fato, sendo estes incontroversos.

Em caso análogo ao dos autos, relativo à ação de perda
de mandato do ex-governador José Roberto Arruda (Processo nº
335-69), em acórdão da lavra do eminente Desembargador Mario
Machado, restou assentado, na ementa do julgado, que “O
procedimento instituído pela Resolução nº 22.610/2007 do Tribunal
Superior Eleitoral é especial, célere, com prazo de 60 (sessenta)
dias para o encerramento (artigo 12), prevendo o caput do artigo
7º ser incumbência da parte que arrolar testemunhas trazê-las
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à audiência. Inviável a aplicação supletiva de dispositivos dos
Códigos de Processo Civil e de Processo Penal que contrariem a
norma especial. Não há necessidade do depoimento de outras
testemunhas quando o fato que se pretende com elas demonstrar
já está incontroverso nos autos. Preliminar de cerceamento do
direito de defesa que se repele” (sic).

Alega, ainda, o réu Roberto Batista de Lucena, perda do
objeto da ação.

Nesse ponto razão lhe assiste.

De efeito, por meio do Ato da Mesa Diretora nº 2 de 2010,
datado de 26 de janeiro de 2010, a Mesa Diretora da Câmara
Legislativa do Distrito Federal resolveu convocar os senhores
deputados distritais Roberto Batista de Lucena, Wigberto Ferreira
Tartuce, Ivelise Maria Longhi Pereira da Silva, Washington Gil
Mesquita, Joe Carlo Viana Valle, Mário Gomes da Nóbrega e Olair
Francisco.

Noutra perspectiva, conforme Termo de Posse publicado no
Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 3 de março
de 2010, o requerido Roberto Batista de Lucena, convocado para
assumir o exercício do mandato de deputado distrital, tomou posse
como segundo suplente do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro – PMDB, “em face da Decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, processo
nº 2010.01.1.001832-3, para apreciação do pedido de impeachment
do Governador do Distrito Federal, e nos termos da Mesa Diretora
nº 19, de 2010, publicado no DCL do dia 02 de março de 2010” (sic
fl. 12).

De outra banda, esta ação foi ajuizada no dia 26 de março
de 2010.

Ocorreu, porém, que o Diário da Câmara Legislativa que
circulou no dia 14 de abril de 2010 fez publicar outro Ato da Mesa
Diretora (nº 34), de 2010, mediante o qual suspendeu a
convocação dos suplentes Roberto Batista de Lucena, Wigberto
Ferreira Tartuce, Ivelise Maria Longhi Pereira da Silva, Washington
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Gil Mesquita, Joe Carlo Viana Valle, Mário Gomes da Nóbrega e
Olair Francisco, consignando-se ainda o agradecimento daquela
Casa Legislativa à participação do réu e dos demais suplentes.

Desse modo, o fato de o requerido Roberto Batista de
Lucena haver novamente assumido o cargo de deputado distrital,
dessa feita em virtude do afastamento da Deputada Eurides Brito,
em razão de decisão judicial proferida nos autos da Ação Cautelar
69782-9/10 pelo douto Juízo de Direito da Segunda Vara da
Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a liminar solicitada
pelo Ministério Público e determinou o imediato afastamento da
Deputada Eurides Brito do exercício de seu mandato popular, “até
que terminem as apurações e procedimentos pendentes contra
a ré” (sic fl. 245), não tem o condão de autorizar o prosseguimento
deste feito, diante da evidente perda de objeto desta ação, que
dizia respeito a fatos pretéritos e que foram resolvidos.

Em síntese:

A posse do réu, Roberto Batista de Lucena, para assumir o

mandato de deputado distrital deu-se em 02.03.2010 (fls.

12) e a ação foi, tempestivamente, ajuizada em 26.03.2010.

No entanto, em 14.04.2010, foi publicado o Ato da Mesa

Diretora nº 34/2010 (fls. 180) que suspendeu a convoca-

ção do réu para a assunção do cargo.

Diante disso, o réu deixou de ocupar o cargo de deputado

distrital, cuja perda é pleiteada.

Assim, configurada está a perda do objeto da presente ação,

ante tal fato superveniente, com a conseqüente falta de

interesse processual do autor nos termos da ação proposta.

Acrescente-se que o autor na petição de fls. 202/203, re-

conhece que o réu não ocupava cargo eletivo naquele

momento posterior à propositura da ação, eis que afirma

“Roberto Batista de Lucena (...) poderá ser chamado

novamente a assumir o exercício do mandato”, o que

se deu, posteriormente, com o Ato da Mesa Diretora nº 51

(fls. 257). (sic Dr. José Osterno Campos de Araújo – Procu-

rador Regional Eleitoral Substituto)
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Do exposto, julgo extinto este processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil,
diante da evidente perda de objeto.

É como voto.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Peço vista, Senhor Presidente.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator, Senhor Presidente.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Peço licença ao Juiz Luciano para adiantar o meu voto.

Vou pedir vênia ao eminente relator para dele, respeitosamente,
divergir.

Eu adiro ao voto do eminente relator, no que diz respeito à
inexistência de cerceamento do direito de defesa. Primeiro, porque
se estabeleceu a preclusão; segundo, porque não consta a
alegação de fato específico concernente à necessidade de
produção de qualquer tipo de prova. Nesse ponto eu concordo
com o eminente relator.

Na segunda parte de seu douto voto, todavia, nós vamos
tratar de uma das condições da ação – o interesse de agir – e
temos de considerar que o inciso IV do art. 267 do Código de
Processo Civil prevê a possibilidade de perda superveniente de
qualquer das condições da ação, conduzindo à carência e à
resolução do processo sem exame do mérito. Mas assim como se
perde supervenientemente condição de ação, é possível que se
a readquira mais supervenientemente.

Qual é o bem da vida que pretende o requerente dessa
ação? A perda do mandato eletivo em função de desfiliação par-
tidária sem justa causa. A pergunta é a seguinte: hoje o requeri-
do exerce o mandato cuja perda persegue o requerente? Sim, ele
exerce esse mandato. Pode-se dizer que ele não exerceu por
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quarenta e cinco dias, não exerceu quando foi citado, houve um
interregno no qual não exerceu esse cargo, mas o fato é que
hoje exerce plenamente esse mandato, com todos os poderes e
deveres a ele inerentes.

Se por um momento desapareceu supervenientemente o
interesse de agir, hoje ele se faz presente, com maior intensidade
ainda do que quando da propositura da ação, porque a
convocação, que fora apenas para participar de determinados
atos restritos, hoje é irrestrita. Está o requerido, efetivamente,
desde 19 de maio deste ano, empossado no mandato de deputado
distrital, com todos os deveres e direitos inerentes a esse cargo.

Quando se deve perquirir condição da ação? No dia da
decisão. O dia da decisão é hoje. Não posso, hoje, diante de uma
parte que apresenta legitimidade e diante da presença do interesse
de agir da parte autora contra a parte representada, porque
antes houve temporariamente o desaparecimento do interesse
de agir, deixar de entregar o bem da vida que é perseguido pelo
representante, sem considerar que hoje há esse interesse de agir
de forma bastante legítima.

Eu renovo o pedido de vênia ao eminente relator, mas
nesse ponto discordo de Sua Excelência. Rejeito a preliminar de
extinção do processo sem resolução do mérito, porque considero
plenamente satisfeitas hoje, data do julgamento, todas as
condições da ação.

É como voto, Senhor Presidente.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – vogal:
Senhor Presidente, eu vou aguardar o voto do ilustre Dr.

Luciano.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Senhor Presidente, também vou aguardar a manifestação

do Dr. Luciano.
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SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2010

VOTOS QUANTO ÀS PRELIMINARES

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal (voto-vista):
Não tenho razões para divergir quanto à rejeição de duas

preliminares de ilegitimidade e de cerceamento de defesa.

Evidente as legitimidades.

Pretendendo o PMDB ter de volta cargo eletivo de deputado
distrital, tem legitimidade ativa para ajuizar ação com esse fim,
devendo o pedido ser dirigido contra o parlamentar que estaria
ocupando ilegalmente o cargo e o partido a que está vinculado.

Diz a Resolução 22.610/2007:

Art. 1º – O partido político interessado pode pedir, perante

a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo

em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa.

Art. 4º – O mandatário que se desfiliou e o eventual parti-

do em que esteja inscrito serão citados para responder no

prazo de 5 (cinco) dias, contados do ato da citação.

Inexiste cerceamento de defesa.

Vê-se à fl. 199 determinação do senhor relator, facultando
às partes a indicação de necessidade de produção de mais provas,
contando a certidão de fl. 254 que no tempo certo nenhum dos
litigantes se manifestou.

O silêncio indica o desinteresse na produção de prova oral.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUI-

TAÇÃO. VÍCIO. HONORÁRIOS. VALOR. 1 – Não há cercea-

mento de defesa se, instada a se manifestar sobre a produ-

ção de provas, a parte requer o julgamento antecipado da
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lide. 2 – Prevalece a declaração de quitação da obrigação,

emitida por uma das partes do contrato, se essa não prova

que a declaração se deu por vício de vontade. 3 – Honorá-

rios fixados em montante razoável, condizente com o tra-

balho desenvolvido pelo advogado, não reclamam majoração

(CPC, art. 20, §§ 3º e 4º). 4 – Apelação e recurso adesivo

não providos. (20070110453743APC, Relator JAIR SOARES,

6ª Turma Cível, julgado em 27/8/2008, DJ 3/9/2008 p. 123).

Tenho, com as mais respeitosas vênias, divergência
quanto à preliminar de falta de interesse, em razão de perda
de objeto.

A meu sentir o interesse de agir se faz presente.

Explico a minha convicção.

A causa de pedir foi estar o primeiro requerido ocupando
cargo de deputado distrital que ao partido requerente pertenceria
e não àquele a que se encontra ele atualmente filiado.

Sobre causa de pedir, ensina José Maria Rosa Tesheiner:

Causa de pedir, ou título, é o conjunto dos fatos necessári-

os para deduzir, com base em norma jurídica, que o autor

é titular de um direito violado pelo réu. É o conjunto dos

fatos com base nos quais se pode, se provados, afirmar a

procedência da ação. (In: “Elementos da ação”, Revista da

AJURIS, 62, ano XXI, 1994, novembro).

Continua atual a causa de pedir, sendo fato público e
notório que está o primeiro demandado ocupando cargo de
deputado distrital.

Diz o CPC:

Art. 334. Não dependem de provas os fatos:

I – notórios

Ensina Humberto Theodoro Júnior:
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São notórios os acontecimentos ou situações de conheci-

mento geral inconteste, como as datas históricas, os fatos

heróicos, as situações geográficas, os atos de gestão polí-

tica etc. (In: Curso de Direito Processual Civil, Forense, Rio

de Janeiro, 1997, 20ª edição, Volume I, pág.417).

E mais se tem para rejeitar-se a preliminar.

Processos têm que buscar resultados.

Ensina Antonio Carlos Marcato:

O ordenamento jurídico brasileiro não ficou imune a esses

movimentos de renovação, submetido que foi a profunda

reforma do sistema processual civil, deliberadamente

direcionada à criação de um processo de resultados – em

contraposição ao “processo de conceitos ou filigranas”. (In:

O Processo Monitório Brasileiro, Malheiros Editores, São

Paulo, 1998, pág. 18).

Esta também a insuspeita opinião de Humberto Theodoro Júnior:

O processo moderno não é mais formalístico e sacramen-

tal como outrora ocorria no direito romano, em que a fór-

mula prevalecia acima de tudo na solução das pendências

judiciais. (In: Curso de Direito Processual Civil. Editora Fo-

rense, Rio de Janeiro, 1997, 20a edição, Volume I, pág.

528).

Assim, se se sabe que está o primeiro requerido a ocupar o
cargo eletivo reivindicado pelo autor, não faz sentido que se
extinga processo, sem apreciação do mérito, para que outro,
com igual pedido, imediatamente surja.

Por esses motivos, VOTO no sentido de REJEITAR as
preliminares.

Este o meu voto.
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O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – vogal:
Senhor Presidente, eu também vou pedir vênia ao eminente

relator e vou fazer coro com o Dr. Luciano. Acrescento ainda que
se dermos uma analisada no artigo 462 do CPC, é mais uma
motivação para que possamos rejeitar as preliminares suscitadas.

Acompanho a divergência.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Pedindo vênia também ao relator, acompanho a divergência.

VOTOS QUANTO AO MÉRITO

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – relator:
Senhor Presidente, com relação ao mérito, até para ser

coerente com o entendimento esposado quando do exame da
preliminar, eu devo então julgar improcedente o pedido,
entendendo, com todo o respeito, que está havendo repristinação
do pedido contido da inicial.

Com essas breves considerações, Senhor Presidente, eu
julgo improcedente o pedido.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, só para uma melhor orientação do

Plenário, eu gostaria de saber do eminente relator se no caso foi
dada alguma justificativa para a desfiliação.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – relator:
A justificativa, eminente Desembargador Mario Machado,

é a seguinte: ele teria sido eleito deputado distrital em 2006 pelo
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, ficou na segunda
suplência.

Vou trazer o caso para melhor esclarecer:
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Ocorre que ele foi convocado, então, pela Câmara
Legislativa, para julgamento do impeachment do Governador José
Arruda, que ao final veio a ser cassado por este TRE. Quando de
sua citação, ele já havia sido desconvocado, porque o TRE
antecipou-se e cassou o mandato do governador. Posteriormente,
ele foi novamente convocado a assumir a Câmara Distrital, desta
feita em razão do afastamento da Deputada Distrital Eurides Brito.

Há uma notícia... deve-se fazer um esclarecimento, porque
temos também, já que estamos examinando o mérito, Senhor
Presidente, que examinar uma petição que foi juntada pelo Partido
do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, autor da ação, dando-
nos conta de um fato que é público e notório, mas que está
documentado nessa petição, de que a deputada teria sido cassada
pela Câmara Legislativa do Distrito Federal por quebra do decoro
parlamentar, fato que fortaleceria o pedido contido na inicial.

Agora, com relação à causa de pedir, eu não vislumbro na
petição inicial uma narrativa que pudesse ensejar o acolhimento
do pedido.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Eminente relator, o pedido é formulado pelo PMDB, que

alega que houve desfiliação sem justa causa. Nos termos da
Resolução 22.610 do TSE, o que se considera justa causa? A
incorporação ou fusão de partido, a criação de novo partido e
finalmente a mudança substancial ou desvio reiterado do
programa partidário, além de grave discriminação pessoal.

Essas justificativas têm que ser feitas por quem se desfilia.
Por isso indago se, no caso, o requerido em algum momento alegou
alguma dessas justificativas.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Se o Desembargador Mario me permite, ele alega mudança

de programa partidário e grave discriminação pessoal. A peça de
resistência está nessas duas circunstâncias.
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O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – relator:
Quanto a essa justa causa de que trata a resolução, na

verdade, nós não temos uma numeração exaustiva, taxativa.

No caso, veja bem, Desembargador, a jurisprudência do
TSE tem mitigado bastante o rigor no tocante à aplicação dessa
resolução, porque cada caso é um caso e deve ser examinado
dentro de suas peculiaridades.

No caso dos autos, eu não vejo como pudesse o requerido
permanecer na agremiação partidária.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Mas eu quero saber justamente o motivo pelo qual ele não

pode permanecer na agremiação partidária e por que isso
configuraria justa causa para a desfiliação.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – relator:
Parece-me que caberia ao autor, aqui, demonstrar

exatamente a justa causa.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
A justa causa tem que ser provada por quem se desfilia.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – relator:
Mas aí eu aplicaria aqui aquela regra de que o ônus da

prova cabe ao autor, no caso da ação.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Então Vossa Excelência diz que quem deveria provar a não

existência de justa causa seria o partido requerente?

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – relator:
Ele alega discriminação pessoal. Agora, na verdade, para

eu dizer se haveria ou não justa causa, teríamos que, inclusive,
partir para o campo de instrução probatória.
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O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Mas nós estamos julgando o mérito. Essa peça já foi

produzida ou não foi produzida.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – relator:
De qualquer maneira, a justa causa que ele alega é de

discriminação pessoal que teria sofrido, “que o impediu de exercer
qualquer cargo no Poder Executivo e mostrar seu trabalho a seus
eleitores”.

Então ele está dizendo o seguinte: que houve, por parte
da agremiação partidária, uma discriminação, um alijamento que
o teria impedido de mostrar o seu trabalho aos eleitores.

Eu vou, para a Corte melhor se situar, transcrever o que está
dito no item 3.4 da defesa do requerido Roberto Batista de Lucena:

3.4. Além da discriminação pessoal sofrida pelo requerido,

que o impediu de exercer no Poder Executivo e mostrar seu

trabalho a seus eleitores, outro ponto que deve ser desta-

cado é a mudança na conjectura política do Distrito Federal,

a fim de configurar a justa causa para a mudança do reque-

rido para outro partido político. O cenário político vivido pelo

Distrito Federal ao tempo da desfiliação do requerido cera

diametralmente oposto ao cenário político quando da sua

filiação, bem como quando das eleições de 2006.

Enfim, penso que esses casos de desfiliação partidária
devem ser examinados caso a caso e cum grano salis.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Eu agradeço a Vossa Excelência.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Tenho como correta a pretensão do autor.
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Não tem o primeiro requerido razões que autorizem o
seu desligamento dos quadros do autor.

Evidente não se fazem presentes as causas que autorizam
a saída sem punição, previstas na Resolução 22.610/2007.

Assim está ela redigida:

Art. 1º – O partido político interessado pode pedir, perante

a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo

em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa.

§ 1º – Considera-se justa causa:

I) incorporação ou fusão do partido;

II) criação de novo partido;

III) mudança substancial ou desvio reiterado do programa

partidário;

IV) grave discriminação pessoal.

Evidente que não sofreu o primeiro requerido grave
discriminação pessoal.

Número de votos não é critério para indicação de cargo
público de livre nomeação.

Tem cada partido liberdade para escolher, dentro de seus
filiados, ou mesmo fora de seus quadros, pessoas que indicará
para ocupar cargos públicos.

Além disso, se discriminação houvesse, e ela não há, não
seria grave a ponto de justificar a saída do partido.

Provas não se tem de ter feito o partido autor mu-
dança substancial ou desvio reiterado do programa parti-
dário.

Não cuidou o primeiro requerido, que fez a alegação, de
trazer para os autos o programa partidário que teria sido mudado
de forma substancial, ou sofrido desvio reiterado.

Esse era ônus que tinha, se desejava ver triunfar sua tese.

Ensina Moacyr Amaral Santos:
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Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e

provar os fatos que servem de fundamento à relação jurí-

dica litigiosa;

Em última análise, é legítimo, não só em face do novo como

também do Código anterior, o princípio segundo o qual com-

pete, em regra, a cada uma das partes fornecer os ele-

mentos de prova das alegações que fizer.

Pode-se, pois, estabelecer como princípios fundamentais

do instituto os seguintes:

1º Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer a

prova das alegações que fizer. (In Comentários ao Código

de Processo Civil, Forense, Rio de Janeiro, 1982, 3ª edi-

ção, Vol.IV, ps.25 e 27).

Por esses motivos, VOTO no sentido de decretar a perda
do cargo de deputado distrital do senhor Roberto Batista de
Lucena, comunicando-se o fato ao presidente da Câmara Distrital
para adoção da providência prevista no artigo 10 da Resolução
do TSE 22.610/2007.

É como voto, Senhor Presidente, pedindo as mais
respeitosas vênias ao Juiz João Egmont.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Peço um esclarecimento ao eminente relator: o requerido

está no exercício do mandato, não é?

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – relator:
Ele está no exercício do mandato como suplente, em razão,

agora, da cassação da Deputada Eurides Brito.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Senhor Presidente, no caso da liminar, eu fiquei vencido.

Não há como negar que deve ser acolhida a legitimidade da parte,
mas considerei que o processo deveria ser extinto, sem apreciação
do mérito, nos termos do encaminhamento na preliminar pelo relator.



332 Revista do TREDF n. 5/2010

Mas já superada essa preliminar, o momento agora é de
julgamento do mérito. E no julgamento de mérito prevalece,
realmente, a regra do artigo 462 do Código de Processo Civil,
segundo o qual se deve levar em consideração, no momento do
julgamento, as alterações de fato ocorridas quanto à matéria
submetida a julgamento pelo juiz.

No caso, o que se tem é o requerido exercendo efetiva-
mente, embora suplente, o mandato. E o partido cobra esse man-
dato, que está sendo exercido pelo requerido, uma vez que este
foi originiariamente eleito pelo requerente, o PMDB, alegando que
não há justa causa para a desfiliação partidária.

No caso, uma vez que se trata de julgamento de mérito,
considero que a justa causa teria que ser invocada e demonstrada
pelo requerido, que quer fazer prevalecer o exercício do mandato,
já agora por outro partido a que se filliou, mas que para se filiar
legitimamente, teria que demonstrar justa causa, nos termos do
§ 1º e seus incisos do artigo 1º da Resolução nº 22.610 do TSE.

Embora seja questionável, controvertida essa assunção
de função legislativa promovida pelo TSE, no caso dessa
resolução, todavia o Supremo já a coonestou, não se podendo,
portanto, afastá-la nesta oportunidade.

No julgamento do mérito, portanto, eu peço vênia ao
eminente relator e acompanho a divergência.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, a questão do ônus da prova se resolve

independentemente da posição da parte na relação jurídico-
processual. Em outras palavras, por vezes o próprio autor é aquele
que sofre o ônus da prova, por vezes é o réu que sofre esse ônus.
Tudo vai depender da natureza do direito alegado pela parte.

No caso de desfiliação partidária, quando o partido entra
com esse procedimento, alegando a inexistência de justa causa
para desfiliação, basta que ele faça essa afirmação. O ônus da
prova de existência de justa causa para desfiliação partidária é
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daquele que se desfiliou, porque esse direito de se desfiliar
depende da existência de um daqueles motivos elencados na
resolução do TSE.

Ou seja, na verdade, há um direito do exercente ou não de
cargo de se desfiliar, desde que presente alguma das razões previstas
na resolução. São quatro motivos e um deles, ou mais de um deles,
deveria ser alegado, provado no caso concreto, pelo requerido.

Da exposição do eminente relator, verifico que não há prova
de qualquer dos motivos ali elencados. E explicitou bem o
Desembargador Luciano, que não se pode equiparar a uma grave
discriminação pessoal o fato de determinado político não ter sido
indicado para algum cargo. Isso faz parte da vida política. Não é
o fato de se indicar ou não se indicar alguém que significa uma
grave discriminação pessoal. É preciso que algum fato subjacente
tenha acarretado essa indicação ou a não indicação, e que esse
fato subjacente indique, então, a grave discriminação pessoal,
que deveria ser explicitada e não foi.

Por outro lado, também não se configura desvio reiterado
ou mudança substancial de programa partidário do partido reque-
rente, que pudesse também justificar a desfiliação.

Igualmente ausentes quaisquer hipóteses de incorporação,
fusão ou criação de novo partido, até porque, naturalmente,
nada disso houve no caso concreto.

Considerando então que o requerido, no caso, não se
desincumbiu do seu ônus de prova, peço vênia ao eminente relator
para acompanhar a divergência, também entendendo que a
desfiliação partidária foi sem justa causa. Por isso é inevitável a
perda do cargo, tal como decidido pelo eminente Juiz Luciano, a
quem acompanho, renovando o pedido de vênia ao eminente relator.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – vogal:
Senhor Presidente, também vou pedir vênia ao Juiz João

Egmont e apenas lembro ao Plenário de que o requerido atualmente
está no PR.
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Também entendo que os fato alegados pelo requerido não
justificam discriminação, como bem dito e bem colocado pelo Juiz
Luciano. O simples fato de não ter sido indicado para ocupar uma
função no Executivo está mais para birra do que para discri-
minação.

Então não vislumbro a discriminação suscitada e também
não visualizo a mudança de programa partidário.

Nesse sentido, peço vênia mais uma vez e vou acompanhar
a divergência.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Senhor Presidente, pedindo ao eminente relator, acompanho

a divergência.

DECISÃO

Rejeitaram-se as preliminares de ilegitimidade de parte e
de cerceamento de defesa por unanimidade e, por maioria, rejeitou-
se a preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, julgou-se
procedente o pedido, nos termos do voto do Juiz Luciano
Vasconcellos, que relatará o acórdão. Decisão POR MAIORIA,
vencido o relator.
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ACÓRDÃO Nº 2.954
Classe: 24 – Petição
Num. Processo: 153
Requerente: Aylton Gomes Martins, deputado distrital
licenciado
Advogados: Bruno Franco Lacerda Martins – OAB/DF Nº
22.762 e outra
Requerido: Partido da Mobilização Nacional – PMN
Relator: Juiz Josaphá Francisco dos Santos
Publicado: Diário da Justiça Eletrônico 9.7.2010, fls. 1/2

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA – IM-
PROCEDÊNCIA.

1. Embora não seja a hipótese de mudança
substancial do programa partidário, aliança com
grupo rival, liderado por quem paira a forte sus-
peita de corrupção, demonstra a infidelidade da
agremiação, tornando justificável a desfiliação.
Precedentes do TRE/AC e do TRE/PR.

2. Descaracteriza a justa causa para a
desfiliação se o autor se filia a partido político
que, posteriormente, vem a alinhar-se politi-
camente com o grupo rival.

3. Julgou-se improcedente a ação

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,
JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator, RAUL SABOIA, JOÃO
EGMONT LEÔNCIO LOPES, LUCIANO VASCONCELLOS, HILTON
QUEIROZ e MARIO MACHADO – vogais, em julgar improcedente a
Petição 153, nos termos do voto do relator. Decisão UNÂNIME, de
acordo com a ata do julgamento e as notas taquigráficas.
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Brasília (DF), em 30 de junho de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS

Relator

RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Aylton Gomes Martins ajuizou ação declaratória de justa causa
de desfiliação partidária, na forma da Res. 22.610/07-TSE, alegando,
em síntese, que desejava justificar sua desfiliação do Partido da
Mobilização Nacional – PMN, tendo em vista a mudança de
posicionamento político da agremiação, que passou a fazer oposição
ao grupo político que governava o DF, sendo que tal situação poderia
“gerar a ocorrência de grave discriminação pessoal”.

O PMN foi devidamente citado, porém não apresentou
defesa (fls. 77/79).

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada, embora o
relator tenha constatado a verossimilhança dos fatos narrados
na inicial (fls. 60/61).

O Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência da
ação declaratória, pois a alteração de apoio político não
caracterizaria mudança programática (fls. 84/90).

Em face da conexão com a Petição 157, na qual Olair
Francisco requereu fosse declarada a perda de mandato de Aylton
Gomes Martins, os feitos foram reunidos, consoante decisão de
fls. 109/114.

É, em síntese, o relatório.
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HOUVE SUSTENTAÇÃO ORAL POR PARTE DO SENHOR ADVOGA-
DO BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS – OAB/DF Nº 22.752,
PATRONO DO REQUERENTE

VOTOS

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da

ação.

Aylton Gomes Martins, em 2006, foi candidato a deputado
distrital pelo Partido da Mobilização Nacional – PMN, que, naquela
oportunidade, decidiu apoiar a coligação majoritária do PFL, tendo
como chapa José Roberto Arruda e Paulo Octávio (fls. 20/23).

O requerente foi eleito, bem como a chapa majoritária para
governar o DF.

Em 22/6/09, o Deputado Distrital Aylton Gomes foi nomeado
pelo então Governador Arruda para ser o Administrador Regional
de Planaltina, obtendo licença da Câmara Legislativa do DF para
assumir o cargo no Poder Executivo (fl. 26).

Desse modo, está evidente que o requerente tinha ligação
política com o grupo que governava o DF.

Ressalta-se que, à época, os escândalos envolvendo o
GDF ainda não haviam sido deflagrados pela operação Caixa de
Pandora, o que somente ocorreu em 27/11/09. Portanto, é possível
concluir que o grupo político, apoiado pelo PMN e do qual fazia
parte o requerente, provavelmente tentaria se manter no poder.

Paralelamente, o ex-Governador Joaquim Roriz não obteve
apoio político de sua agremiação para se lançar candidato ao
GDF, pois o PMDB local apoiava a reeleição do então Governador
Arruda. Em razão disso, Roriz passou a procurar uma legenda
para levar a efeito a sua pretensão de voltar a governar o DF.

Enquanto isso, no PMN, houve uma manifestação contra a
atitude da Secretária-Geral do partido, Thelma Ribeiro, que passou
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o comando da agremiação regional para um grupo liderado pelo
ex-Governador Joaquim Roriz.

O fato foi noticiado pelo Jornal de Brasília (fl.46), datado
de 18/9/09, que antecipou que Luiz Cláudio Freire de Souza
França, presidente regional da agremiação, seria destituído para
dar lugar à deputada Jaqueline Roriz, filha do ex-governador
Joaquim Roriz, vejamos:

Ele [França] afirma que a guerra não está perdida. França

garante que não deixará a legenda. “Se Roriz perdeu o

PMDB, vai levar apenas metade do PMN”, provocou. Para

ele, a atitude do comando nacional da legenda enfraquece

a democracia e a imagem dos partidos e dos líderes parti-

dários, que já não é das melhores.

O partido ficou dividido e foi pego de surpresa com a notícia […]

Mais moderado, o distrital Pedro do Ovo (PMN) confirma o

mal-estar causado na legenda. Ele disse ter sido pego de

surpresa e ainda não sabe como será o futuro do PMN. Mas

garante que a situação atual não deverá perdurar muito

tempo e também considera o fato uma “traição”.

Os manifestantes divulgaram nota afirmando que a mani-

festação aconteceu contra “uma intervenção autoritária e

suspeita”. “Indignados com o fato, no calor da manifesta-

ção, levaram uma bezerra vestida com pano dourado, fa-

zendo uma clara alusão ao episódio que levou à renúncia

do então senador Joaquim Roriz em 2007” afirma a nota.

Naquele mesmo jornal, foram reproduzidas as críticas de
Aylton Gomes contra a intervenção na legenda:

O PMN virou uma legenda de aluguel. Foi à venda, para

atender interesses estranhos aos que defendíamos.

Portanto, houve uma mudança da direção partidária, decisão
que não contou com a participação de seus filiados, nem do
parlamentar Aylton Gomes, de modo que, de fato, houve alteração
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substancial de orientação política do PMN no sentido de acolher
realmente um grupo opositor cuja pretensão seria concorrer ao GDF.

A propósito, conforme anotam Gilmar Mendes, Paulo Branco
e Inocêncio Coelho1, as decisões partidárias devem ser democrá-
ticas, com consultas aos filiados, não se justificando as arbitrari-
edades cometidas em nome da autonomia partidária:

A autonomia organizatória não há de realizar-se com o

sacrifício de referenciais democráticos. A função de media-

ção e de formação da vontade impõe que o partido asse-

gure plena participação a seus membros nos processos

decisórios. Não poderá o partido adotar, em nome da auto-

nomia e da liberdade de organização, princípios que se

revelem afrontosos à idéia de democracia, ou, como ob-

serva Canotilho, a democracia de partidos postula a de-

mocracia no partido. (grifos do original)

Ademais, ressalta-se que os manifestantes do próprio PMN
alegaram que a legenda havia sido comprada por esse grupo político
liderado pelo ex-Governador Joaquim Roriz, que renunciou ao
Senado para escapar de eventual cassação.

Portanto, em princípio, não estaria caracterizado o
rompimento da affectio societatis pelo autor, mas o PMN teria sido
infiel com os filiados contrários à mudança da orientação política.

Quer dizer, embora não seja a hipótese de mudança
substancial do programa partidário, aliança com grupo rival, liderado
por quem paira a forte suspeita de corrupção, demonstra a
infidelidade da agremiação, tornando justificável a desfiliação.

Nesse sentido:

1. PARLAMENTAR que se elegeu com discurso de situação e que

mantém, ao longo de vários mandatos, atuação parlamen-

tar situacionista, tem a liberdade e o direito de manter-se

fiel ao eleitorado que o associa a tal discurso.

1 Curso de direito constitucional. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,

2008, p. 769.
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2. A mudança brusca da orientação política de um partido,

que passa da situação à oposição, contrariando seu dis-

curso de longa data, autoriza a desfiliação do parlamentar

que deseja manter-se coerente ao seu passado e discurso

situacionista. (TRE/AC – PETIÇÃO nº 190, Acórdão nº 1796/

2009 de 30/09/2009, Relator(a) JAIR ARAÚJO FACUNDES,

Publicação: DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Volume –,

Tomo 158, Data 02/10/2009, Página 3)

COMPROVADO o desvio do programa ou a mudança substanci-

al do ideário partidário, notadamente quando o Partido deixa

de prestar apoio ao Executivo Estadual e passa a defender

posicionamento contrário à referida administração, resta

configurada a existência de justa causa para migração

partidária. (TRE/AC – PETIÇÃO nº 189, Acórdão nº 1794/

2009 de 30/09/2009, Relator(a) DENISE CASTELO BONFIM,

Publicação: DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Volume –,

Tomo 158, Data 02/10/2009, Página 02)

AO ACOLHER novos filiados, dentre estes o prefeito municipal e

vereadores que o apóiam, aos quais fazia oposição, o parti-

do se desvia do rumo, altera sua linha partidária local e dis-

crimina os antigos filiados, que não concordando com a mu-

dança, nem com a chegada dos novos, estão legitimados a

sair para buscar espaço em outra agremiação, cujos ideais

lhes pareçam mais apropriados. (TRE-PR – REQUERIMENTO

nº 1378, Acórdão nº 33.061 de 27/05/2008, Relator(a) GIL-

BERTO FERREIRA, Publicação: DJ 4/6/2008 )

Ocorre que o requerente, Aylton Gomes, filiou-se ao Partido
da República – PR, que, em maio deste ano, passou a apoiar a
candidatura de Joaquim Roriz ao GDF. Essa notícia encontra-se
na página eletrônica do Ministério do Planejamento2, tendo como
fonte o Correio Braziliense:

1 https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2010/
5/8/roriz-fecha-alianca-com-o-pr/
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O ex-governador Joaquim Roriz (PSC) conseguiu o aval do

PR, partido do deputado Jofran Frejat, para tê-lo como vice

na chapa para a disputa eleitoral de outubro.

Na página eletrônica de Joaquim Roriz3, comemora-se a
adesão do PR:

A oficialização da aliança entre o Partido da República (PR)

e o Partido Social Cristão (PSC) que tem o ex-governador

Joaquim Roriz como presidente de honra não ficou só na

palavra. Na noite de ontem (17/05/10), o PR recebeu Roriz

para oficializar esse apoio no auditório do Colégio Inei (606

Norte), local que ficou pequeno para abrigar mais de 1,5

mil pessoas que foram lá prestigiar a aliança que há uma

semana foi aprovada por unanimidade.

Assim, o atual partido do requerente passou a apoiar o ex-
Governador Joaquim Roriz, de modo que é lícito concluir que sua
desfiliação do PMN não se deu por causa da mudança da orientação
partidária.

Deve-se ressaltar que o requerente não informou a este
Juízo que seu atual partido também debandou para o grupo político
que supostamente lhe era contrário.

Desse modo, considero que os fatos narrados na inicial
não causaram constrangimentos ao requerente, a ponto de
caracterizar justa causa para a desfiliação.

Portanto, tenho que o pedido deve ser julgado improce-
dente, porém, sem perda do mandato.

É que, conforme já decidido por este Tribunal, a ação de
perda de mandato (PET 157) foi extinta sem julgamento do mérito,
ante a ilegitimidade da parte, transcorrendo in albis o prazo previsto
no art. 1º, § 2º, da Res. 22.610/07-TSE, para que os eventuais
interessados pudessem ajuizar a ação.

2 http://www.joaquimroriz.com.br/noticias/roriz-noticias/187-pr-comemora-
alianca-com-psc-e-roriz
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A propósito, embora o TSE tenha assentado que a ação
de perda de mandato tem natureza dúplice (Agravo Regimental
na Petição 2778, Relator Min. Marcelo Ribeiro), aquela eg. Corte,
em precedente também da relatoria do Min. Marcelo Ribeiro
(Petição 2812), julgou improcedente ação de justa causa e não
aplicou a pena de cassação do mandato.

Ademais, o PMN foi devidamente citado, porém não
apresentou defesa e, consequentemente, não reivindicou o
mandato. Desse modo, ainda que se considere a ação declaratória
de justa causa de natureza dúplice, porquanto a ausência de
justa causa é justamente o fundamento da perda do mandato,
não há pedido para esse fim.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de justa causa.

É como voto.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Acompanho o relator.

DECISÃO

Julgou-se improcedente a Petição 153, nos termos do voto
do relator. Unânime. Em 30 de junho de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 2.970
Classe: 22 – Mandado de Segurança
Num. Processo: 246
Impetrante: Duguay Ferreira de Araújo
Advogado: José Adilson Barboza – OAB/DF nº 11.791
Autoridade Coatora: Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Distrito Federal
Relator: Desembargador Mario Machado
Publicado: Diário da Justiça Eletrônico 28.7.2010, fl. 2

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO PRÉ-ESCO-
LAR NEGADO ADMINISTRATIVAMENTE. SERVI-
DOR REQUISITADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA FEDERAL DIRETA LOTADO EM CARTÓRIO
ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. A Resolução-TSE 21.874/04, ao conceder au-
xílio pré-escolar aos servidores requisitados da
administração pública federal direta, autárquica
e fundacional, em exercício nas secretarias dos
tribunais eleitorais e vedar o benefício aos servi-
dores federais lotados nos cartórios, malferiu na
essência o princípio constitucional da isonomia.

II.O artigo 9º da Lei 6.999/82 ingressou no
mundo jurídico com o objetivo de resguardar
os direitos dos servidores requisitados, de
modo a conservar direitos e vantagens ineren-
tes ao cargo ou emprego que ocupam contra
atos abusivos da Administração.

III. Inaplicável a Súmula 339 do STF ao caso
em tela, visto que não se discute nestes autos
aumento de vencimentos sob fundamento de
isonomia.
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IV. O Tribunal Superior Eleitoral, ao editar a Re-
solução nº 23.116/2009, revisou a matéria para
conceder o benefício, sem as restrições conti-
das na resolução anterior quanto à lotação dos
servidores pertencentes à administração pú-
blica federal, autárquica e fundacional cedidos
para os tribunais eleitorais.

V. Há precedente recente desta Corte pela con-
cessão da ordem, em face da violação do prin-
cípio constitucional da isonomia (Mandado de
Segurança nº 244, Relator Juiz Josaphá Fran-
cisco dos Santos, julgado em 21/6/2010 e pu-
blicado no DJE de 2/7/2010, páginas 02/03).

VI. Concedeu-se a segurança.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,
MARIO MACHADO – relator, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS,
RAUL SABOIA, LUCIANO VASCONCELLOS, HILTON QUEIROZ e JOSÉ
CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogais, em conceder a ordem. Decisão
UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e as notas
taquigráficas.

Brasília (DF), em 14 de julho de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Desembargador MARIO MACHADO

Relator

RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral
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RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por Duguay Ferreira de Araújo, servidor público federal
pertencente aos quadros do Ministério da Fazenda, cedido ao
TRE/DF e lotado na 17ª Zona Eleitoral do DF, contra decisão
proferida pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal, nos autos do processo administrativo nº 1.535/2009,
que indeferiu a percepção de auxílio pré-escolar.

Alega o impetrante suposta violação aos princípios e normas
constitucionais, à Lei nº 9.874/1999 e, ainda, a julgados do Tribunal
Superior Eleitoral e desta Corte Regional Eleitoral.

Requer o deferimento da liminar para que seja declarada a
ilegalidade da decisão atacada, a fim de que o autor passe a
receber o auxílio. No mérito, solicita seja confirmada a liminar e
concedida a segurança, bem como a notificação da autoridade
coatora para apresentar informações e o pagamento de todos os
valores retroativos à data da decisão ilegal.

Deferida a liminar pleiteada, fls. 37/38, a Presidência do
TRE-DF prestou informações em defesa do ato impugnado, fls.
43/46, esclarecendo que a decisão de sua lavra pautou-se nas
regras constantes da Resolução TSE 21.874/2004, não restando,
no seu entender, campo discricionário, ou mesmo autonomia, para
decidir administrativamente sobre o tema de modo distinto daquele
posto na legislação sob comento.

O representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela
denegação da ordem, fls. 69/72, alegando em suma que o
impetrante não se enquadra entre os beneficiários do auxílio pré-
escolar, nos termos descritos no artigo 1º da Resolução TSE
21.874/2004, não possuindo, portanto, direito à sua percepção.

No mesmo sentido, visando fortalecer os fundamentos pelo
indeferimento do pleito, citou, ainda, o parquet eleitoral, os artigos
9º da Lei 6.999/82 e 37, X, da Constituição Federal e a Súmula
339 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.
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VOTOS

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Embora haja nos autos informação da autoridade coatora

em defesa do ato impugnado, bem como parecer do Ministério
Público Eleitoral pela denegação da ordem, tais posicionamentos
não merecem prosperar, senão vejamos.

Inicialmente, cumpre registrar que o Tribunal Regional Eleitoral
do Distrito Federal tem por competência a execução do processo
eleitoral e a prestação de serviços jurisdicionais à sociedade do Distrito
Federal. Os 22 cartórios e 6 postos eleitorais, incluindo o Posto Volante
da Cidade Estrutural, são os responsáveis diretos, em sua maioria,
pela prestação dos serviços à população do Distrito Federal.

Esse trabalho de qualidade, que conta atualmente com
padrão de certificação ISO 9001, somente foi alcançado graças
ao desempenho e dedicação dos servidores do quadro do Tribunal
e também dos servidores requisitados, que compõem a maior parte
do quantitativo humano. É sabido que o Tribunal não tem medido
esforços visando ao aumento do número de servidores do quadro,
cujas medidas têm esbarrado na burocracia legislativa que impede
a célere criação dos cargos.

Ao proibir a percepção do auxílio pré-escolar aos depen-
dentes dos servidores requisitados da administração pública fede-
ral direta, autárquica e fundacional, que não estejam lotados nas
secretarias dos tribunais regionais eleitorais, a Resolução-TSE nº
21.874/2004, em seu artigo 1º, inciso II, trouxe a lume verdadeira
afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia.
Segue transcrição do referido dispositivo:

RESOLUÇÃO Nº 21.874

(...) DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA PRÉ-

ESCOLAR, DESTINADO AOS DEPENDENTES DOS SERVI-

DORES DAS SECRETARIAS DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEI-

TORAL E DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS.
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O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atri-

buições e considerando o disposto no inciso IV do art. 54

da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, RESOLVE:

Art. 1º O Programa de Assistência Pré-Escolar, no

âmbito da Justiça Eleitoral, será prestado, por meio

de auxílio pré-escolar, aos dependentes dos servi-

dores:

I – ativos dos quadros das secretarias do Tribunal Superior

Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais, ainda que

cedidos;

II – requisitados da administração pública federal

direta, autárquica e fundacional, em exercício nas

secretarias dos tribunais eleitorais, ou aqueles que

integrem os quadros de pessoal da Justiça Eleito-

ral, por ocuparem função comissionada ou cargo em

comissão;

III – em exercício provisório nas secretarias dos tribunais

eleitorais; e

IV – ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo efetivo

com a administração pública. (Negritou-se).

Ao instituir tal vedação, a Administração Pública criou
distinção onde não há, vez que os servidores requisitados que
oficiam nos cartórios eleitorais exercem suas funções em situação
e condições análogas às daqueles que trabalham nas Secretarias
dos TRE’s, bem como possuem mesma carga horária de trabalho.

Além do mais, em decorrência disso, fez com que referidos
servidores experimentassem manifesta violação dos seus direitos,
com nítido caráter discriminatório em face do tratamento
diferenciado recebido, a ponto de sofrerem sérios prejuízos no
custeio e no acesso à educação de qualidade para seus filhos,
desenvolvimento das características individuais, proteção à saúde,
assistência, recreação e alimentação adequadas, entre outros.

Eis o teor do artigo 2º da Resolução-TSE nº 21.874/2004,
que estabeleceu os objetivos do auxílio pré-escolar, in verbis:
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Art. 2º O auxílio pré-escolar será efetuado na moda-

lidade de assistência indireta, pago em moeda corrente,

relativa ao mês de competência, por beneficiário, visan-

do propiciar aos dependentes do servidor:

I – educação anterior ao Ensino Fundamental, com vis-

tas ao desenvolvimento de sua personalidade e sua

integração ao ambiente social;

II – condições para crescerem saudáveis, mediante ali-

mentação e recreação adequadas;

III – proteção à saúde, pela utilização de métodos pró-

prios de vigilância sanitária e profilaxia;

IV – assistência efetiva, estímulos psicomotores e desen-

volvimento de programas educativos específicos para cada

faixa etária; e

V – condições para que se desenvolvam de acordo com

suas características individuais, oferecendo-lhes ambi-

ente favorável ao desenvolvimento da liberdade de expressão

e da capacidade de pensar com independência. (Negritou-se).

Na esteira desse entendimento, cito, somente para
exemplificar, a Instrução Normativa nº 74/08, do Supemo Tribunal
Federal, que, ao instituir o Programa de Assistência Pré-Escolar
daquela instituição, não estabeleceu qualquer distinção entre
servidores do quadro efetivo e cedidos para aquela Suprema Corte,
conforme destacado abaixo em seus artigos 12 e 13:

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 74, DE 28 DE NOVEMBRO

DE 2008

Dispõe sobre o Programa de Assistência Pré-Escolar – PAPE.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPREMO TRI-

BUNAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere

o artigo 65, inciso IX, alínea “b”, do Regulamento da Se-

cretaria, tendo em vista o disposto no art. 8º da Resolução

nº 165, de 23 de dezembro de 1997, e o constante do

Processo Administrativo nº 331.436/2008, R E S O L V E:
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(...)

Art. 12. O servidor cedido pode optar por receber o

auxílio pré-escolar do órgão cedente ou do

cessionário.

Art. 13. O servidor cedido a outro órgão que perceber o

auxílio pré-escolar do STF deve informar à SRH, semes-

tralmente, o valor da remuneração percebida no órgão

cessionário para efeito de enquadramento na tabela de

participação do custeio.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor

cedido ao STF, quanto à remuneração percebida no

órgão de origem. (Negritou-se.)

Noutro prisma, razão não assiste ao representante do
Ministério Público Eleitoral quando cita o artigo 9º da Lei 6.999/
82 para justificar a impossibilidade de os servidores requisitados
perceberem o auxílio-creche no órgão para o qual foram cedidos,
sob o argumento de que respectivo direito estaria adstrito aos
seus órgãos de origem, no caso em tela à percepção apenas no
Poder Executivo – Ministério da Fazenda.

Tal conotação não pode jamais ser extraída da norma
contida no artigo 9º da Lei 6.999/92, que assim prescreve: “O
servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os
direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou
emprego” (negritou-se).

Exsurge da análise da referida norma que seu ingresso no
mundo jurídico não se deu com o objetivo de restringir os direitos
dos servidores requisitados, mas sim de resguardá-los, de modo
a conservar direitos e vantagens inerentes ao cargo ou emprego
que ocupam contra atos abusivos da Administração. Esse o
propósito que se extrai do acórdão lançado pelo MPE em seu
parecer de fls. 69/72. Daí que a finalidade da lei é exatamente de
proteção e não de distinção ou restrição.

Confira-se a ementa e trecho do voto proferido pelo Ministro
Relator do acórdão reproduzido pelo MPE, in verbis:
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ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR

REQUISITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONSERVAÇÃO

DOS DIREITOS E VANTAGENS PESSOAIS. LEI 6.999/82.

1. Determina a Lei 6.999/92, art. 9º que, ao servidor re-

quisitado para a Justiça Eleitoral, devem ser conservados

os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu car-

go ou função.

2. Recurso conhecido e não provido. (...).

VOTO (...).

A matéria versada diz respeito à supressão do ônus finan-

ceiro para o órgão cedente. Tenho por mim que a

servidora afastada para prestar serviços na Justi-

ça Eleitoral não pode ter seus vencimentos preju-

dicados, a que faria jus se estivesse no exercício

regular de suas funções. (...).

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás deferiu a

renovação, por mais 01 (um) ano, da requisição da

servidora Maria Cecília para o TRE de Pernambuco, mas

desincumbindo-se do pagamento de seus vencimen-

tos. Essa medida fere o referido dispositivo legal,

tendo em vista a clareza com que se impõe a manu-

tenção dos direitos e vantagens pessoais do servi-

dor pelo próprio órgão cedente. (REsp 38294/GO, Rel.

Ministro  EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 15/

09/1998, DJ 19/10/1998 p. 120) (negritou-se).

Da mesma forma, não há como aplicar a Súmula 339 do
STF ao caso em tela, visto que não se discute nestes autos
aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia. Frise-se
que o entendimento firmado em torno da citada súmula tem por
escopo preservar o princípio da separação dos poderes, em especial
a prerrogativa do Poder Legislativo na elaboração das leis.

Digno ressaltar que a matéria em exame não comporta tal
amplitude, posto que a pretensão do servidor reflete-se apenas
em ver observado seu direito a perceber um auxílio devido em
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respeito ao ordenamento jurídico pátrio, previsto constitucional-
mente no inciso XXV do artigo 7º e no inciso IV do artigo 8º da
CF/88, e que lhe foi injustamente negado por meio de uma deci-
são lastreada em dispositivo legal fulminado de patente
inconstitucionalidade.

Tanto é verdade que a distinção contida na Resolução
TSE 21.874/04 encerra flagrante violação ao princípio
constitucional da isonomia que o próprio Tribunal Superior Eleitoral,
ao editar a Resolução nº 23.116/2009, decidiu proceder à
revisão da matéria de modo a corrigir a respectiva anomalia
jurídica, conforme disposto em seu artigo 4º, in verbis:

RESOLUÇÃO N° 23.116

Dispõe sobre o Programa de Assistência Pré-Esco-

lar no âmbito da Justiça Eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral, no uso de suas atri-

buições e considerando o disposto no inciso XXV do

art. 7° e no inciso IV do art. 208 da Constituição

Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional

nº 53/2006, resolve:

(...)

Art. 4° O auxílio pré-escolar é concedido aos de-

pendentes dos seguintes beneficiários:

I – servidores ativos dos quadros dos tribunais eleitorais;

II – servidores pertencentes à administração públi-

ca federal, autárquica e fundacional cedidos para

os tribunais eleitorais;

III  – servidores requisitados ocupantes de função

comissionada ou cargo em comissão;

IV – servidores em exercício provisório nos tribunais elei-

torais;

V – servidores removidos para outro Tribunal Eleitoral; e

VI – servidores ocupantes de cargo em comissão, sem vín-

culo efetivo com a Administração Pública. (Negritou-se.)
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Compulsando a jurisprudência recente desta Corte,
destaca-se precedente de relatoria do Juiz Josaphá Francisco
dos Santos, nos autos do Mandado de Segurança nº 244, julgado
em 21/6/2010 e publicado no DJE de 2/7/2010, páginas 02/03,
assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR.

SERVIDORA DA UNIÃO LOTADA EM CARTÓRIO ELEITORAL.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA

CONCEDIDA.

1. A Res. 21.874/04-TSE, ao conceder auxílio pré-escolar

aos servidores da União lotados nas secretarias dos tribu-

nais eleitorais e vedar o benefício aos servidores federais

lotados nos cartórios, violou o princípio constitucional da

isonomia e usurpou a competência legislativa ao estabele-

cer restrição não encontrada na Lei 8.069/90 ou na Cons-

tituição Federal, sendo passível de controle judicial. A Ad-

ministração Pública não está obrigada a cumprir regula-

mentação manifestamente ilegal e inconstitucional.

2. A Súmula 339 do STF tem por escopo preservar o prin-

cípio da separação dos poderes, em especial a prerrogati-

va do Poder Legislativo na confecção das leis e o poder

sancionatório do Presidente da República, sendo incabível

sua aplicação no caso, pois a correção do ato ilegal não

caracteriza usurpação das atribuições legislativas.

3. Concedeu-se a segurança.

Para finalizar, há de se consignar que o princípio da isonomia
consolidado no nosso ordenamento jurídico, ao tratar igualmente
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas
desigualdades, consagra o conceito aristotélico de igualdade, que
se encontra, consequentemente, atrelado à idéia de justiça e
integra nos dias de hoje os valores sociais.

Portanto, diante da evidente distinção levada a efeito pela
decisão impugnada, intangível é o fato de que o citado ato coator
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foi perpetrado de forma manifestamente injusta e ilegal, o qual
necessita ser reparado, pois, ao tratar desigualmente os iguais,
malferiu na essência o princípio constitucional da isonomia.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA E MANTENHO A
LIMINAR DEFERIDA para garantir aos dependentes do impetrante
o direito de permanecerem inscritos no Programa de Assistência
Pré-Escolar desta Corte, desde a impetração do presente
mandamus, em conformidade com as normas vigentes, sem os
efeitos retroativos requeridos no item 4 da exordial (Súmulas 269
e 271 do STF).

É o voto.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o relator.

DECISÃO

Ordem concedida. Unânime. Em 14 de julho de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 2.971
Classe: 42 – Embargos de Declaração na Representação
Num. Processo: 1821
Embargante: Partido do Movimento Democrático Brasileiro
– PMDB
Advogados: Gabriela Rollemberg – OAB/DF nº 25.157 e
outros
Embargado: Ministério Público Eleitoral
Relator: Desembargador Mario Machado
Publicado: Diário da Justiça Eletrônico 28.7.2010, fl. 2

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO.
DISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA PREQUESTIO-
NAMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

I – Embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento aos embargos
de declaração na representação por propagan-
da eleitoral extemporânea e propaganda par-
tidária irregular.

II – Todas as questões suscitadas nos embar-
gos encontram resposta no próprio texto do
acórdão condenatório, inexistindo razão em se
discutir a matéria para fins de prequestiona-
mento.

III – Não se constatou a presença de nenhum
dos pressupostos ensejadores dos embargos
de declaração.

IV – Nega-se provimento aos embargos.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,
MARIO MACHADO – relator, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS,
RAUL SABOIA, LUCIANO VASCONCELLOS, HILTON QUEIROZ e JOSÉ
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CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogais, em negar provimento aos
embargos, nos termos do voto do relator. Decisão UNÂNIME, de
acordo com a ata do julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 14 de julho de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Desembargador MARIO MACHADO

Relator

RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
Acórdão nº 2944, publicado em 23.6.2010, que negou provimento
aos embargos de declaração manejados contra o Acórdão da
Representação nº 1821.

Em síntese, alega o embargante que há omissões verificadas
no acórdão embargado, que foram suscitadas nos primeiros
embargos, porém não enfrentadas para fins de prequestionamento
dos temas a serem tratados no recurso especial.

Uma das omissões trata sobre a ausência de correspon-
dência entre a causa de pedir e o pedido, em decorrência da
falta de qualquer informação na inicial a respeito do número de
vezes que as inserções teriam sido veiculadas.

A segunda omissão diz respeito ao valor da sanção
aplicada, não tendo sido expresso o pronunciamento acerca da
aplicação do princípio da proporcionalidade, uma vez que o
embargante teria desrespeitado a legislação de regência pela
primeira vez, além de não ter tido qualquer benefício com a
veiculação da propaganda partidária.
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Por fim, diz ser necessário que fique consignado no acórdão
embargado que o representado Joaquim Domingos Roriz se desfiliou
do PMDB em setembro de 2009, e que o partido embargante
nunca possuiu pré-candidato definido para o cargo de Governador
do Distrito Federal para as Eleições 2010.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para
suprir as omissões antes apontadas, de modo a possibilitar o
prequestionamento das questões suscitadas nos primeiros
embargos de declaração.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos,

deles conheço.

Prima facie, importa ressaltar que inexiste qualquer omissão
no acórdão embargado, pretendendo o embargante apenas a
discussão de matéria que permita a observância do
prequestionamento para o ajuizamento de recurso especial, como
deixou claro por diversas vezes na petição dos presentes embargos.

O acórdão que condenou os representados fundamentou-se
na legislação eleitoral vigente e em jurisprudência do TSE, no sentido
de que a propaganda partidária é autorizada para, exclusivamente,
alcançar os objetivos previstos no art. 45 da Lei nº 9.096/95.

A primeira “omissão” suscitada pelo embargante (ausência
de correspondência entre a causa de pedir e o pedido, em decorrência
da ausência de qualquer informação na inicial a respeito do número
de vezes que as inserções teriam sido veiculadas) encontra sua
resposta no próprio texto do acórdão condenatório, fl. 177, julgada
em sede de preliminar, rejeitada à unanimidade, senão veja-se:

Preliminarmente, o PMDB alega a ausência de correspon-

dência entre a causa de pedir e o pedido, uma vez que o

Representante não informa na inicial em quais datas e
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quantas vezes a inserção impugnada foi veiculada pelo

partido Representado, além de existirem outras inserções

com conteúdos distintos que não foram impugnadas.

Sucede que não há dúvida quanto à veiculação da

inserção impugnada e os presentes autos apresen-

tam elementos probatórios hábeis para precisar a

quantidade e o tempo das inserções impugnadas. Tan-

to que o próprio partido representado, PMDB, afirma que

“a inserção impugnada foi veiculada apenas duas vezes no

dia 11.9.2009, o que representa duas vezes trinta segun-

dos, ou seja, sessenta segundos (fls. 39/40)”. Ademais, a

Rede Globo, no expediente de fl. 14, esclarece que a pro-

paganda partidária foi exibida nos dias 7, 9 e 11 de setem-

bro de 2009. Rejeito, pois, a preliminar. (Negritou-se).

Quanto à segunda “omissão” (valor da sanção aplicada,
não tendo sido expresso o pronunciamento acerca da aplicação
do princípio da proporcionalidade), o acórdão condenatório, fls.
180/181, assim foi julgado no mérito por maioria:

O valor da multa, consoante o § 3º do art. 36 da Lei nº

9.504/1997, vai de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao

custo da propaganda, se este for maior. Na espécie, contu-

do, não se cogita de que o custo da propaganda tenha sido

maior do que o valor máximo da multa.

A infração legal perpetrada pelos representados é

grave. No espaço reservado à propaganda partidária do se-

gundo representado, PMDB, foi veiculada, em rede regional,

propaganda eleitoral direta extemporânea do primeiro repre-

sentado, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ. Este, experiente polí-

tico, várias vezes Governador do Distrito Federal, mesmo sa-

bendo da proibição de antecipar propaganda eleitoral, não

hesitou em fazê-lo, desafiando o ordenamento eleitoral, para

angariar eleitores, o que revela desprezo às regras do pleito.

De outra parte, um dos maiores partidos do cenário

político nacional, o PMDB divulgou, no seu espaço parti-
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dário, a propaganda eleitoral extemporânea de seu então

filiado. Ora, o partido possui experiência e porte su-

ficientes a lhe assegurar assessoria técnica condi-

zente com o mister de emitir orientações adequadas,

capazes de inibir a prática de tal infração, ainda

mais quando se trata de impedimento expresso em

lei, de claro entendimento.

A conduta dos representados feriu o equilíbrio e a lisura do

processo eleitoral. Comprometeu a isonomia que deve

pautar a disputa. A discussão de temas político-comunitá-

rios foi lançada ao oblívio para, em rede regional, se pro-

duzir matéria publicitária voltada ao interesse pessoal do

então filiado, desejoso de se lançar candidato antes do prazo

permitido, em inconteste desvio da finalidade traçada na

Lei das Eleições. E a candidatura anunciada foi para o car-

go maior do Distrito Federal.

Por tudo, para que se atendam, de forma adequada e

suficiente, os aspectos retributivo e educativo da

reprimenda, numa proporcional resposta ao desvio

praticado, é cabível a sanção em seu grau médio, cor-

respondente à divisão da soma dos valores mínimo e máxi-

mo, para ambos os representados. Tanto mais quando ine-

gável a sua capacidade de suportar a sanção. (Negritou-se.)

Quanto à última “omissão” suscitada pelo embargante,
inexiste obrigação de se consignar no acórdão que o representado
Joaquim Domingos Roriz se desfiliou do PMDB em setembro de
2009 e que o partido embargante nunca possuiu pré-candidato
definido para o cargo de Governador do Distrito Federal para as
Eleições 2010. Essa informação é totalmente irrelevante e as
razões que conduziram à aplicação das sanções são outras,
independentes de tal informação.

O acórdão não precisa se ater a todas as questões pro-
postas pelas partes, examinando uma a uma, à maneira de res-
posta a quesitos sobre pesquisa acadêmica. Basta o julgador
expor os fundamentos jurídicos que, ao seu juízo, são adequados
para a solução da lide.
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O magistrado somente deve ocupar-se daquilo que, na
técnica processual, denomina-se “questão relevante”, não estando
obrigado a discutir questões sem relevo, que em nada poderiam
influir no julgamento, decididas num ou noutro sentido. Ademais,
a relevância dos fundamentos resultará do juízo de valor que
cabe a quem possui a competência constitucional de julgar.

Diante dos preceitos legais e jurisprudenciais acima citados,
não se vislumbra na espécie, qualquer omissão, obscuridade ou con-
tradição na decisão embargada, senão a nítida pretensão do
embargante de rediscutir a matéria já decidida no acórdão. Não cabe
ao Judiciário atuar como órgão de pesquisa, emitindo pronunciamento
sobre toda e qualquer alegação da parte para prequestionamento, já
tendo sido adotados fundamentos suficientes à resolução do litígio.
A propósito, confira-se o precedente do TSE, verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS

MODIFICATIVOS. RECURSO ORDINÁRIO. OMISSÃO. CON-

TRADIÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Ausentes as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral,

não merecem acolhida os embargos com nítido caráter

infringente, onde se objetiva rediscutir a causa.

2. O intuito de prequestionamento não autoriza o

manejo dos embargos se, como no caso vertente,

não há nada a alterar no acórdão.

3. Embargos de declaração rejeitados. (ERO – EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO nº 1526 – João

Pessoa/PB. Acórdão de 24/09/2009. Relator(a) Min. MAR-

CELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA. Publicação: DJE

– Diário da Justiça Eletrônico, Volume –, Tomo 196/2009,

Data 15/10/2009, Página 63-64). (Negritou-se.)

No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em
voto de relatoria do Des. João Mariosi, decidiu-se acerca do
tema suscitado nos Embargos de Declaração em Apelação Cível
nº 2008.01.1.117363-9:
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De outra parte, é oportuno ressaltar que a parte tem o

direito de manifestar seu inconformismo, mas, ao fazê-lo,

não pode ignorar os princípios e as normas que norteiam o

sistema recursal.

O fim precípuo dos embargos de declaração é o esclareci-

mento da sentença ou do acórdão, complementando-o

quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obs-

curos. Não se destinam à rediscussão da matéria

ventilada no julgado, principalmente para se obter

a reavaliação dos elementos que foram considera-

dos na formação do convencimento do Juízo.

A jurisprudência sobre a matéria hoje se encontra pacifica-

da nos tribunais pátrios, no sentido de que os embargos

declaratórios devem observar os lindes traçados no artigo

535 do Código de Processo Civil, ou seja, obscuridade, con-

tradição, omissão, e, por construção pretoriana integrativa,

a hipótese de erro material.

Portanto, a despeito dos argumentos trazidos pelo embargante,

não vislumbro a ocorrência de qualquer vício no acórdão.

O certo é que os embargos de declaração, mesmo quan-

do opostos com o objetivo de prequestionamento,

devem observar os limites traçados pelo artigo 535

do Código de Processo Civil, não se prestando, pois,

como instrumento para o reexame da causa. Trata-se de

entendimento amplamente prestigiado pela jurisprudência

(confira-se: STJ, 1ª Turma, REsp 11.465-0-SP, Rel. Min.

Demócrito Reinaldo, in DJU 15.02.93, pág. 1665).

Ao apontar contradição no acórdão, o embargante revela

o inquestionável objetivo de pré-questionar o tema, e as-

sim viabilizar a interposição de recurso às instâncias supe-

riores, o que, para tanto, já se revela suficiente a presente

manifestação.

Destarte, sendo certo que não se constata, in casu, a
presença de nenhum dos pressupostos ensejadores do presente
recurso, impõe-se sua rejeição.
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 Cumpre destacar, no entanto, que o embargante deve
atentar ao previsto no art. 538, parágrafo único, do CPC, que
trata da condenação de multa no caso de embargos manifesta-
mente protelatórios. Conforme se depreende da exposição aci-
ma, inexiste qualquer omissão nos acórdãos anteriores, uma vez
que as questões suscitadas foram tratadas de forma cristalina
no acórdão condenatório. Deixo, entretanto, de aplicar a multa
no presente momento por ter o embargante deixado claro que se
tratava de embargos que buscavam unicamente a discussão de
matéria para fins de prequestionamento, o que é, a meu ver,
desnecessário.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o relator.

DECISÃO
Negou-se provimento aos embargos. Unânime. Em 14 de

julho de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 2.972
Classe: 42 – Representação
Num. Processo: 1845
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: José Roberto Arruda
Advogados : Oscar Luis de Morais – OAB/DF 4.300 e outros
Relator: Juiz Luciano Vasconcellos
Publicado: Diário da Justiça Eletrônico 28.7.2010, fls. 2/3

EMENTA

REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA – PROVA ORAL – DESISTÊNCIA –
RAZÕES FINAIS – DESCABIMENTO – FEITO
PRONTO PARA JULGAMENTO – CARÊNCIA DE
AÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA –
PROCEDÊNCIA – MULTA – APLICAÇÃO.

1) Deferida a produção de prova oral, e não ten-
do a parte que a pediu apresentado rol, é de se
ter a omissão como desistência da feitura da
prova.

2) Descabe abertura de prazo para oferecimen-
to de razões finais quando, após a apresenta-
ção da inicial e da contestação, em que são
apresentadas todas as teses jurídicas e fáticas
das partes, nada mais de novo se teve, não se
produzindo prova oral, cabendo ao julgador,
como quer o artigo 125, II, do CPC, velar pela
rápida solução do litígio.

3) Afirmando-se o cometimento de ilícito elei-
toral, porque o podia cometer no instante do
fato, evidente a existência do interesse pro-
cessual, ainda que a condição tenha sido per-
dida posteriormente.
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4) Inepta não é inicial que tem causa de pedir,
pedido e se mostra de tal ordem lógica que per-
mitiu a apresentação de bem elaborada
resposta.

5) Desrespeita o artigo 36 da Lei 9.504/97 quem
pede para si, ou para terceiros, votos para futura
eleição, antes de 5 de julho do ano da eleição.

6) Não se enquadra nas exceções dos incisos
do artigo 36-A da Lei 9.504/97 reunião pública
destinada a cuidar de assuntos de interesse da
comunidade local.

7) Ao se fixar o valor da multa, deve-se levar
em conta o cargo ocupado pela autoridade
quando da realização da propaganda ilegal.

8) Representação conhecida e julgada proce-
dente. Multa aplicada. Preliminares rejeitadas.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,
LUCIANO VASCONCELLOS – relator, HILTON QUEIROZ, JOSÉ CARLOS
SOUZA E ÁVILA, MARIO MACHADO, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS
SANTOS e RAUL SABOIA – vogais, em rejeitar as preliminares e
julgar procedente a representação, conforme voto do relator.
Decisão UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e as notas
taquigráficas.

Brasília (DF), em 14 de junho de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Juiz LUCIANO VASCONCELLOS

Relator

RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral
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RELATÓRIO

O Ministério Público Eleitoral ofereceu representação contra
José Roberto Arruda, em razão de propaganda eleitoral
extemporânea, dizendo que em 5 de outubro de 2009, na cidade
Satélite do Gama, quando no exercício do cargo de Governador
do Distrito Federal, em reunião com feirantes, pediu votos para si
e para os deputados distritais Pedro do Ovo e Wilson Lima, pedindo
seja ele condenado pela prática.

Contestação do representado às fls. 37/44, em que argui
preliminares de carência de ação e inépcia da inicial, no mérito,
não ter cometido o ato a ele imputado, já que não estando filiado
a partido político não poderia disputar eleição, sendo então
descabido pedir-se voto para eleição da qual não poderá participar,
tendo havido unicamente reunião política.

Manifestação do Ministério Público de fls. 51/56.

Decisão de fl. 66, de indeferimento de prova documental e
deferimento de prova oral, tendo o Ministério Público agravado
quanto ao deferimento, e acórdão de fls. 88/90, em que se
conheceu e se negou provimento ao agravo regimental.

Este o relatório.

VOTOS

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Faço dois registros iniciais.

Não precisa a prova oral pedida pelo representado ser
produzida.

E não precisa porque dela desistiu.

A desistência se dá com a omissão de apresentação de rol
de testemunhas no prazo dado pela decisão de fl.70, o que foi
certificado à fl.80.

Lê-se no artigo 407 do CPC:
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Art. 407. Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixará ao

designar a data da audiência, depositar em cartório o rol

de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, resi-

dência e o local de trabalho; omitindo-se o juiz, o rol será

apresentado até 10 (dez) dias antes da audiência.

Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves:

O rol deve indicar nome, profissão, residência e local do tra-

balho da testemunha. Enfim, tudo aquilo que permita a sua

intimação e identificação, Não será ouvida a testemunha que

não tiver sido qualificada no rol, porque a parte contrária não

terá oportunidade de identificá-la, preparando sua contradita

com antecedência. (In: Novo Curso de Direito Processual Ci-

vil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3. ed, v. 1, pág. 479).

Descabida a abertura de prazo para oferecimento de
razões finais.

Razões finais só precisam vir se a instrução tiver sido realizada
com realização de audiência, para que se possa debater a prova
produzida, nada mais se podendo aditar à inicial ou à contestação.

Ensina Vicente Greco Filho:

Da mesma forma que a inicial deve conter toda a matéria

relativa ao pedido, assim, também, na contestação deve

estar contida toda a matéria de defesa. Esse ônus está

submetido à preclusão; se o réu deixar de apresentar fun-

damentos de defesa na contestação, não mais poderá fazê-

lo. Todas as defesas devem ser apresentadas de uma só

vez, em caráter alternativo ou subsidiário, de modo que,

não sendo acolhida uma, possa ser apreciada outra. Esse

princípio, chamado da eventualidade, ... (In Direito Pro-

cessual Civil, Saraiva, São Paulo, 1984, Volume 2, pg.109).

Assim, se já puderam as partes exercer livremente, na
inicial e na contestação, o contraditório, expondo suas teses



367Revista do TREDF n. 5/2010

jurídicas e fáticas, não se deve determinar a prática de ato que
pode trazer demora para o andamento do feito.

Diz o artigo 125, II, do CPC:

Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposi-

ções deste Código, competindo-lhe:

II – velar pela rápida solução do litígio;

Passo então a decidir o feito.

Examino as preliminares.

Rejeito a preliminar de carência do direito de ação.

O que disse o Ministério Público, na inicial, é que o
representado, quando no cargo de Governador do Distrito Federal,
fora do tempo pediu voto para si e terceiras pessoas.

Assim, se a possível ilegalidade teria sido cometida em
instante que eleição futura se fazia possível, a perda no futuro
dessa condição não retira o interesse processual, que é o de
punição por prática de ato indevido.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

A causa de pedir é clara: ter o representado indevidamente
pedido voto, sendo claro o pedido dele decorrente, o apenamento.

Mais lógica não poderia ser a inicial.

E tão clara e lógica é a inicial que o representado pode
apresentar resposta, sem qualquer prejuízo para sua defesa.

Nessas condições, não se pode ter a inicial como ilógica.

Ensina José Joaquim Calmon de Passos:

O que lhe cumpre é narrar o fato com clareza e precisão e

concluir postulando as consequências que desse fato juridi-

camente decorrem. (In: Comentários ao Código de Processo

Civil, Forense, Rio de Janeiro, 1979, 3. ed., v. 3, pág. 289).

Passo a exame do mérito.
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Evidente o cometimento da ilegalidade.

E a ilegalidade foi cometida porque dúvidas não se pode ter
quanto ao fato de ter o representado feito propaganda antes do tempo.

Disse ele na reunião feita no Gama em 5 de outubro de 2009:

Vou disputar uma reeleição, e uma reeleição que botei a cidade

em ordem. Se eu ganhar a eleição em Brasília inteira, for

reeleito, mas se eu não ganhar no Gama, para mim não valeu.

De forma clara, o que fez foi comunicar sua candidatura à
reeleição e pedir aos ouvintes, aos participantes da reunião, que
votassem nele.

E mais fez o representado.

Disse ele, referindo-se aos deputados distritais Pedro do
Ovo e Wilson Lima:

Eu queria para o Gama me dar a eleição destes dois no

ano que vem.

Isso é propaganda antecipada indevida.

Diz a Lei 9.504/97:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após

o dia 5 de julho do ano da eleição.

Ensina Marino Pazzaglini Filho:

Em relação às eleições de 2010, configura propagan-

da antecipada a veiculada até o dia 5 de julho de 2010,

visando a captação de votos para este pleito, bastando

para caracterizá-la a manifestação de vontade de disputar

as eleições, antecipando a campanha eleitoral. (In Eleições

Gerais 2010, São Paulo, Atlas, 2010, pág. 58.)

Por demais evidente que o comportamento não se enquadra
nas exceções dos incisos do art. 36 da mesma lei.

Assim estão elas listadas:
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Art. 36-A. Não será considerada propaganda eleitoral an-

tecipada:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-

candidatos em entrevistas, programas, encontros ou deba-

tes no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a ex-

posição de plataformas e projetos políticos, desde que não

haja pedido de votos, observado pelas emissoras de rádio e

de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos,

em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos,

para tratar da organização dos processos eleitorais, pla-

nos de governos ou alianças partidárias visando às eleições;

III – a realização de prévias partidárias e sua divulgação

pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; ou

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates

legislativos, desde que não se mencione a possível candi-

datura, ou se faça pedido de votos ou de apoio eleitoral.

O que se tinha era reunião pública, aberta, com feirantes,
para cuidar de reforma da feira permanente do Gama, que não se
enquadra em nenhuma das exceções.

O cometimento da ilegalidade exige o apenamento.

Diz o § 3º do artigo 36 da Lei 9.504/97:

§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o res-

ponsável pela divulgação da propaganda e, quando com-

provado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00

(vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da

propaganda, se este for maior.

Levando-se em conta o cargo ocupado quando da violação
à lei, o de governador de estado, o significado que tem uma
autoridade dessa qualidade desrespeitar a lei, deve a multa ser
fixada em patamar que não seja inexpressivo, devendo ela ser de
R$10.000,00 (dez mil reais).
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Por esses motivos, VOTO no sentido de REJEITAR as
preliminares e JULGAR PROCEDENTE a presente representação
para multar José Roberto Arruda em R$10.000,00 (dez mil reais),
por ter infringindo o artigo 36 da Lei 9.504/97.

Este o meu voto.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Senhor Presidente, só uma questão de ordem: qual foi o

meio utilizado?

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Numa conversa; eles estavam lá. Ele não nega isso, Juiz Raul,

mas, de qualquer forma, isso foi veiculado em televisão e em jornal.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Estou satisfeito, Senhor Presidente.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o relator.

DECISÃO
Preliminares rejeitadas. Julgada procedente a representa-

ção, conforme voto do relator. Unânime. Em 14 de julho de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 3.172
Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 1935-28
Assunto: Registro de Candidatura – RRC – Candidato –
Cargo - Deputado Distrital
Requerente: Partido da República – 22
Interessado: Wilson Ferreira de Lima – Cargo Deputado Distrital
Advogados: Flávia Macedo da Cruz Chaves – OAB/DF
nº 21.494 e outros
Impugnante: Ministério Público Eleitoral
Relator: Juiz Luciano Vasconcellos
Publicado em Sessão (art. 48, §3o, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

PEDIDO DE REGISTRO – IMPUGNAÇÃO – CARGO
PÚBLICO – DESINCOMPATIBILIZAÇÃO – INEXIS-
TÊNCIA – INDEFERIMENTO.

1 – Ocupante de cargo de Governador de Esta-
do, que o exerça a que título for, tem que ser
desincompatibilizar até 06 (seis) meses antes da
eleição, como quer o artigo 14, § 6º, da Consti-
tuição Federal, sob pena de tornar-se inelegível.

2 – A finalidade da lei é tornar igualitário o pleito,
afastando de cargo quem dele poderia se valer
para captar votos.

3 – A interpretação de lei deve buscar a finali-
dade do seu surgimento no universo jurídico,
sob pena de negar-se o seu objetivo.

4 – Pedido de registro indeferido.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL em indeferir o pedido de registro nos termos
do voto do Relator. Decisão UNÂNIME, de acordo com a ata do
julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 27 de julho de 2010.
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Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Juiz LUCIANO VASCONCELLOS

Relator

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

SESSÃO DE 26 DE JULHO DE 2010

RELATÓRIO

Requer o Partido da República – PR a candidatura de Wilson
Ferreira Lima ao cargo de Deputado Distrital.

Informação de fls. 14/15 dando conta de que o candidato
exerceu o cargo de Governador do Distrito Federal, como interino,
de 23 de fevereiro a 18 de abril de 2010, o que o tornaria inelegível,
nos termos do artigo 14, § 14, 6º, da Constituição Federal.

Impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral
às fls. 20/22, pelas mesmas razões constantes da informação.

Contestação de fls. 29/43, em que diz o impugnado ter
assumido o cargo de governador em decorrência da cassação do
mandato do então governador José Roberto Arruda, em
cumprimento ao determinado no artigo 93 da Lei Orgânica do
Distrito Federal, estando-se perante força maior, já que mesmo
mantendo seu cargo de Presidente da Câmara Legislativa, sem
ter renunciado, portanto, ao cargo de deputado distrital, assumiu,
de forma interina, o cargo de Governador do Distrito Federal,
fazendo-o para impedir que autoridade federal, o Presidente do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o fizesse, terminando por
dizer que a declaração de vacância dos cargos de Governador e
Vice-Governador do Distrito Federal, feito pelo Ato da Mesa Diretora
da Câmara Legislativa de número 26, de 23 de março de 2010,
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que levou a realização de eleição indireta, leva à inafastável
conclusão de que o cargo que ocupa se encontrava vago.

Certidão existente nos autos dando conta do julgamento
do DRAP do partido.

Este o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Senhor Presidente, ilustres julgadores, com relação a essa

ação de impugnação de mandato eletivo, verifica-se que o
requerente, Wilson Ferreira Lima, pretendente a disputar o cargo
de deputado distrital, não preencheu o requisito atinente à
desincompatibilização nos seis meses anteriores ao pleito, haja
vista que pretende disputar cargo diverso do que exerceu na
condição nesses últimos seis meses, justamente a função, o cargo
de Governador do Distrito Federal.

A inelegibilidade é constitucional, prevista no parágrafo 6º
do inciso IV do artigo 14 da Constituição da República, verbis:

Para concorrer a outros cargos, o Presidente da República,

os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Pre-

feitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis

meses antes do pleito.

Então, há uma desincompatibilização exigida, por força
constitucional, de que quem exerceu o cargo de Governador de
Estado ou do Distrito Federal tem que se desincompatibilizar seis
meses antes do pleito para disputar outro cargo, o que não se
verificou. E, aqui, com a devida vênia, entendo que é irrelevante
se se trata de uma substituição temporária, provisória ou definitiva.
Basta que, de fato e de direito, esteja no exercício do cargo de
governador, como de fato ocorreu. Num primeiro momento, por
sucessão e, num segundo momento, em substituição, após a
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declaração de vacância do cargo por este Tribunal na ação contra
o Governador José Roberto Arruda.

Entender-se o contrário seria até uma incoerência, porque
um servidor ou mesmo um fiscal tributário do Distrito Federal
teria que se desincompatibilizar em seis meses e o seu chefe,
que estava em exercício como Governador de Estado, não teria
que se desincompatibilizar em seis meses.

Não há uma incoerência interpretativa quanto a essa
questão de inelegibilidade. Ora, enquanto ele, no exercício do
cargo, independentemente a que título era, detinha o poder de
governo e de controle. Ele enviava projeto de lei, ele sancionava
lei, ele era dono da chave do cofre do Tesouro do Distrito Federal,
ou seja, detinha todos os poderes inerentes ao cargo de
Governador. Então incide, sim, a inelegibilidade exigente tanto na
Constituição Federal como na Lei Complementar 64/90, para que
ele, visando disputar outro cargo, tenha que se desincompatibilizar
nos últimos seis meses, o que não ocorreu, já que ele ficou no
cargo em período excedente. Ele ficou exatamente no período de
23 de fevereiro de 2010 a 19 de abril de 2010, após o licenciamento
de José Roberto Arruda e a renúncia de Paulo Otávio. Então, ele
incide justamente nessa causa de inelegibilidade.

O TSE, analisando uma consulta, entrou nessa discussão
sobre esse título de substituição e sucessão. Vou ler um trecho
do voto do Ministro Fernando Neves:

Anteriormente à referida emenda, o posicionamento da

Corte era no sentido de que o Vice-Presidente da Repúbli-

ca, o Vice-Governador do Estado e do Distrito Federal e os

Vice-Prefeitos eram inelegíveis, mas podiam disputar ou-

tro cargo, inclusive o dos titulares, se não ocupassem nos

seis meses que antecedem às eleições, seja a título de

substituição ou sucessão.

Então aqui eles não fazem a distinção de que aquela pessoa
que assumiu o cargo a que título seja. Há necessidade de
desincompatibilização.
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Após a ementa, assentou-se, da mesma forma, que “o que
ocorre com os titulares é possível aos vices...” (aqui estou aplicando
analogia aos vices como um substituído, que era, na cadeia de
sucessão, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal).

[...] É possível aos vices se candidatarem à reeleição como

vice. Tratando-se de candidatura ao mesmo cargo, a cir-

cunstância de haverem substituído o titular nos seis meses

anteriores ao pleito, até mesmo no dia da eleição, em nada

afeta à reeleição, pois teria relevância apenas nos casos

de candidatura a cargos diversos. (Acórdão nº 105, de 1º

de setembro de 1998, Relator Ministro Eduardo Ribeiro)

E aí conclui, de uma forma mais clara, o relator:

Dito de maneira mais clara, este Tribunal entendeu que o

vice que tenha substituído, nos seis meses anteriores ao

pleito, poderá candidatar-se a titular como se titular fosse

e pleiteasse à reeleição. Nessa circunstância, o vice que

substituiu nos seis meses ficou equiparado ao que assumiu

o cargo definitivamente, ou seja, que sucedeu o titular.

Então, efetivamente, se exerceu o cargo, ele, naquele
momento e nesse período, equiparou-se ao titular. E, de fato, ele
tinha que se desincompatibilizar se pretendia concorrer à vaga de
deputado distrital, e não o fez. Por uma falta de sorte, ele imaginou,
naquela circunstância e naquele momento, que iria até o fim de
seu mandato como governador em exercício. E teria aspirações,
inclusive poderia tentar uma reeleição ou algo do gênero.

Mas o que aconteceu foi um fato adverso, e a lei e a
circunstância e a própria análise política e estratégia dele foi
que, no meio do caminho, enquanto ele, no exercício da gover-
nança, o cargo restou definitivamente vago e foi feita eleição
indireta pela Câmara Legislativa. Agora, essa circunstância alte-
rou sob o ponto de vista dele, politicamente, que atrapalhou.
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Agora, em termos da legislação, em nada afetou a inelegibilidade,
porque ele estava antes e continuou  efetivamente no cargo até
que outro fosse eleito como titular. E o que a lei visa na desin-
compatibilização é justamente afastar a influência de quem está
no exercício do cargo no próximo pleito eleitoral. Por exemplo: ele
como governador poderia, como até o fez, mandar projeto de lei
de iniciativa para aumentar salário de policial militar do Distrito
Federal, de bombeiros de outros servidores, visando ter um res-
paldo popular para depois ser candidato a deputado distrital.

Então, o que a lei evita é justamente isso. E ele, enquanto
governador, não interessa a que título seja, detinha o poder, ele
sancionava lei, ele vetava, ele tinha todo o poder orçamentário,
e é nesse sentido que, efetivamente, há um descompasso sobre
as exigências constitucionais e infraconstitucionais, no que diz
respeito ao princípio da desincompatibilização.

Nesse sentido, o Ministério Público Eleitoral reitera os
termos da ação de impugnação de mandato eletivo para que seja
indeferido o registro de candidatura.

O Senhor Advogado ALEXANDRE VITORINO – OAB/DF nº 15.774:
Excelentíssimo Senhor Presidente, colenda Corte Eleitoral:

Na verdade, ao contrário do que sugere o Ministério Público
Eleitoral, a situação do Deputado Wilson Lima jamais foi objeto de
precedente jurisprudencial desta Corte, do Tribunal Superior Eleitoral
ou do Supremo Tribunal Federal. O motivo é simples: durante a crise
política que nós tivemos no Distrito Federal, houve um momento em
que surgiu uma ruptura constitucional no âmbito do Distrito Federal.

Gostaria de lembrar que a petição inicial afirma que são
dois os marcos do exercício da função de governador: 23 de
fevereiro de 2010 e 24 de abril de 2010. Ora, a defesa do deputado
Wilson Lima nem sequer entende a petição inicial, porque
obviamente esse período é anterior a seis meses do pleito.

Então o que temos que discutir aqui é se Wilson Lima foi
titular do mandato de Governador do Distrito Federal entre o dia
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2 de abril e o dia 19 de abril. Aquele primeiro período é absoluta-
mente irrelevante.

Muito bem: aqui vem o ponto que distingue por completo a
hipótese que temos dos precedentes citados pelo Ministério Pú-
blico Eleitoral.

No dia 23 de março de 2010, a Câmara Legislativa recebeu
a notícia de que esta Corte Eleitoral cassara o Governador Arruda,
por infidelidade partidária. Paulo Octávio, o vice, já havia
renunciado no dia 23 de fevereiro de 2010.

Incumbia à Câmara Legislativa do Distrito Federal, naquele
momento em que tomou ciência disso, cumprir o que determinava
o artigo 94, § 1º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, O que dizia
esse preceito à época? Dizia que havendo dupla vacância no
último ano do mandato, o Presidente da Câmara deveria ser
empossado titular do mandato de Governador do Distrito Federal.
E, empossado como titular do mandato de Governador do Distrito
Federal, deveria cumpri-lo até 31 de dezembro.

Era isso o que dizia o texto da Lei Orgânica do Distrito
Federal de então. Mas em um golpe branco, que passou
despercebido até ao próprio MP, que, à época, ajuizava um pedido
de intervenção federal perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse
golpe branco, a Câmara Legislativa não só se omitiu em dar posse
ao Deputado Wilson Lima, mas foi mais longe: negou-lhe a posse;
violou o texto da Lei Orgânica do Distrito Federal e retirou-lhe a
condição de interino, porque editou, em 23 de março, o Ato nº 26,
que declarou vagos os cargos de governador e de vice-governador.
E, ao mesmo tempo, repito, não cumpriu sua obrigação constitucional
de empossá-lo, porque, se o fizesse, o deputado Wilson Lima
cumpriria o seu mandato até o dia 31 de dezembro de 2010.

Essa é a verdade não explorada pelo Ministério Público, em
sua petição inicial, tampouco aqui. Essa é a verdade.

E digo mais: no Ato nº 26, a Câmara Legislativa do Distrito
Federal declarou inconstitucional... nunca se viu isso antes: o
Poder Legislativo declarando inconstitucional abstratamente o
texto da Lei Orgânica do Distrito Federal, de ofício.



378 Revista do TREDF n. 5/2010

Vossas Excelências sabem muito bem que a Câmara
Legislativa do Distrito Federal tem legitimidade constitucional,
positivada no artigo 103 da Constituição Federal, para ajuizar
Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o texto. Quisesse
ela se rebelar contra a aplicação, teria ao seu poder o instrumento
adequado, mas não o fez.

E aí, do dia 23 de março de 2010 até o dia 19 de abril de
2010, o Deputado Wilson Lima entrou numa espécie de “limbo
constitucional”, porque não foi empossado governador e foi
destituído de suas funções interinas pelo Ato nº 26.

Ora, se isso aconteceu, Excelências, então não incidiu o
suporte fático do § 6º do artigo 14 da Constituição. Era impossível
que Wilson Lima renunciasse ao mandato do qual ele não era
titular, ainda que façamos essa concessão dogmática para
equiparar a situação do interino à do titular de mandato.

E agora, o que temos? Temos o Ministério Público Eleitoral
querendo impor a quem não foi de direito Governador do Distrito
Federal seis meses antes do pleito, o ônus da desincompatibilização,
sem que ele tenha tido os bônus relativos ao cargo.

Não é verdade, também, que mesmo nas situações em que
o TSE examinou o problema da substituição interina, tenha havido
sempre uma pacificação nesse sentido, de que seria inelegível o
substituto pela simples circunstância de ter exercido a função.

Eu peço que Vossas Excelências prestem atenção ao
disposto no parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição, que diz o
seguinte:

Para concorrem a outros cargos, o Presidente da Repúbli-

ca, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os

Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos [...].

No § 6º, a Constituição Brasileira não reproduz o que faz o
§ 5º e no § 7º, ao dispor sobre inelegibilidades. No § 5º e no § 7º,
a inelegibilidade é estendida a quem substitui interinamente. No §
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6º, isso não se faz, porque, dogmaticamente, só é titular de
mandato a pessoa que é empossada.

O nosso sistema constitucional é republicano. Na República,
ao contrário do que sucede na Monarquia, a transmissão do poder se
dá por um ato formal e solene. A posse, que é feita perante o povo,
representado simbolicamente em assembléia, a posse é constitutiva
do mandato. É a posse que faz de alguém Governador do Distrito
Federal, pelo menos pleno, pelo menos como titular do seu mandato.

E a posse tem outras repercussões eleitorais. Este Tribunal e
o TSE estão suados de ver situações em que se discute a data em
que o sujeito deve comprovar a condição de elegibilidade referente
à idade para certos cargos. Que data é essa? A data da posse.

Então não pode o Ministério Público, rasgando a
Constituição Federal, vir aqui e dizer que o mero fato de não ter
sido empossado é irrelevante, o mero fato de ter recebido um
golpe branco de Estado e de não ter sido empossado, quando
mandava o artigo 94, § 1º, da Constituição, é irrelevante. É
irrelevante tudo aquilo que se opõe, um obstáculo intransponível
à pretensão que está posta nesta Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura.

Por essas razões, forte no parecer do Professor Velloso, no
precedente relativo ao caso Alckmin e também tudo o que foi dito
aqui, o Deputado Wilson Lima roga que seja julgada improcedente
esta Ação de Impugnação ao registro de sua candidatura, para
que possa se candidatar ao cargo de Deputado Distrital.

Muito obrigado.

VOTOS

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Não pode o registro ser deferido.

Dou os motivos para assim entender.

Não cumpriu o impugnado o que determina a lei.
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Diz o §6º, do artigo 14, da Constituição Federal:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio

universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para

todos, e, nos termos da lei, mediante:

§ 6º – Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da

República, os Governadores de Estado e do Distrito Fede-

ral e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos man-

datos até seis meses antes do pleito.

Diz a Lei Complementar 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

II – para Presidente e Vice-Presidente da República:

a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente

de seus cargos e funções.

10. os Governadores de Estado, do Distrito Federal e de

Territórios;

V – para o Senado Federal:

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presi-

dente da República especificados na alínea a do inciso II

deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se

tratar de repartição pública, associação ou empresa que

opere no território do Estado, observados os mesmos prazos;

VI – para a Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa e

Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade

de situações, os inelegíveis para o Senado Federal, nas mes-

mas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;

E razões se têm para que assim seja.

A finalidade da norma é evitar que ocupante de cargo
público possa desta situação se valer, usando da máquina pública
a seu favor, e assim desequilibrando as eleições.

Ensina Pinto Ferreira:
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A norma visa a coibir o abuso do poder de pessoas que

possam influenciar o resultado das eleições pela sua per-

manência em cargo público. (In Comentários à Constitui-

ção do Brasil, Editora Saraiva, São Paulo, 1989, 1º Volu-

me, pág.310).

Ensina Marino Pazzaglini Filho:

Assim, no dizer de Marcos Ramayana: “Tutela-se com a

desincompatibilização a isonomia entre os pré-candidatos

ao pleito eleitoral específico, bem como a lisura das elei-

ções contra a influência do poder político e/ou econômico e

a captação ilícita de sufrágio, porque incide uma presun-

ção jure et de jure que o incompatível utilizará em seu

benefício a máquina da Administração Pública.” (In Elei-

ções Gerais, São Paulo, Editora Atlas S.A, 2010, pág.37).

Faço aqui um registro.

Sabe-se que ao se aplicar a lei, deve se levar em conta a
sua finalidade.

Diz o artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil, ainda
em vigor, já que o artigo 2045 do novo Código não revogou o
Decreto-Lei 4.657/42:

Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que

ela se dirige e às exigências do bem comum.

Ensina Silvio Rodrigues:

A lei disciplina relações que se estendem no tempo e que

florescerão em condições necessariamente desconhecidas

do legislador. Daí a idéia de se procurar interpretar a lei de

acordo com o fim a que ela se destina, isto é, procurar dar-

lhe uma interpretação teleológica. O intérprete, na procura

do sentido da norma, deve inquirir qual o efeito que ela

busca, qual o problema que ela almeja resolver. (In Direito

Civil, Saraiva, São Paulo, 2003, 34ª edição, v. 1, pág. 25).
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Logo, não importa se o impugnado estava exercendo o
cargo de governador do Distrito Federal na condição de eleito,
direta ou indiretamente, ou de forma interina, mas sim que era o
governador, podendo usufruir de todas as vantagens decorrente
do cargo, e se do cargo não saiu, inelegível se tornou.

Por esses motivos, VOTO no sentido de INDEFERIR o pedido
de registro de candidatura de Wilson Ferreira Lima ao cargo de
Deputado Distrital.

Este o meu voto.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Tenho uma indagação a fazer ao eminente relator: o

impugnado exerceu efetivamente...

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Efetivamente. A discussão seria a que título jurídico...

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Mas de fato exerceu, não é?

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Isso não é negado sequer pelo próprio advogado.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Nesse prazo abrangido pela vedação constitucional, não é?

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:

Isso.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Então, Senhor Presidente, com esse esclarecimento, eu

acompanho o eminente relator, à vista do texto do art. 14, § 6º,
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da Constituição Federal, cuja clareza dispensa qualquer filigrana
para reconhecer, no caso, a incidência da inelegibilidade.

Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o eminente relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, a norma posta no § 6º do art. 14 da

Constituição Federal tem um objetivo muito claro, que foi salientado
tanto pelo eminente relator como pelo digno representante do
Ministério Público Eleitoral: é a igualdade no pleito. Ora, que igualdade
teríamos quando o exercente de um cargo de governador depois
vai participar do pleito, postulando outro cargo?

A possibilidade da prática de atos tendentes a favorecê-lo
num futuro pleito é evidente. Aliás, o eminente Procurador Regional
Eleitoral bem disse que – é fato notório – o candidato, quando
Governador do Distrito Federal em exercício, encaminhou projetos
de lei objetivando aumento para determinados seguimentos. Esse
fato, evidentemente, favorece uma candidatura atual e torna
desigual o pleito, no que se refere aos outros candidatos.

E a objeção de que ele não poderia renunciar a um cargo
de que não era titular não procede. Bastava que ele se afastasse
do exercício do cargo de Governador que de fato exerceu; isso é
o que importa para os fins que estão no § 6º do art. 14 da
Constituição Federal.

Com essas considerações, eu acompanho o voto do
eminente relator.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Também acompanho o relator. A questão me pareceu

bastante interessante, mas realmente não vejo como fugir da
vedação constitucional. O exercício do cargo de governador
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efetivamente ocorreu e, como bem ressaltado pelo Desembargador
Mario Machado, havia possibilidade do afastamento.

Nessa linha, com a norma bastante objetiva, não vejo
como conceder o registro. Acompanho o relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Senhor Presidente, vou pedir vista regimental.

SESSÃO DE 27 DE JULHO DE 2010

VOTO

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal (voto-vista):
Senhor Presidente, acompanho o eminente relator.

DECISÃO

Indeferiu-se o pedido de registro, nos termos do voto do
relator. Decisão unânime. Em 27 de julho de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 3.374
Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 1290-03
Assunto: Registro de Candidatura – DRAP – Partido/
Coligação – Cargo – Governador – Vice-Governador –
Senador – Deputado Federal - Deputado Distrital – Primeiro
Suplente de Senador – Segundo Suplente de Senador
Requerente: PCO – 29
Redator: JUIZ EVANDRO PERTENCE
Publicado em Sessão (art. 48, § 3º, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

ELEITORAL. PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDA-
TURA. AUSÊNCIA DE ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGI-
ONAL ANOTADO NO TRE/DF NA DATA DA CON-
VENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO TSE
N° 23.221/2010 E DO ART. 4º DA LEI N° 9.504/
97. INDEFERIMENTO.
1. O art. 2º da Res.-TSE 23.221 estabelece como
requisito para participação nas eleições de 2010
a anotação do órgão de direção no Tribunal Elei-
toral competente até a data da convenção.
2. Certificado que o requerente encontra-se
sem Órgão de Direção Regional anotado no
TRE/DF, impõe-se indeferimento do pedido de
registro de candidatura.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL em indeferir o pedido de registro nos termos
do voto do Relator. Decisão UNÂNIME, de acordo com a ata do
julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 30 de julho de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente
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Juiz EVANDRO PERTENCE
Relator

Ciente: Dr. RENATO BRILL DE GÓES
Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura apresentado
pelo Partido da Causa Operária – PCO em 5.7.2010, instruído com
o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP e
cópia da Ata da Convenção Distrital, realizada em 25.6.2010.

A Secretaria Judiciária certificou, à fl. 6, que o PCO encontra-se
sem órgão de direção regional anotado no TRE/DF e que a Nacional do
Partido foi cientificada da Resolução 23.093/2009 pelos Ofícios 3485/
2009/SJU, em 15.9.2009, e 3500/2009/SJU, em 17.9.2010 (fls. 7/8).

O Ministério Público Eleitoral opinou pelo não-conhecimento
do registro de candidatura, pois o PCO não possui órgão de direção
regional anotado no TRE/DF (11/12).

Em 8.7.2010, o PCO apresentou Livro Ata para abertura e
rubrica da Justiça Eleitoral e solicitou a conferência pelo TRE/DF
da ata da Convenção do Partido.

Segundo o requerente, às vésperas da Convenção Distrital
do partido, realizada em 25.6.2010, percebeu-se que o Livro Ata
que registrou a Convenção Eleitoral de 2006 fora extraviado. Diante
disso, a convenção para se definir as candidaturas e discutir o
panorama político e as propostas eleitorais foi registrada em novo
livro. Entretanto, não há como se realizar o “confere ata”, devido
ao fato de o livro não ter sido aberto pelo Presidente deste Tribunal.
Desse modo, o requerente optou por apresentar Ata da Convenção,
juntamente com o DRAP e o registro das candidaturas do PCO.

O pedido de abertura, fechamento e rubrica do livro
destinado à lavratura da ata da convenção partidária para a
escolha dos representantes do PCO foi indeferido pelo Presidente
do TRE/DF em 13.7.2010.

É o relatório.
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VOTOS

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – relator:
Cuida-se de pedido de registro de candidatura apresentado

em 5.7.2010 pelo Partido da Causa Operária – PCO. O pedido foi
instruído com o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
– DRAP e cópia da Ata da Convenção Distrital, realizada em 25.6.2010.

A Secretaria Judiciária certificou que, apesar de o Diretório
Nacional ter sido notificado da Resolução TSE 23.093/2009, o PCO
encontra-se sem Órgão de Direção Regional anotado no TRE/DF.

O art. 8º da Resolução TSE n.° 23.093/2009 determina
que a direção partidária comunique imediatamente à Justiça
Eleitoral a constituição de seu órgão de direção para anotação
pela Secretaria Judiciária:

Art. 8º O órgão de direção partidária comunicará à Justiça

Eleitoral, imediatamente, por meio do Módulo Externo

(SGIPex), os dados referentes à constituição de seu órgão

de direção, seu início e fim de vigência, os nomes, núme-

ros de inscrição no CPF e do título de eleitor dos respecti-

vos integrantes, bem como as alterações promovidas.

§ 1º Deverão ser informados, além dos dados exigidos no

caput, os números de telefone, fac-símile e endereço

residencial atualizado dos membros da comissão provisó-

ria, comissão executiva ou órgão equivalente.

§ 2º Após a conclusão da inserção dos dados no Módulo

Externo (SGIPex), o sistema emitirá formulário, que, em

via impressa subscrita pelo representante legal do partido,

será submetido ao presidente do Tribunal, que determina-

rá à Secretaria que proceda à anotação.

Por sua vez, o art. 2º da Resolução TSE n.º 23.221 esta-
belece como requisito para participação nas eleições de 2010 a
anotação do órgão de direção no Tribunal Eleitoral competente
até a data da convenção:
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Art. 2° Poderá participar das eleições o partido político que,

até 3 de outubro de 2009, tenha registrado seu estatuto no

Tribunal Superior Eleitoral e tenha, até a data da respectiva

convenção, órgão de direção constituído na circunscrição do

pleito, devidamente anotado no Tribunal Eleitoral competente

(Lei 9.504/97, art. 4o, e Lei 9.096/95, art. 10, parág. ún., II).

Como se vê, o requerente não preenche os requisitos
previstos no art. 2º da Resolução TSE n° 23.221/2010 e no art.
4º da Lei n° 9.504/97, o que impõe o não-conhecimento do pedido.

Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público
Eleitoral e indefiro o pedido de registro de candidatura do
Partido da Causa Operária – PCO.

É como voto.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Acompanho o relator.

DECISÃO

Indeferiu-se o pedido de registro, nos termos do voto do
relator. Em 30 de julho de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 3.627
Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 1616-60
Assunto: Registro de Candidatura – RRC – Candidato –
Cargo – Governador
Requerente: Coligação Esperança Renovada (PP/PSC/PR
/DEM/PSDC/PRTB/PMN/PSDB/PTdoB)
Interessado: Joaquim Domingos Roriz, Cargo Governador
Advogados: Dr. Pedro Gordilho – OAB/DF nº 138 e outros
Impugnante: Ministério Público Eleitoral
Impugnantes: Antônio Carlos de Andrade e Diretório
Regional do Partido Socialismo e Liberdade no Distrito Federal
Advogados: Dr. Andre Brandão Henriques Maimoni – OAB/
DF nº 29.498 e outros
Advogada: Dr. Nuara Chueiri – OAB/DF nº 29.099
Relator: Juiz Luciano Vasconcellos
Impugnante: Julio Pinheiro Cardia
Publicado em Sessão (art. 48, § 3º, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

PEDIDO DE REGISTRO – PRODUÇÃO DE PROVA
ORAL – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO –
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA
– EXISTÊNCIA – QUITAÇÃO COM A JUSTIÇA
ELEITORAL – EXISTÊNCIA – RENÚNCIA A CAR-
GO DE SENADOR – CAUSA DE INEXIGIBILIDADE
– ATO JURÍDICO – RESPEITO – LEI CUMPRIMEN-
TO – INDEFERIMENTO.

1) – Não exigindo o ponto controverso a produ-
ção de prova oral, seja porque ele envolve so-
mente questão de direito, seja porque, se fático,
documentos que o elucidam se tem nos autos,
deve ela ser indeferida, nos exatos termos do
artigo 40, da Resolução TSE 23.221/2010.

2) – Tem candidato ao cargo de deputado
distrital legitimidade para apresentar ação de
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impugnação de candidatura, que lhe é dada
pelo artigo 37 da Resolução TSE 23.221/2010.

3) – Não se dando trânsito em julgado da deci-
são que impôs multa, havendo recurso que a
questiona, presente não se faz a causa de
inexigibilidade prevista no § 7º, do artigo 11,
da Lei 9.504/97.

4) – Quem renuncia a cargo de Senador da Re-
pública, depois de apresentação de Represen-
tação que pode levar à abertura de processo
capaz de levar à cassação do mandato, está
alcançado pelo artigo 1º, I, k, da Lei Comple-
mentar 64/90, com as alterações sofridas em
razão da Lei Complementar 135/2010.

5) – Não fere o artigo 16 da Constituição Fede-
ral lei que entra em vigor antes da realização
de convenções partidárias, porque são elas que
marcam o termo inicial do processo eleitoral.

6) – Não fere ato jurídico perfeito a exigência
de cumprimento de lei em vigor quando do pe-
dido de registro de candidatura, não se poden-
do esquecer que leis devem ser cumpridas,
como quer o artigo 3º, da Lei de Introdução do
Código Civil Brasileiro.

7) – Pedido de registro indeferido. Prelimina-
res rejeitadas.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL, LUCIANO VASCONCELLOS – relator, HILTON
QUEIROZ, JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA, MARIO MACHADO,
EVANDRO PERTENCE E RAUL SABOIA – vogais, em julgar procedente
a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura e indeferir o
pedido de registro de candidatura ao cargo de governador pelo
candidato Joaquim Domingos Roriz, nos termos do voto do Relator.
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Decisão POR MAIORIA, de acordo com a ata do julgamento e as
notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 04 de agosto de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Juiz LUCIANO VASCONCELLOS

Relator

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

A Coligação “Esperança Renovada” requereu o registro da
candidatura de Joaquim Domingos Roriz ao cargo de Governador.

Informação de fls.85/87, dando conta de que o candidato
não está quite com a Justiça Eleitoral e ter ele renunciado ao
cargo de Senador em 2007.

Ação de Impugnação de fls.93/97, apresentada por Antonio
Carlos de Andrade e Diretório do Partido Socialismo e Liberdade
no Distrito Federal, em que dizem que o candidato é inelegível em
decorrência da renúncia.

Ação de Impugnação de fls.160/165, de Júlio Pinheiro
Cárdia, em que também diz que o candidato é inelegível em
decorrência da renúncia.

Ação de Impugnação de fls.175/197, apresentada pelo
Ministério Público Eleitoral, igualmente motivada pela renuncia, e
ainda por falta de quitação eleitoral.

Contestação à ação do Ministério Público Eleitoral de fls.293
e ss, em que sustenta ter sido levado à renúncia para evitar
julgamento que já tinha ocorrido antes mesmo de o processo ser
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instaurado, ressaltando que passados mais de 03(três) anos
nenhuma condenação lhe foi imposta, e que a fez, a renúncia,
em 04 de julho de 2007, depois de participar de reunião da mesa
do Senado, que tinha a finalidade de tratar de procedimentos a
serem adotados em relação ao documento apresentado pelo PSOL,
não estando presente à sua continuação, quando a representação
foi admitida e encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, argumentando, ainda, não valer para estas eleições
a Lei Complementar 135/2010, por necessidade de observância
do princípio constitucional da anualidade do processo eleitoral,
não podendo ela desrespeitar ato jurídico perfeito, não podendo
a Justiça Eleitoral se intrometer em assuntos privativos do Senado
Federal, terminando por dizer que o prazo de 08 anos, de proibição
para participar de eleições é desarrazoado e desproporcional, e
que não deve a multa.

Contestação à de Impugnação de Antonio Carlos de Andrade
e Diretório do Partido Socialismo e Liberdade no Distrito Federal
de fls.472/551, com as mesmas argumentações encontradas na
contestação apresentada à ação do Ministério Público Eleitoral.

Contestação à Impugnação de Júlio Pinheiro Cárdia de
fls.622/702, com preliminar de ilegitimidade ativa, e repetição
dos argumentos já apresentados, que levariam à improcedência
das outras impugnações.

Contestações da Coligação Esperança Renovada de fls.770/
794 e 1462/1484, com as mesmas teses fáticas e jurídicas
apresentadas pelo litisconsorte.

Decisão de fls.1790, que indeferiu a produção de prova oral.

Alegações finais do Ministério Público Eleitoral de fls.1799/
1825, de Joaquim Domingos Roriz de fls.1829/1840, da Coligação
Esperança Renovada de fls.1850/1875, 1877/1901 e 1903/1928,
de Julio Pinheiro Cárdia de fls.1932 e ss e Antonio Carlos de
Andrade e Diretório do Partido Socialismo e Liberdade no Distrito
Federal de fls.1941/1957.

Este o relatório.
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SUSTENTAÇÕES ORAIS

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Senhor Presidente, ilustres julgadores componentes da Corte,

ilustres advogados da defesa, senhoras e senhores presentes:

DA NATUREZA JURÍDICA E DAS CAUSAS DE
INELEGIBILIDADE E DO MOMENTO DE SUA AFERIÇÃO

O Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem na Ação
Direta de Inconstitucionalidade 1063, relator Ministro Celso de
Mello, conceituou as causas de inelegibilidade como hipóteses de
impedimento à capacidade eleitoral passiva, que podem anteceder
ou não a registros de candidatos, concluindo que é inelegível, em
sentido estrito, aquele que, embora preencha as condições de
elegibilidade, incidiu em uma das hipóteses legais de elegibilidade.

Portanto, a inelegibilidade é a ausência da capacidade elei-
toral passiva, ou seja, da condição de ser candidato e,
consequentemente, poder ser votado, constituindo, por conse-
guinte, em condição obstativa ao exercício passivo da cidadania.
É essa a sua natureza jurídica. Não se trata, portanto, de pena,
nem de sanção, nem de ilícito.

Referidas hipóteses de inelegibilidade estão estabelecidas
na LC nº 64/90 – recentemente alterada pela LC nº 135, de 07 de
junho de 2010 (que é a Lei da Ficha Limpa) –, e devem ser aferidas
no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
conforme prevê a Lei nº 9.504/97, em seu art. 11, §10.

E o TSE, nas consultas que foram respondidas, corroborou
esse entendimento, frisando que não se pode “cogitar de direito
adquirido às causas de inelegibilidade anteriormente previstas”.

DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 135/10 ÀS ELEIÇÕES 2010

Também o TSE, respondendo a uma consulta formulada pelo
Senado Arthur Virgílio, assentou que a Lei da Ficha Limpa visa a
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“proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício
do mandato eletivo” e que “Seus termos não deixam dúvida quanto
a alcançar situações anteriores ao início de sua vigência e,
consequentemente, as eleições do presente ano, de 2010”.

Aí sustenta a defesa que a decisão do TSE é contraditória,
pois invoca norma de direito processual (o art. 3º) para afirmar a
sua aplicação nessas eleições.

Ora, não há contradição alguma, pois, ao invocar o art. 3º
em seu voto, o relator, Ministro Hamilton Carvalhido, nada mais
fez do que lançar mão dos princípios básicos inerentes à
interpretação das normas legais, como a sistemática interpretação
teleológica, para concluir que a mens legis era de que a lei
complementar incidiria nessas eleições. Não há contradição alguma
nisso.

Quer a defesa atrelar tal fato ao princípio da anualidade
da lei eleitoral previsto no art. 16 da Constituição Federal para
concluir que este foi violado, invocando, para tanto, o devido
processo legal eleitoral.

Também não lhe assiste razão pelo simples fato de que as
novas hipóteses de inelegibilidade constituem norma de direito
material eleitoral, conforme assentado na doutrina e jurisprudência
pátrias, mesmo que haja um artigo de norma processual que, no
caso, é para favorecer o candidato inelegível e não para prejudicá-
lo e diz respeito aos “recursos interpostos antes da vigência
dessa Lei Complementar”, o que também não é o caso ora em
exame, já que não se trata de inelegibilidade por condenação
criminal ou rejeição de contas, o que ensejaria eventual efeito
suspensivo no Poder Judiciário, mas sim pela hipótese na alínea
“k”, qual seja, renúncia ao mandato após o oferecimento de
representação ou petição capaz de autorizar a abertura de
processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal,
dentre outros.

Essa é a alínea que está sendo objeto de análise, que é
objeto de impugnação da inelegibilidade do ora candidato.
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O Ministro Moreira Alves proferiu elucidativo voto na ADIN
354/90, em que afastou a amplitude desejada pela defesa ao art.
16 da Constituição Federal, ao concluir que:

[...] deve-se entender aquela expressão [processo

eleitoral] não como abrangente de todas as normas

que possam refletir-se direta ou indiretamente na

série de atos necessários ao funcionamento das elei-

ções por meio do sufrágio universal – o que constitui

o conteúdo do direito eleitoral –, mas, sim, das nor-

mas instrumentais diretamente ligadas à eleições [...].

Note-se, porém, que são apenas as normas instru-

mentais relativas às eleições, e não as normas ma-

teriais que a elas de alguma forma se prendam.

Se a Constituição pretendesse chegar a tanto não

teria usado da expressão mais restrita que é “pro-

cesso eleitoral [...].

E aí volta-se ao tópico da natureza jurídica das causas de
inelegibilidade, que acabei de demonstrar, para concluir que não
são normas que dizem respeito a direito processual eleitoral. Ao
contrário, são normas de direito material eleitoral, estabelecidas
constitucionalmente.

A inelegibilidade é de índole constitucional (art. 14, §§ 4º,
5º, 6º, 7º e 9º).

Nesse sentido, melhor aplicou a tese jurídica à hipótese a
corrente majoritária do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário 129.392/SP.

E aqui é irrelevante o jogo de palavras da defesa, referente
a novo regime constitucional de inelegibilidades, pois no julgamento
daquele RE prevaleceu a tese de que “Na tradição do nosso
Direito Público, é certo, a inelegibilidade tem sido disciplinada
como matéria de direito constitucional” (voto do Ministro Néri da
Silveira). No mesmo sentido, o Ministro Sidney Sanches, e a
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arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar 64/90 foi
rejeitada, ficando vencido o relator e mais quatro ministros.

Mas além desse precedente do Supremo a favor da tese
do Ministério Público Federal, o certo é que não há dúvidas de
que a Lei Complementar 135/10 traz novas causas de inelegibilidade
e de que ela foi editada com fundamento de validade no § 9º do
art. 14 da Constituição Federal, que diz:

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de

inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de prote-

ger a probidade administrativa, a moralidade para exercício

de mandato considerada vida pregressa do candidato [...].

E o mais relevante, senhores: referida norma constitucional
(essa que eu acabei de citar) está inserida no Capítulo IV do
Título II da Constituição Federal, vale dizer, dentre os direitos e
garantias fundamentais.

Portanto, mesmo aplicando-se a ponderação de valores
das normas constitucionais equivalentes, como, por exemplo, a
presunção de não culpabilidade, apesar de esta ser criminal, o
que não é o caso dos autos, de inelegibilidade por condenação
criminal, da irretroatividade da lei penal, do ato jurídico perfeito,
da ampla defesa etc., todos estão inseridos no mesmo Título II –
“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, sendo certo que o § 9º
do art. 14 é específico em relação aos demais, quando o caso
concreto em análise é de Direito Eleitoral, e o legislador, ao editar
a Lei da ficha Limpa, fê-lo com o menor sacrifício possível desses
valores protegidos na Carta da República.

E essa ponderação de valores foi devidamente analisada
pelo TSE, que é a instância próxima a que depois irá esse
processo, no julgamento da consulta cujo relator foi o Ministro
Hamilton Carvalhido.

Por último, também não teria incidência o princípio da
anualidade, na medida em que este foi concebido pelo constituinte
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para evitar que haja abuso legislativo, em detrimento da lisura
das eleições.

Então não é a toda evidência o caso da Lei Complementar
135/10, que pretende justamente defender a lisura das eleições
e os princípios da probidade e da moralidade da Administração
Pública, levando-se em consideração a vida pregressa do
candidato. É norma constitucional, direito fundamental.

Passa-se ao caso concreto.

Neste campo, a defesa, com toda competência e brilho
que lhe são peculiares, passa a desenvolver teses jurídicas que
efetivamente não conduzem ao enfrentamento do núcleo da
questão, mas sim com o intuito de confundir a clareza da hipótese
da alínea “k”. Margeia a questão com teses absolutamente
desinfluentes para o deslinde da causa, a saber:

1) a questão das publicações dos atos de renúncia e da
determinação de envio da representação do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, para concluir que a denúncia se tornou válida
antes da decisão da Mesa do Senado, publicada um dia depois.
Mesmo partindo-se de tal pressuposto, em nada altera a situação
do impugnado, pois a inelegibilidade da alínea “k” é exige para o
seu aperfeiçoamento tão somente que a renúncia se dê em
momento posterior ao “oferecimento de representação ou petição
capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a
dispositivo da Constituição Federal”. E nada mais.

Ora, a representação do PSOL contra o impugnado foi
protocolizada na Mesa do Senado Federal em 28 de junho de
2007, com fundamento justamente do art. 55, II, § 2º, da
Constituição Federal, que é a quebra do decoro parlamentar. E
em virtude dela, o então Senador Joaquim Roriz renunciou ao
mandato em 4 de julho de 2007, em momento posterior,
aperfeiçoada, pois, a hipótese de inelegibilidade claramente.

Terceira tese: se a Lei Complementar 135/10 pode alcançar
os fatos pretéritos a ela — a própria defesa já argumenta isso  –
ainda assim não poderia a alínea “k” alterar a qualificação jurídica
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de um ato jurídico perfeito, a renúncia, que é impedir, por força
legal, a instauração do processo que visava à cassação do
mandato perante o Poder Legislativo.

Ora, não discute no presente processo a validade ou
perfeição do ato de renúncia do então Senador Joaquim Roriz,
que impediu a sua cassação, nem se tal conduta era moralmente
aceita à época dos fatos, como quer a defesa. O que se deve
examinar nos presentes autos é o enquadramento da conduta do
candidato ao disposto na alínea “k” do inciso I do art. 1º da Lei
Complementar 64/90, com redação dada pela Lei da Ficha Limpa.

Isso quer dizer que por mais que a renúncia dele pudesse,
como quer a defesa, impedir a instauração de processo visando à
cassação do mandato, quando ela, a renúncia, ocorreu, já havia
sido oferecida a representação ou petição capaz de autorizar a
abertura do processo.

Então é absolutamente desinfluente. Não se está mudando
a qualificação jurídica da denúncia ocorrida, tanto que é ela que
justifica a incidência da hipótese de inelegibilidade. Se não
houvesse a renúncia – tanto que não está modificando a natureza
jurídica da renúncia – não haveria a própria inelegibilidade, pois
ela é baseada na renúncia.

A renúncia era e continua sendo um ato unilateral e
intransitivo de vontade, um direito personalíssimo, que pode ser
exercido a qualquer momento. Outra coisa são suas consequencias
jurídicas, que nada têm a ver com a natureza ou a expressão de
vontade realizada em determinado momento.

Ainda, não passou a renúncia a ser considerada ato ilícito,
mas tão somente optou o legislador por afastar a capacidade eleitoral
passiva de quem o fizesse em uma circunstância específica, qual
seja, nos dizeres da própria defesa: “Ele o fez para impedir a
instauração de processo visando à cassação do mandato”.

Então foi uma opção eminentemente política do impugnado,
pois desejou abafar ali o escândalo que o envolvia nas escutas
telefônicas da Operação Aquarela, em relação a uma conversa
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com o então presidente DO Banco de Brasília, sobre a partilha de
um cheque de R$ 2.200.000,00 do conhecido empresário Nenê
Constantino.

Não teve sorte em sua estratégia em relação ao futuro,
com também no caso do Deputado Wilson Lima, por motivo diverso,
já que não se pode rever o futuro, pois surgiu essa nova causa
de inelegibilidade que obsta a candidatura em casos quetais,
tendo a Lei Complementar entrado em vigência antes do pedido
do momento do registro da candidatura.

DA DESNECESSIDADE DE A JUSTIÇA ELEITORAL
IMISCUIR-SE NA DECISÃO DO SENADO, OU DE O MP

IMPUGNÁ-LA

Como afirmado no item anterior, não se presta o presente
processo para discutir a validade da decisão do Senado de acatar
a renúncia, ou mesmo a sua motivação ou fundamentação.

Tudo isso é absolutamente desinfluente para a análise da
inelegibilidade da alínea “k”, porque o que está em julgamento no
TRE é o fato de que houve a renúncia após o oferecimento de
representação capaz de autorizar a abertura de processo.

E frisa-se mais uma vez: a Lei Complementar 135/10 não
exige que a renúncia seja efetivada depois da “instauração do
processo”.

Nesse sentido, também, a defesa sustenta que há a
necessidade do juízo de admissibilidade pelo Poder Legislativo. A
defesa mais uma vez tenta confundir o julgador, pois a
inelegibilidade da alínea “k”, em discussão, não exige para o seu
aperfeiçoamento referido juízo de admissibilidade, mas tão somente
que a renúncia se dê após o oferecimento de representação ou
petição capaz de autorizar a abertura de processo.

Portanto, não se exige a existência de processo instaurado,
que pressupõe. Obviamente, o referido juízo de admissibilidade.
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Ainda, em nada altera também a situação do impugnado o
disposto do § 4 do art. 55 da Constituição, que diz respeito tão
somente à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à
renúncia de parlamentar que esteja sendo submetido a processo
que vise ou que possa levar à perda do mandato, o que também
não é o caso, porque não existia processo instaurado. Vale dizer,
ele ainda não era, o então senador, acusado formalmente quando
renunciou. E a inelegibilidade da alínea “k”, em discussão, não
exige a condição de processado, de acusado, mas tão somente
de representado, de peticionado, visando à abertura do processo.

E somente há de se falar em acusado e processado após a
instauração, como diz a alínea “k”, a abertura do processo.

E nesse sentido (não consta dos memoriais nem das
alegações finais) de ontem para hoje. Há um voto do Supremo
Tribunal Federal, relator o Ministro Carlos Ayres Britto, Mandado
de Segurança nº 25.594. em que ele enfrenta justamente a questão:

16. Pronto! Este o aspecto central da questão! Esta a per-

gunta que verdadeiramente conta: os impetrantes se acha-

vam na condição de pessoas processualmente acusadas

perante a Corregedoria da Câmara? E perante a respecti-

va Mesa, quando da aprovação e encaminhamento do

mesmo parecer à Comissão de Ética e Decoro, tal condi-

ção subjetiva era de pessoas processualmente acusadas?

17. A resposta me parece negativa. Ainda não havia acu-

sados (como até agora não há), pois tal qualificação subje-

tiva começa é com a abertura de processo disciplinar na

instância para esse fim concebida: o Conselho de Ética e

Decoro Parlamentar. Conselho nominado e regulado pelo

artigo 6º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câ-

mara dos Deputados para, justamente, processar pessoas

investidas no cargo de Deputado Federal.

[...]

19. Esse vínculo operacional direto entre o processo parla-

mentar de natureza disciplinar e a figura do acusado é símile
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do que transcorre entre o processo penal já instaurado e

toda pessoa que se veja como alvo de uma denúncia mi-

nisterial pública, ou, então, de uma queixa-crime. E o fato

é que a Constituição mesma sinaliza nessa clara direção,

ao falar que “A renúncia de parlamentar submetido a pro-

cesso que vise ou possa levar à perda do mandato, nos

termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as

deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º” (sem os

caracteres negritados).

20. Salta aos olhos a inspiração técnica e moral desse co-

mando constitucional. Se já existe processo que vise ou

possa levar à perda do mandato, é porque já existe pelo

menos um parlamentar formalmente posto na condição de

acusado. Ao contrário, se ainda não se deu a abertura desse

tipo de processo, é porque também ainda não existe se-

quer um parlamentar formalmente posto na condição de

acusado. Condição que somente se perfaz, no caso (é de

se repetir), quando a Comissão de Ética e Decoro Parla-

mentar praticar os atos de que trata o § 4º do artigo 14 do

Código de Ética e Decoro Parlamentar [No caso, aqui, é o

Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal,

em vigor à época].

21. Precisamente para a hipótese de formação desse en-

gate lógico é que foi redigido o citado § 4º do artigo 55 da

Constituição. Dispositivo pelo qual se toma em linha de

conta (verdadeiro marco temporal) a preexistência de pro-

cesso disciplinar como causa de proibição ao parlamentar

“processado” (não apenas “investigado”) de renunciar ao

respectivo mandato. Prescrevendo com isso a Lei Maior

que, nessa processualizada condição de acusado, o titular

de mandato legislativo que trate de fazer uso da garantia

da ampla defesa para se ver absolvido (e são plúrimas

essas possibilidades, a teor dos dispositivos incrustados

no referido Código). Isto porque, se afinal condenado à

perda do cargo, a natureza sancionatória da desinvestidura

já não comporta um tipo arrevesado de comutação em

renúncia.
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22. Dizendo tudo isso por modo reverso, o que se teve até

agora foi um conjunto de medidas investigatórias ou pré-

processuais. Medidas ou providências que se preordenaram

à apuração de fatos determinados, protagonizados sob sus-

peita de incompatibilidade com o decoro parlamentar. E de

cuja valoração pela Corregedoria e Mesa da Câmara estão

eles (os fatos) a alcançar dimensão que justifica o seu en-

caminhamento à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.

Encaminhamento que se traduz em pedido de abertura de

processo, é verdade, mas que processo ainda não é [...].

Tal lição hermenêutica, conferida pelo Ministro Ayres Britto,
já seria suficiente para afastar a tese da defesa de inconstitu-
cionalidade da Lei Complementar 135/10, face o § 4º, que é essa
suspensão da renúncia até o julgamento da Casa Legislativa, que
é o § 4º do art. 55 da Constituição Federal.

Mas ainda digo, mesmo que não fosse isso: o fato de a
Constituição ter estabelecido um marco temporal para que
o parlamentar renuncie e, via de consequência, não seja
processado e julgado por seus pares, em nada guarda
relação com o marco temporal determinado pela LC nº 135/
10 para que o candidato seja considerado inelegível.

As esferas são diferentes e as consequências jurídicas,
também. Veja:

A CF, em seu art. 55, §4º, permite a renúncia do parla-
mentar antes de instaurado o processo disciplinar. Consequência:
o parlamentar não pode ser processado ou julgado por seus
pares.

Essa é uma premissa. A outra:

A LC nº 64/90, com redação dada pela LC nº 135/10, e
em atenção ao disposto no art. 14, §9º, da CF, diz que são
inelegíveis os parlamentares que renunciarem aos seus mandatos
após oferecida representação capaz de autorizar a abertura de
processo. Consequência: o parlamentar que se enquadrar
nesse dispositivo fica inelegível para as eleições que se
realizarem durante o período remanescente do mandato
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para o qual foi eleito e nos oito anos subsequentes ao
término da legislatura.

Então não há, portanto, que se falar em inconstitucio-
nalidade da alínea “k” do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, com
redação dada pela LC nº 135/10.

A alegação da defesa referente à inconstitucionalidade da
alínea “k”, ante o princípio da inocência, também não prevalece.
A uma, porque já concluído pelo TSE e pelo Supremo, no Mandado
de Segurança 22.087, que a inelegibilidade não constitui pena ou
sanção; a duas, porque o princípio da não culpabilidade refere-se
como não culpado o cidadão até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória. Aqui não se trata de inelegibilidade por
sentença penal condenatória; a três, também porque o impugnado
não renunciou para escapar de uma ação penal; a quatro, porque
não é o caso de se fazer analogia à situação de quem teve a
renúncia suspensa e ao final do processo não teve o seu mandato
cassado, pois não é o caso dos autos, haja vista a ausência de
processo, a ausência de desistência de suspensão de renúncia
do impugnado e julgamento deste pelo Senado Federal.

Não pode o renunciante escolher submeter-se ou não ao
crivo da probidade e moralidade administrativa. Renunciar não
significa apagar os fatos que não foram apurados e julgados pela
respectiva Casa Legislativa, em virtude dessa mesma renúncia.
Caso contrário, seria prestigiar a própria torpeza.

Daí que, pelo ordenamento jurídico, somente se vê o
renunciante livre do julgamento político de seus pares e não em
face de outras instâncias e tribunais, como ação civil pública por
improbidade administrativa como argüição de inelegibilidade perante
o Poder Judiciário.

Finalmente, não há que se falar em desproporcionalidade
da sanção de inelegibilidade por oito anos, haja vista que tal prazo
foi conferido em todas as outras situações e foi uma opção
legislativa, não havendo o alegado desvio do poder de legislar,
principalmente porque os comandos dessa inelegibilidade decorreram
de uma lei complementar de iniciativa popular, vale dizer, fruto da
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participação direta da sociedade no processo legislativo, com mais
de um milhão de assinaturas de cidadãos coletadas em todo o
território nacional, o que confere à Lei Complementar 135/2010
uma legitimidade absoluta, além de que referida lei complementar
está escorada no § 9º do art. 14 da Carta da República, que tutela
a probidade e a moralidade administrativas para o exercício do
mandato eletivo, considerada a vida pregressa do candidato, donde
se inclui perfeitamente a inelegibilidade e sanção previstas na alínea
“k” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/90.

E mesmo que fosse reduzida tal sanção para um ano de
inelegibilidade, ainda assim seria o impugnado inelegível, pois tal
prazo se conta a partir do término da respectiva legislatura, o que
se dará ao final do ano, ao término da respectiva legislatura ou, no
caso dele, ainda era oito anos, que era o mandato de senador.

Então o Ministério Público Eleitoral confia na Justiça Eleitoral
do Distrito Federal. Que este TRE, a exemplo de outras unidades
da Federação, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul,
Rondônia e Santa Catarina (até ontem foram 39 candidaturas
inferidas), dê efetividade e concretude à Lei da Ficha Limpa, que
representa, em última análise, o aprimoramento do regime
democrático, dando-se assim eficácia concreta ao princípio
constitucional da probidade e moralidade administrativa,
considerada a vida pregressa do candidato, princípio constitucional
esse inserido no título dos direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal.

É a oportunidade de a justiça brasileira passar o Brasil a
limpo, afastar os “fichas sujas”, de conferir um tratamento zeloso
à Administração e aos bens públicos, que não são coisa de ninguém
nem coisa privada, mas pertencem ao povo brasileiro, e é esse o
desejo e o que anseia a nossa sociedade, principalmente a do
Distrito Federal, que já se viu assolada por delitos eleitorais,
crimes contra a Administração Pública, perda de mandato do
detentor maior do seu cargo, nessas situações de ilegalidade
contra a Administração Pública.
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E é importante que a Justiça Eleitoral do Distrito Federal
sinalize com essa efetividade da Lei da Ficha Limpa porque é a
justiça da capital do país, e isso seria um exemplo, além de
previsto como uma forma de dar efetividade e concretude ao
princípio constitucional, conforme foi narrado aqui, de que é
garantia fundamental dar também esse exemplo, que a capital do
país aplica a Lei da Ficha Limpa e dá sua execução.

Nesse sentido, o Ministério Público, pedindo vênia pela
extensão do tempo, que deseja seja estendido o mesmo prazo de
acesso à defesa, requer a procedência da ação de impugnação e
o indeferimento, consequentemente, do pedido de registro de
candidatura do impugnado.

O Senhor Advogado ALBERTO BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI – OAB/DF Nº 21.144:

Senhor Presidente, colenda Turma, representante do
Ministério Público, ilustre relator do caso, advogados presentes,
senhores e senhoras também presentes a este julgamento:

Antes de mais nada, quero parabenizar o Ministério Público
pelas brilhantes palavras e pela aula magistral dada aqui a respeito
de todo o arcabouço jurídico e legal referente a esse caso, que
chama tanta atenção, não só no Distrito Federal, mas também
no Brasil inteiro, até porque Brasília é a capital do país.

Esse caso, Excelências, pode ser dividido em duas formas,
a primeira delas, que foi muito bem explicada pelo Ministério
Público, é o aspecto legal, já que hoje a condição de elegibilidade
do candidato foi modificada pela Lei Complementar nº 135/90 e,
como bem falou o Ministério Público, ela tem efetividade imediata,
porque não se trata de lei processual eleitoral, mas de lei eleitoral
substancial, de lei eleitoral material. E nesse aspecto, então,
você afasta por completo a idéia de que ela precisa respeitar o
princípio da anualidade no processo eleitoral, até porque no direito
eleitoral material esse princípio não existe.
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Outro aspecto que os impugnantes acham importante
ressaltar – e que talvez seja o mais importante – é o aspecto
popular dessa lei. O primeiro aspecto é o aspecto legal; o segundo
aspecto é o aspecto popular. Essa lei foi a última lei de iniciativa
popular que foi promulgada no Brasil, mais de 2 milhões de brasileiros
assinaram essa lei em todos os cantos do país e dizendo,
taxativamente, que as pessoas que têm problemas, tanto no
Judiciário como em outras esferas, como a política, por exemplo,
não podem se candidatar.

O que se espera, na verdade, do Poder Judiciário, é esse
equilíbrio na relação social. O que se espera de Vossas Excelências,
o que já vem sendo seguido pelo TSE e pelos demais Tribunais
Regionais Eleitorais, é que a efetividade dessa lei se concretize,
porque, na verdade, não estará se concretizando a vontade do
Congresso Nacional, dos 513 deputados, mais 81 senadores. O
que estará se concretizando, nesse momento, é a vontade popular,
muito mais a representatividade de dois milhões de brasileiros do
que a representatividade de todos os congressistas que, é claro,
com base nessa iniciativa popular, tiveram a hombridade, a
humildade de fazer com que essa lei entrasse em vigor já para
essas eleições. Isso em função do que decidiu o TSE.

Apenas em relação a alguns aspectos formais da contes-
tação, é necessário ressaltar que a lei, em momento algum, mexe
na renúncia feita pelo impugnado. A renúncia de fato é ato per-
feito, foi concretizada e não pode, inclusive, a lei voltar nisso e
determinar que ela se torne sem efeito. E com isso, o que acon-
teceria? Ele seria senador novamente? Ou seria processado
novamente? Quer dizer, é uma situação surreal e impossível.

Por outro lado, a gente há de concordar que a única
iniciativa do impugnado foi de fato juntar ao processo 152 folhas
de razões tangenciais, de razões que não enfrentam o problema,
porque, em momento algum, ele nega o fato da renúncia, muito
pelo contrário. O PSOL apresentou representação junto ao Senado,
devido à Operação Aquarela, como já foi dito em plenário, e a lei
não diz que essa representação tem que ser aceita ou que ela
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tem que ser distribuída. A simples representação ou petição,
capaz de cassar o mandato do político, já é suficiente para
aplicação do disposto da Lei Complementar nº 135/2010.

Portanto, Excelências, o que rogam aqui os impugnantes é
que a vontade popular prevaleça e que não seja esta Corte
destoante do Brasil. Que ela seja, de fato, um equilíbrio nessa
relação popular, porque as pesquisas vêm demonstrando que,
embora o candidato tenha todo esse problema eleitoral, uma vida
pregressa de problemas eleitorais, de problemas com a justiça,
ele ainda tem uma margem muito grande, segundo as pesquisas,
com todas as vênias a qualquer situação de dúvida quanto às
pesquisas, mas esse equilíbrio precisa ser dado pelo Judiciário,
senão o princípio da probidade e todos os princípios constitucionais
que regem a coisa pública não serão observados. O aspecto
legal, data venia, está totalmente superado.

O próprio STF, embora tenha dado duas liminares no caso
concreto, já não deu mais para ninguém liminar sobre a questão
da ficha limpa, o que demonstra, inclusive, o que provavelmente
deve acontecer, é que essa Lei da Ficha Limpa, de fato, terá
essa efetividade.

Portanto, Excelências, os impugnantes esperam que essa
impugnação seja provida e que a vontade popular seja observada,
como exemplo social, como exemplo de justiça, para que o
Judiciário não se afaste dos anseios e necessidades do povo.

Repito que essa não é uma lei congressista, essa é uma lei
de iniciativa popular, em que as pessoas necessitam e clamam
por justiça, e a justiça também se faz no momento de se aferir a
elegibilidade dos candidatos.

Com essas razões, os impugnantes reiteram todos os
termos apresentados ao Judiciário, fazendo também como
integrantes dessas palavras as palavras do Ministério Público,
para que seja declarada a inelegibilidade do candidato Joaquim
Roriz pelos oito anos contados a partir do fim da legislatura, para
que ele não possa nessa eleição vir a ser candidato, para que
seja cassado o seu registro de candidatura.
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É o que se requer, Excelências. Obrigado.

O Senhor Advogado PEDRO GORDILHO – OAB/DF Nº 138:
Senhor Presidente, ilustres integrantes do Tribunal Regional

Eleitoral do Distrito Federal, eminente Procurador Regional Eleitoral,
colegas advogados aqui presentes, o TSE decidiu que as normas
introduzidas pela Lei Complementar nº 135 não implicariam em
alteração do processo eleitoral; teria ocorrido apenas alteração
de direito material e não de direito processual.

Isto tem sido uma constante entre os fundamentos
adotados para impugnar a candidatura, cuja defesa faço neste
momento. Mas no Recurso Extraordinário 129392, em acórdão da
lavra do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, o egrégio Supremo
Tribunal rejeitou o recurso extraordinário apenas no fundamento
de que se tratava de lei complementar reclamada pela
Constituição. Tratava-se lei de inelegibilidade exigida pela
Constituição Federal. No princípio da anualidade, Excelências, seria
por esse motivo – e só por ele – inaplicável ao caso concreto.
Depois o Supremo foi mais longe: alcançou o quadro que se
apresenta neste momento diante deste egrégio Tribunal. No
julgamento da Ação Direta 3685, o egrégio Supremo Tribunal voltou
a enfrentar este tema e decidiu que a inovação trazida no art. 1º
da Emenda Constitucional nº 52/2006 somente seja aplicada após
decorrido um ano da data de sua vigência.

Aí está: o Supremo Tribunal, reconhecendo a todas as
luzes que o art. 16, uma garantia contra os casuísmos da ditadura,
veda a aplicação imediata de caso novo de inelegibilidade, até
mesmo através de uma emenda constitucional. E mais: a Lei
Complementar da Ficha Limpa, a 135, não é a lei que passou a
ser exigida pelo novo texto do parágrafo 9º do art. 14 da
Constituição Federal, como diz o eminente representante do
Ministério Público, o eminente Procurador Regional Eleitoral.

Vejam Vossas Excelências os textos do § 9 do art. 14,
após a Emenda nº 4, que ofereceu a modificação. Depois dessa
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emenda é que se autorizou a consideração da vida pregressa
desses candidatos; antes não havia essa exigência.

A Lei Complementar 135, ela não estabeleceu
inelegibilidades para permitir que a Justiça Eleitoral pudesse prover
o exame da vida pregressa do candidato. Ela não constitui essa
lei, Excelências. Que lei? A lei que a Emenda Constitucional nº 4
prometeu, porque o regime de inelegibilidades já foi implementado,
já havia sido implementado pela Lei das Inelegibilidades, que é a
Lei nº 64/1990.

O principio da anualidade, portanto, a nosso juízo, nessa
visão tão perfunctória, tão rápida que apresentamos, muito bem
desenvolvida pela defesa, é, portanto, inafastável ao caso
concreto.

A questão da retroatividade: a Lei Complementar 135, ela
passou a considerar como conduta moralmente reprovável conduta
que, à época em que ela foi realizada, era considerada jurídica e
moralmente aceita, a saber: a renúncia antes da instauração do
processo disciplinar perante o Congresso, o órgão correspondente.

A renúncia aqui do candidato formalizada, acolhida no ano
de 2007, ela constitui um ato jurídico lícito, art. 185 do Código Civil.
Este ato lícito do meu cliente, eu tenho certeza absoluta que ele
não teria sido praticado se o seu autor tivesse a percepção
extrassensorial de que três anos depois passaria a ser um ato ilícito.

A hipótese da alínea “k” não pode, por isso, retroagir em
face de uma renúncia ocorrida em 2007, porque se trata de um
ato jurídico perfeito. É um princípio, Excelências, dentro do universo
do Direito, que felizmente domina a consciência jurídica dos povos
cultos. O veredicto do maior advogado de todos os tempos na
História d o Brasil, o grande Ruy Barbosa, esse veredicto continua
vivo em nossa consciência. A beleza de suas palavras, a candente
advertência do que nela se contém justif icam a pequena
reprodução: “Dai a uma legislatura – disse ele – o poder de votar
leis retroativas e ninguém está seguro, porque exposto ao domínio
dela ficará um passado inteiro de cada individuo, de cada cidadão.
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Óbvio é, portanto, que só de tiranos será digno fazer leis
retroativas e só de escravos, obedecer-lhes”.

Temos aqui, Senhor Presidente, senhores juízes, temos
aqui o clamor, há um grande clamor. Todos nós reconhecemos
que há este clamor, mas o clamor não constitui regra autorizada
de hermenêutica jurídica. O clamor não está na Lei de Introdução
ao Código Civil, o clamor não está nas lições doutas de Carlos
Maximiliano, em sua obra máxima “Hermenêutica e Aplicação do
Direito”. E ainda que se possa considerar possível a aplicação das
novas regras de inelegibilidade, em face de fatos pretéritos, como
no caso, haverá sempre de se observar a garantia constitucional
da intangibilidade do ato jurídico perfeito.

Vejamos agora, Senhor Presidente, eminente juízes, o art.
55, § 4º, da Constituição: os parlamentares podem apresentar a
renúncia desde que o processo não tenha tido início. É a garantia
que está na Constituição. A Mesa, ao determinar o encaminhamen-
to da representação do PSOL ao Conselho de Ética, ela assim o fez
com base em decisão da lavra do eminente Ministro Ayres Brito, sob
o fundamento de que o processo ainda não havia sido instaurado.
Esta decisão do eminente Ministro Ayres Brito está transcrita na
decisão da Mesa do Senado Federal. Existe, é indesconhecível,
existe um direito, existe uma garantia. Que garantia é esta? De
renunciar antes da existência de processo disciplinar.

Na espécie, como dissemos largamente na defesa, não
houve juízo de admissibilidade por parte do Conselho de Ética.
Caberá, portanto, a este egrégio Poder declarar a inconstitucio-
nalidade de parte do texto, para que subsista a inelegibilidade
apenas para aqueles que oferecerem a renúncia depois de serem
considerados como acusados ou depois do exercício do juízo de
admissibilidade.

A aplicação da inelegibilidade da alínea k estará violando
não apenas o § 9º do art. 14 da Constituição, como igualmente o
princípio da presunção da inocência, pois estaria sendo imposta
uma inelegibilidade pelo fato de ter sido apenas protocolada uma
representação; é o que diz a letra “k”. Representação estsa que,
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temos de convir com isso, Senhor Presidente, senhores juízes,
representação estsa que poderia não ter forma, poderia não ter
figura em condições de atender as exigências regimentais, poderia
ser um papel qualquer. Isso gerará uma inelegibilidade porque
ninguém, pelo que diz a letra “k”, estará capacitado até aquele
momento para aferir da admissibilidade pelo menos em caráter
preliminar daquele papel apresentado a título de representação.

O legislador complementar pretendeu claramente alcançar
a situação daquele que ofereceu a renúncia, de forma a evitar a
instauração do processo. Esta alínea “k” é, data venia, inconstitu-
cional. O legislador inseriu no texto fato ou conduta que não se
submete ao comando do § 9º do art. 14 da Constituição.

E mais: o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF
nº 144, reconheceu a impossibilidade de a lei complementar, mesmo
com apoio no § 9º do art. 14 da Constituição, transgredir a
presunção constitucional da inocência.

Não é possível, Excelências, compreender que a renúncia
daquelas pessoas enumeradas na alínea “k”, que atendam aquilo
que está previsto, pudesse ser considerada algo capaz de
comprometer a probidade administrativa, a moralidade para o
exercício do mandato e os outros valores ali consagrados. Ter-
se-ia a mesma inelegibilidade para aquele que renunciou antes de
ser considerado acusado, para aquele que já tendo sido
considerado acusado e ainda estivesse respondendo a um
processo e, ainda (vejam o absurdo), para aquele que tivesse o
processo terminado, mas sido absolvido das acusações. Vejam
Vossas Excelências este absurdo jurídico, essa heresia cruel que
está na alínea “k”: aquele que tivesse apresentado a sua renúncia,
tendo a renúncia ficado suspensa, seria considerado inelegível
mesmo após vir a ser absolvido da acusação.

É o que está lá.

A redação desta regra, portanto, atribui a três situações
distintas o mesmo resultado gravoso. Houve aqui, sustentamos
amplamente na defesa, abuso do poder de legislar. Abuso este
que configura a hipótese de violação ao devido processo legal
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em seu sentido material, abuso do poder de legislar, Excelências,
que tem sede no princípio do processo legal substantivo cons-
tante do art. 5º, inciso LIV, da Constituição, porque em lugar de
instituir um fato que pudesse ser tido como imoral ou ilícito, por-
tanto sujeito ao § 9º do art. 14 da Constituição, utilizou-se o
legislador constituinte indevidamente de um ato lícito.

Manifesta, portanto, assim entendemos, a falta de
razoabilidade e de proporcionalidade do prazo dessa inelegibilidade:
oito anos. Não é razoável, não é proporcional tal restrição de
direito, já que, como todos sabemos, não se trata de pena. A lei
passou a estabelecer oito anos de inelegibilidade para aquele que
sequer seria acusado, ou seja, a mesma inelegibilidade que incidiria
se, ao final do processo disciplinar, o parlamentar viesse a perder
o mandato. Não se admite, estamos convencidos, Excelências,
no ordenamento jurídico brasileiro que condutas radicalmente
diferentes, com ofensas de graus manifestamente distintos e
diferentes possam ter a mesma pena e, no caso, ainda pior:
condutas lícitas sendo consideradas como ilícitas.

Espera o candidato impugnado o deferimento do seu pedido
de registro, a rejeição da impugnação, com as considerações que
acabo de fazer e com as que serão acrescentadas pelo colega
que deverá me suceder, falando pela Coligação.

Muito obrigado a todos!

O Senhor Advogado ELÁDIO BARBOSA CARNEIRO – OAB/DF Nº
19.774:

Exmo. Senhor Presidente, senhores julgadores, Desem-
bargador Mario Machado, os juízes Souza e Ávila, relator Luciano
Vasconcelos, e também os juízes Evandro Pertence e Raul Saboia,
Senhor Procurador Renato de Brill de Góes, senhoras e senhores,
colegas advogados, Dr. Pedro Gordilho, com quem tive a oportu-
nidade de dividir esta tribuna:

Estamos aqui hoje para fazer a defesa em nome da
coligação, mas, além disso, estamos fazendo uma defesa muito
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maior: uma defesa da Constituição Federal, uma defesa da Carta
Maior do povo brasileiro, uma defesa da soberania do voto, uma
defesa da irretroatividade da lei, uma defesa da coisa julgada
material, uma defesa do ato jurídico perfeito, uma defesa da
ética da legalidade, uma defesa da presunção da inocência. Valores
imutáveis, tidos como cláusulas pétreas da nossa Constituição.
Por esses valores, muitos deram a liberdade e a vida, para que
chegássemos hoje e tivéssemos abstraído da vontade do povo,
da soberania popular a escolha de seus representantes.

A análise deste caso concreto, ela erradia para situações
outras. O que pode vir a ser a interpretação vesga, equivocada,
de ter restrição de direito no que é mais importante e elementar
na vida republicana e democrática do Brasil: o direito de escolher
os seus representantes, quem comandará o destino do município,
do estado e da nação brasileira.

Trago aqui, aproveitando as palavras do Dr. Pedro Gordilho,
uma citação da Ministra Cármem Lúcia, na ADPF 144, quando ela cita
um juiz da Suprema Corte Americana, que diz: “Quando nós
começarmos a abrir mão da liberdade em nome da segurança, em
muito pouco tempo não teremos mais nem liberdade, nem segurança”.
Pego também emprestado as palavras do Dr. Pedro Gordilho para
dizer que essa lei é assim casuística, e leis casuísticas só os tiranos
as fazem, e a elas somente os escravos podem se submeter.

O Ministério Público Eleitoral ingressou com impugnação,
alegando dois pontos: o primeiro deles, em relação à ausência de
quitação eleitoral e o segundo, em relação à incidência do
impugnado, candidato, na alínea “k” da Lei 135. Quanto à quitação
eleitoral, até pelo próprio silêncio do ilustre Procurador nas
alegações finais, parece-me que a questão deu-se por vencida,
até porque foi acostada aos autos uma certidão de que não
havia transitado em julgado uma sentença, aliás, que havia
transitado em julgado uma sentença e transcorrido in albis o
prazo final para representação do recurso. E, em verdade, no dia
14, este egrégio Tribunal conheceu do recurso e deu-lhe parcial
provimento.
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De sorte que as próprias certidões que ali foram acostadas
não correspondiam à realidade, haja vista do conhecimento e do
parcial provimento desta própria Corte.

É importante frisarmos, também, senhores julgadores, a
ADPF 144. Quase trezentas laudas, uma aula de Direito, uma aula
de democracia, uma aula de respeito à liberdade, à presunção da
inocência, respeito à ética da legalidade. Se se busca a moralidade,
essa moralidade nos tribunais deve se basear dentro da ética da
legalidade; não há caminho fora dela. Não há clamor popular
capaz de interferir no que nós temos de mais sagrado, que é a
Constituição Federal. Não é possível que isso aconteça.

Vejam que em tempos passados, Cristo buscou por um
julgamento e não conseguiu obtê-lo; buscou diante do Rei Herodes
e não conseguiu obtê-lo; buscou diante do próprio Pilatos e não
conseguiu obtê-lo, porque havia um clamor pela crucificação. E
dois mil e poucos anos se passaram e nós estamos vendo que
esses clamores são temerários. Até porque eles não expressam,
de fato, o que a população diz. Recorde-se a questão da Lei do
Desarmamento: inicialmente havia uma aprovação e quando foi
submetido ao referendo popular, a população brasileira entendeu
que aquele não era o melhor caminho. Um milhão e seiscentas mil
assinaturas não representam necessariamente a vontade do povo
brasileiro. Sim, parte do povo brasileiro, até porque temos quase
duzentos milhões de brasileiros e cento e vinte milhões de eleitores.
Não podemos nos deixar levar por este caminho. Ele é perigoso,
ele nos leva à tirania, ele nos leva à perda dos direitos
fundamentais, conquistados gradualmente pelo povo brasileiro e
sintetizados na nossa Carta Maior.

Mas ao analisarmos a Lei 135, precisamos fazer uma divisão
didática. Primeiro, quanto à interpretação gramatical. Vejam,
senhores julgadores, que na letra “k” diz: “os que renunciarem
aos seus mandatos”. “Renunciarem”, obviamente, não se refere
ao passado e, sim, a partir do momento da eficácia da lei. O
termo verbal encontra-se no futuro do subjuntivo, que quer dizer
exatamente que é expressão de ação vindoura, condicional
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confirmativa, dependente de outra ação também futura. Quando
analisamos o tempo verbal no futuro do subjuntivo, o entendimento
dos gramáticos e também dos juristas é que a ação refere-se à
situação que está para acontecer ou que pode acontecer, mas
depende de uma condicionante no futuro para concretizá-la.

No caso em cotejo da letra “k”, “os que renunciarem aos
seus mandatos”, após eficácia, sim, da Lei 135, submeter-se-ão
aos efeitos da letra “k”. Não é possível nós atentarmos contra a
gramática dessa forma. Então, não é possível darmos, da mesma
forma, uma interpretação que a própria lei não entendeu assim.
Na própria redação, não houve essa vontade do legislador de
atentar contra situações pretéritas. Até porque, por óbvio, feriria
o princípio da irretroatividade, que aqui já foi discorrido sobre ele.

É necessário, também, que nós analisemos o espírito da
lei, a mens legis. A lei foi, por iniciativa popular, proposta junto à
Câmara Federal. Vejam que existia uma distinção entre os incisos
do Projeto 518. E existiam situações distintas. Em alguns casos,
buscavam-se situações pretéritas os que tenham sido julgados;
em outros, como o caso da letra “k”, buscava-se atingir situações
futuras: “os que renunciarem”.

Ao ser aprovada na Câmara e posteriormente no Senado,
foi dada uma emenda de redação, pelo Senador Francisco
Dornelles, para uniformizar. E nessa uniformização do termo, todos
foram colocados no futuro do subjuntivo. Agora vejam, senhores,
que a letra “k” não sofreu qualquer alteração.

Então, ao buscar o espírito da lei, a mens legis, é necessário
que se tenha uma interpretação. Primeiro, se houve alteração do
mérito e do espírito, através de uma emenda modificativa, seria
necessário, obrigatoriamente, que o projeto de lei retornasse à
Câmara para ser votado em duas sessões. Se o entendimento é
que não, o espírito da lei ficou preservado quanto à alínea “k”,
que se trataria de situações eminentemente futuras, após a eficácia
da Lei 135.

Diante dessas situações, podemos afirmar que o legislador
não pretendeu, em momento algum, quanto à letra “k”, reportar-
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se a situações pretéritas, até pelo próprio absurdo. Em outras
situações, como, por exemplo, de deputados que renunciaram
em 2005 e que foram candidatos em 2006, que hoje exercem os
mandatos, a retroatividade dessa lei para atingi-los e tornar a
renúncia um ato criminalizado e, sim, com imputação de pena,
porque a perda de direito, a sanção ou a pena são restrições do
direito, em face de condutas tidas como ilícitas, que até então
não eram criminalizadas e que, então, a partir da Lei 135, passaram
ser criminalizadas. Você não poderia ter a retroatividade da lei
para atingir uma situação, quando à época não havia ilícito algum
em promover o ato unilateral da renúncia.

Ademais, quando houve a renúncia, o próprio Ministério
Público tinha legitimidade, assim como o PSOL, para ingressar
com mandado de segurança e para tentar suspender os efeitos
da renúncia, fazendo com que nos termos do Decreto Legislativo
16, o impugnado, à época senador, fosse submetido ao julgamento
dos seus pares, para só depois de encerrado esse julgamento
pela Comissão de Ética e Decorro do Senado, aceitasse os efeitos
da renúncia; se ele fosse eventualmente condenado, a perda dos
direitos políticos. Se ele fosse absolvido, então, o recebimento e
a eficácia da renúncia. Mas isso não aconteceu. Houve a preclusão
dos prazos pelas partes legítimas, que poderiam, à época, ter
levantada a questão.

Se o ato jurídico da renúncia é um ato unilateral de vontade,
e ele deu-se, imperou sobre ele com a publicação no Diário do
Senado, no dia 5, os efeitos imutáveis da coisa julgada político
administrativa, da mesma forma, o ato é um ato jurídico perfeito,
intocáveis, imutáveis pela Constituição Federal. Não podem ser
alterados por leis infraconstitucionais. Esta matéria foi apreciada
pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 144.

E nessa aula de Direito, de preceitos constitucionais, num
brilhantíssimo voto do Ministro Celso de Mello, com efeito
vinculante, por nove votos a dois, vencidos Joaquim Barbosa e
Ayres Britto, o Supremo Tribunal Federal determinou, com efeito
vinculante, que todo o Judiciário, especialmente a Justiça Eleitoral,
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atentasse para os preceitos fundamentais, quais eles, a presunção
da inocência, até porque, além da norma estar explícita na
Constituição, os tratados internacionais de que o Brasil é signatário
incorporam todos esses valores da presunção da inocência e da
impossibilidade de julgamento de quem quer seja, sem o
contraditório, sem a amplitude da defesa, sem o devido processo
legal. Além disso, nesse brilhante voto, o Supremo Tribunal Federal
consagra a impossibilidade de ferir a coisa julgada material, o ato
jurídico perfeito e o devido processo legal.

Agora vejam tamanha tirania: busca-se incriminar uma
conduta que em 2007 era lícita; era possível renunciar. Não havia
previsão nenhuma que isso era crime ou restringia qualquer tipo
de direito. Busca-se criminalizar uma conduta, imputar uma pena
a uma pessoa que sequer foi submetida a qualquer julgamento,
que não apresentou a sua defesa, que não teve o contraditório,
que não teve o devido processo legal, então a aplicação imediata
de pena de sanção, sem que ele tivesse sido submetido a um
julgamento nos termos da Constituição brasileira.

Esta, senhoras e senhores, eminentes julgadores, é a tese
que nós estaremos decidindo hoje: para que rumo, para que
caminho vai seguir o nosso país? As liberdades começam a serem
restringidas no que existe de mais essencial, de mais belo, de
mais puro da democracia: o voto.

O colega advogado que me antecedeu disse que este
Tribunal precisa tomar uma providência, porque as pesquisas
indicam que Joaquim Roriz vencerá as eleições. Meu Deus! Meu
Deus! Será que nós estamos diante de uma análise dessas?

Senhores, concluindo, para não ser mais extenso: o ilustre
Ministro Eros Grau, jurista de escol, sábio, humano, em uma
entrevista concedida anteontem ao Estadão, disse o seguinte:
“Estou convencido que a Lei Complementar 135 é francamente,
deslavadamente, inconstitucional”. E ele faz também uma análise
do que vem a ser a moralidade, a moralidade minha, a sua. Se
nós formos levar esse parâmetro de moralidade, assim como citei
o caso de julgamento de Cristo, será que aquele julgamento foi
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moral? Nós poderíamos sair com porrete, fazendo um linchamento
público para prevalecer qual moral é maior do que a outra ou a do
outro.

A moralidade do Poder Judiciário é a ética da legalidade,
da instrumentalidade, da Constituição Federal. Esta é a pedra
angular, este é o caminho e fora dele não há salvação. Fora dele
é tirania, é estado totalitário. Fora dele é um atropelamento de
tudo o que se conquistou de direitos individuais e coletivos. Num
primeiro momento, atacam o sufrágio, com restrição de escolha;
num segundo, a mordaça na imprensa, não pode falar “assim ou
assado”, porque tem que estar sujeito a um crivo maior, o crivo
do Estado. Depois vem a castração do próprio Judiciário: o juiz só
pode andar nesse ou naquele caminho. Isso é perigosíssimo.

Não é esse o espírito da nossa Constituição, não foi por
isso que lutas foram travadas, que pessoas lutaram num processo
longo de redemocratização. Diante dessas situações, diante da
prova incontestável de que a renúncia se deu antes do ato da
admissibilidade do documento que poderia vir a levar à abertura
de um processo, já que a certidão estampada nos autos, fornecida
pelo Senado Federal, diz que contra Joaquim Roriz nunca houve
processo ético. Não há registro de processo ético contra Joaquim
Domingos Roriz no Senado Federal.

Da mesma forma, a declaração estampada pela secretária
da Mesa, Dra. Cláudia Lira, que diz que o Senador Joaquim Roriz
não foi comunicado sequer da admissibilidade da representação.
E a renúncia, então, por óbvio, deu-se antes da própria admis-
sibilidade.

Então não é possível, diante desse contexto, diante dessa
situação fática, atropelarmos todos esses princípios, malferirmos
a Constituição Federal, violentarmos o ato jurídico perfeito,
agredirmos a coisa julgada material, em nome de uma vontade
popular, em nome de um chamado clamor que atenta contra o
que nós temos de mais belo e mais sagrado, que são as nossas
liberdades.
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Desta forma, senhores julgadores, requeremos pela
improcedência das duas impugnações e pela manutenção do
registro de candidatura de Joaquim Domingos Roriz, da Coligação
ESPERANÇA RENOVADA, por ser de direito, por ser constitucional
e por ser da liberdade do estado democrático de direito, que nós
temos que preservar e não malferir. Muito obrigado.

VOTOS QUANTO À PRELIMINAR DE
NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Inicio pela questão do indeferimento da prova oral.

Evidente que não poderia ela ser deferida.

Dou as razões do meu convencimento.

Não se precisava ouvir pessoas, que demonstrariam não
ter o impugnado Joaquim Domingos Roriz participado da segunda
parte da reunião da mesa do Senado, realizada em 04 de julho de
2007, e que por isto não teria tomado conhecimento oficial da
decisão ali tomada, por duas razões.

Indiferente, para o que se discute nos autos, se quando
renunciou Joaquim Domingos Roriz ao cargo de Senador da
República, sabia ele ou não que Representação contra ele feita
seria enviada ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, tendo
importância, unicamente, saber que houve ou não a renúncia, o
que não foi desmentido, e suas consequências legais.

E mais se tem para indeferir-se o pedido.

Vê-se às fls.439 (volume 2), certidão expedida pela
Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal, dando conta que o
então Senador Joaquim Domingos Roriz não estava presente
na reabertura da 7ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada
em 04 de julho de 2007, e que não sabia ele oficialmente da
decisão ali tomada.
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Logo, por tudo isto, desnecessário ouvir-se testemunhas,
sendo caso, como foi feito, de aplicar-se o determinado no artigo
40, da Resolução 23.221/2010, que diz:

Diz a Resolução 23.221/2010, do TSE:

Art. 40. Decorrido o prazo para contestação, se não se

tratar apenas de matéria de direito, e a prova protestada

for relevante, o relator designará os 4 dias seguintes para

inquirição das testemunhas do impugnante e do impugna-

do, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as

tiverem arrolado, após notificação.

Então, Senhor Presidente, rejeito essa preliminar e a
destaco.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Senhor Presidente, eu também não diviso, à semelhança

do que foi decidido pelo relator, a necessidade de prova
testemunhal.

O que se discute, no caso, é de ser dirimido por meio de
documento, se existe ou não a renúncia. Não se questiona a
existência da renúncia e, ao mesmo tempo, não se alega, em
relação à renúncia, que ela teria sido obtida por erro, dolo, coação,
de sorte que não há nenhum elemento que torne necessária e
indispensável produção de prova testemunhal para ensejar o
julgamento da causa.

Eu acompanho o relator na preliminar.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o eminente relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, não há fato de relevo que demande

prova útil ao desfecho do caso.

Acompanho o eminente relator.
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O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente, a meu ver, não há controvérsia alguma

a respeito dos fatos. A discussão é meramente de direito. Por
isso acompanho o eminente relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Com o eminente relator.

VOTOS QUANTO AO MÉRITO

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Evidente a legitimidade ativa de Júlio Pinheiro Cárdia.

Diz a Resolução TSE 23.221/2010:

Art. 37. Caberá a qualquer candidato, a partido político, a

coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 dias, con-

tados da publicação do edital relativo ao pedido de regis-

tro, impugná-lo em petição fundamentada.

É ele candidato ao cargo de Deputado Distrital pelo Partido
Verde, como conta o documento de fls.1934.

Assim, existente a legitimidade ativa.

Passo ao exame do mérito

Inexiste débito eleitoral.

Para que se possa ter aquele que postula registro de
candidatura como não quite com a Justiça Eleitoral, necessário
que a decisão que a ele tenha imposto multa tenha transitado
em julgado.

Diz o § 7º, do artigo 11, da Lei 9.504/97:

§ 7o  A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusiva-

mente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular

exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
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Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a

inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela

Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de con-

tas de campanha eleitoral.

A multa aplicada, aquela que impediria o impugnado de
estar quite com a Justiça Eleitoral, ainda não transitou em
julgado, como conta o documento de fls.457/470, que é cópia
de Recurso Especial dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral.

Logo, não havendo multa em caráter definitivo, não há
inelegibilidade por falta de quitação com a Justiça Eleitoral.

Evidente estar Joaquim Domingos Roriz alcançado
pela Lei Complementar 64/90, com a alteração feita pela
Lei Complementar 135/2010.

E está ele atingido em razão da renúncia que fez ao cargo
de Senador da República, fato público e notório, por ele mesmo
admitido.

Diz a Lei Complementar 64/90, com as alterações sofridas
em razão da Lei Complementar 135/2010:

Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do

Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso Na-

cional, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa,

das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus manda-

tos desde o oferecimento de representação ou petição ca-

paz de autorizar a abertura de processo por infringência a

dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Esta-

dual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica

do Município, para as eleições que se realizarem durante o

período remanescente do mandato para o qual foram elei-

tos e nos 8 (oito) anos subseqüentes ao término da

legislatura.
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Vê-se às fls.99/107, que em 28 de junho de 2007, bem
antes, portanto, da renúncia, que aconteceu em 4 de julho de
2007, que o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL fez represen-
tação para verificação de quebra de decoro parlamentar contra
o impugnado.

A representação tinha força de levar a abertura de processo
por infringência à Constituição Federal, e mesmo à perda do cargo.

Diz o artigo 55, II, § 1º, da Constituição Federal:

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

II – cujo procedimento for declarado incompatível com o

decoro parlamentar;

§ 1º – É incompatível com o decoro parlamentar, além dos

casos definidos no regimento interno, o abuso das prerro-

gativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou

a percepção de vantagens indevidas.

Assim, existindo petição que era capaz de levar a abertura
de processo, evidente que a renúncia traz como consequência a
inelegibilidade.

Não pode o impugnado sustentar que a alteração feita na
Lei Complementar 64/90, com a entrada em vigor da Lei 135/
2010 não o alcança.

E não pode por várias razões.

Já entendeu o Tribunal Superior Eleitoral, em julga-
mentos por demais conhecidos, que as alterações se apli-
cam nestas eleições.

Decisões do TSE devem ser respeitadas, já que a ele cabe
examinar condições de elegibilidade.

Ensinam Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho
e Paulo Gustavo Gonet Branco:

Do texto constitucional resultam, porém, algumas atribui-

ções inequívocas da Justiça Eleitoral, como aquelas
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concernentes ao alistamento eleitoral, à apreciação das

questões relativas à inelegibilidade, à impugnação de man-

dato eletivo e à expedição ou à anulação de diploma (CF,

arts. 14 e 121). (Curso de Direito Constitucional, Editora

Saraiva – IDP – Instituto Brasilense de Direito Público, São

Paulo, 2007, pág. 927).

Ainda que não tivesse o TSE se pronunciado, ainda assim
a nova ordem legal teria que ser observada.

A observação teria que se dar por algumas circunstâncias.

Evidente que não há desrespeito ao artigo 16 da
Constituição Federal.

Esta a sua redação:

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em

vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição

que ocorra até um ano da data de sua vigência.

A Lei Complementar 135/2010 não altera o processo
eleitoral, que só se inicia com a realização das convenções, que
foram realizadas depois da entrada em vigor da nova legislação.

E isto se porque é com as convenções que os partidos
escolhem seus candidatos e definem objetivos eleitorais.

Neste sentido já decidiu o STF:

ADI 3741 / DF – DISTRITO FEDERAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI

Julgamento:  06/08/2006    Órgão Julgador:  Tribunal Pleno

Publicação

DJ 23-02-2007 PP-00016

EMENT VOL-02265-01 PP-00171

Parte(s)

REQTE.(S): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC
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ADV.(A/S): VÍTOR NÓSSEIS

REQTE.(S): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT

ADV.(A/S): MARA HOFANS E OUTROS

ADV.(A/S): IAN RODRIGUES DIAS

REQTE.(S): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

ADV.(A/S): GUSTAVO DO VALE ROCHA E OUTRO

REQDO.(A/S): PRESIDENTE DA REPÚBLICA

ADV.(A/S): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

REQDO.(A/S): CONGRESSO NACIONAL

Ementa

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.300/

2006 (MINI-REFORMA ELEITORAL). ALEGADA OFENSA AO

PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL (CF,

ART. 16). INOCORRÊNCIA. MERO APERFEIÇOAMENTO DOS

PROCEDIMENTOS ELEITORAIS. INEXISTÊNCIA DE ALTE-

RAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL. PROIBIÇÃO DE DIVUL-

GAÇÃO DE PESQUISAS ELEITORAIS QUINZE DIAS ANTES

DO PLEITO. INCONSTITUCIONALIDADE. GARANTIA DA

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DO DIREITO À INFORMA-

ÇÃO LIVRE E PLURAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DI-

REITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO DIRETA. I –

Inocorrência de rompimento da igualdade de participação

dos partidos políticos e dos respectivos candidatos no pro-

cesso eleitoral. II – Legislação que não introduz deforma-

ção de modo a afetar a normalidade das eleições. III –

Dispositivos que não constituem fator de perturbação do

pleito. IV – Inexistência de alteração motivada por propó-

sito casuístico. V – Inaplicabilidade do postulado da anterio-

ridade da lei eleitoral. VI – Direto à informação livre e

plural como valor indissociável da idéia de democracia.

VII – Ação direta julgada parcialmente procedente para

declarar a inconstitucionalidade do art. 35-A da Lei intro-

duzido pela Lei 11.300/2006 na Lei 9.504/1997.
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Decisão

O Tribunal, por unanimidade, julgou a ação direta proce-

dente, em parte, para declarar inconstitucional o artigo 35-

A,conforme a redação que lhe deu a Lei nº 11.300, de 10

de maio de2006, e improcedente no mais, nos termos do

voto do Relator. Votou a Presidente, Ministra Ellen Gracie.

Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Gilmar

Mendes e Cezar Peluso. Falou pelo requerente, Partido Social

Cristão – PSC, o Dr. Vítor Nósseis.

Neste sentido igualmente já decidiu o TSE:

Cta – Consulta nº 1623 – brasília/DF

Resolução nº 22877 de 01/07/2008

Relator(a) Min. FELIX FISCHER

Publicação:

DJ – Diário da Justiça, Data 6/8/2008, Página 33

Ementa:

CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL. REJEIÇÃO DE PRESTA-

ÇÃO DE CONTAS. ELEGIBILIDADE. PROCESSO ELEITORAL

INICIADO. CASO CONCRETO. NÃO-CONHECIMENTO.

Não se conhece de consulta após o início do processo elei-

toral, que começou em 10.6.2008, início das convenções

partidárias, sob pena de pronunciamento sobre caso con-

creto. (Precedentes: Consultas nos 1.374, Rel. Min. José

Delgado, DJ de 18.9.2006; 1.254, Rel. Min. Cesar Asfor

Rocha, DJ de 16.8.2006; 1.021, Rel. Min. Francisco Peçanha

Martins, DJ de 6.8.2004; 643, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de

24.11.2000).

Decisão:

O Tribunal, por unanimidade, não conheceu da Consulta,

nos termos do voto do Relator.
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Logo, antes das convenções, nada há a se alterar, porque
processo eleitoral não teve início.

Ensinam Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins:

Se a lei for aprovada já dentro do contexto de um pleito,

com uma configuração mais ou menos delineada, é quase

inevitável que ela será atraída no sentido dos diversos in-

teresses em já articulados em candidaturas e coligações.

A lei eleitoral deixa de ser aquele conjunto de regras isen-

tas, a partir das quais os diversos candidatos articularão

as suas campanhas, mas passa ela mesma a se transfor-

mar num elemento da batalha eleitoral. (Comentários à

Constituição do Brasil, Editora Saraiva, São Paulo, 1989,

2º Volume, pág.597).

Evidente que não há desrespeito ao artigo 5º, inciso
LVII, da Constituição Federal.

Esta a redação da norma:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es-

trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprieda-

de, nos termos seguintes:

LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em

julgado de sentença penal condenatória;

O que busca a norma é proteção na esfera penal, e
somente nesta hipótese.

Ensina Pinto Ferreira:

O dispositivo constitucional de que nenhuma pessoa pode-

rá ser considerada culpada senão após o trânsito em jul-

gado de sentença penal condenatória é o coroamento do

devido processo legal no domínio do processo penal.Tratou-

se de garantir a paz e a liberdade dos cidadãos em nível
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constitucional, em virtude dos sobressaltos decorridos do

Estado autoritário existente antes. (In Comentários à Cons-

tituição do Brasil, Editora Saraiva, São Paulo, 1989, 1º Vo-

lume, págs.181/182).

Ensina J. Cretella Júnior:

”Culpabilidade” é a situação do agente que deve respon-

der pela violação da lei penal. (In Comentários à Constitui-

ção 1988, Forense Universitária, 1ª edição, 1989, volume

I, pág.536).

Assim vem decidindo o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.

PRETERIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CURSO DE APER-

FEIÇOAMENTO DE SARGENTOS COMBATENTES. PROMO-

ÇÃO A SEGUNDO-SARGENTO PMDF. TUTELA ANTECIPADA.

REQUISITOS AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA. PROCES-

SO CRIMINAL EM TRAMITAÇÃO. PRINCÍPIO DA INOCÊN-

CIA. NÃO VIOLAÇÃO.

1. O deferimento do pedido de tutela antecipada exige que

o magistrado forme o juízo de probabilidade. Para tanto,

faz-se necessária a presença dos dois requisitos autoriza-

dores da concessão da medida: o fumus boni iuris e o

periculum in mora.

2. In casu, o fumus boni iuris está intimamente ligado ao

mérito da causa, pois, para fazer jus à promoção a Segun-

do-Sargento, antes, deve restar configurada a preterição.

3. A prova da alegada preterição exige dilação probatória.

Ao examinar os documentos juntados pelo agravante, ve-

rifico que não há prova inequívoca da ilegalidade argüida.

Inexiste qualquer referência legítima que permita averi-

guar a alegada estagnação.

4. Ao deferir a tutela diferenciada, os efeitos da tutela

satisfativa são antecipados e, para tanto, é indispensável
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que essas questões estejam bem elucidadas no momento

do ajuizamento da ação, o que, in casu, não restou de-

monstrado, configurando a ausência do requisito

autorizador da tutela antecipatória, o fumus boni iuris.

5. No que concerne à alegada violação ao Princípio da Ino-

cência, razão não assiste ao agravante vez que a preterição

à promoção do militar não tem conteúdo penal e não se

lhe aproveita a presunção constitucional de inocência.

Agravo conhecido e improvido.

(20100020064564AGI, Relator ALFEU MACHADO, 4ª Tur-

ma Cível, julgado em 07/07/2010, DJ 13/07/2010 p. 111).

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM

CURSO DE FORMAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

É lícita exigência editalícia que estipula, para matrícula em

curso de formação de cabos policiais militares, que o can-

didato não tenha sido denunciado ou condenado por crime

doloso, porque não viola a garantia constitucional da pre-

sunção de inocência, restrita ao âmbito penal. Apelação

não provida.

(20050110466434APC, Relator JAIR SOARES, 6ª Turma

Cível, julgado em 05/05/2010, DJ 13/05/2010 p. 133).

Logo, se não se cuida nos autos de apenamento, de con-
denação penal, evidente que não se está desrespeitando o texto
constitucional, já que o que se examina é renúncia a cargo eletivo
e suas consequências.

Nenhum desrespeito se deu a ato jurídico perfeito.

A renúncia feita teve as suas consequências, se esgotando
o ato no passado.

Agora, ao pretender o impugnado participar das eleições
de 2010, nova relação de direito se inicia.

Assim, o que precisa o impugnado é preencher as condições
que de todo e qualquer candidato se exige neste instante.

Diz o § 1º, do artigo 11, da Lei 9.504/97:
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Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Elei-

toral o registro de seus candidatos até as dezenove horas

do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.

§ 10.  As condições de elegibilidade e as causas de inelegibi-

lidade devem ser aferidas no momento da formalização do

pedido de registro da candidatura, ressalvadas as altera-

ções, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que

afastem a inelegibilidade.

E a lei a ser respeitada é a complementar 64/90, com a
alterações nela feitas pela Lei Complementar 135/2010.

Expresso é o Código Civil Brasileiro, ao dizer no artigo 3º,
da sua Lei de Introdução:

Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a

conhece.

Ensina Caio Mário da Silva Pereira:

23. Princípio da Obrigatoriedade das Leis

Uma vez em vigor, a lei é uma ordem dirigida à vontade

geral. É obrigatória para todos. Sujeitos à sua obediência e

ao seu império todos os indivíduos sem distinção de cate-

goria social, de nível de cultura ou grau de inteligência. A

esta generalização da força impositiva dá-se o nome de

princípio da obrigatoriedade da lei, e se exprime com a

afirmativa da submissão de todos aos seu império.

Os juristas modernos preferiram encarar a realidade, e

focalizar o problema à luz da verdade objetiva. A lei é obri-

gatória, a lei tem de ser obedecida, não por motivo de um

conhecimento presumido ou ficto, mas para que seja pos-

sível a convivência social. A lei é obrigatória por uma ra-

zão de interesse da própria vida social organizada. Quan-

do a Lei de Introdução ao Código Civil declara que nin-

guém se escusa de cumprir a lei, sob alegação de que não

a conhece, está pura e simplesmente proclamando o prin-

cípio de que ela é obrigatória para todos, ainda para aqueles
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que efetivamente a ignoram. O interesse da segurança ju-

rídica, como acentua FERRARA, impõe e exige este sacrifí-

cio, que não é menor nem mais suave, se se parte da falsa

presunção de conhecimento. Partindo deste cânon, que é

fundamental, e que se inspira em uma razão de conveni-

ência, institui-se o princípio da obrigatoriedade em termos

realistas. A lei é obrigatória, deve ser cumprida, tem de

ser obedecida por todos, cultos ou incultos, conheçam ou

desconheçam seus dispositivos, porque assim o exigem

razões mais altas de interesse público. Pelo mesmo funda-

mento é inacolhível a escusativa de sua ignorância, e pela

mesma razão, o disposto no art.5º, do Anteprojeto de Lei

Geral de Aplicação das Normas é desaconselhável. (In Insti-

tuições de Direito Civil, Forense, Rio de Janeiro, 1982, 6ª

edição, Volume I, págs.103 e 105).

Ensina Silvio Rodrigues:

Uma vez publicada e transcorrido o prazo de vacatio legis,

a lei entra e vigor e obriga a todos. Sua força coercitiva, por

isso que ela é um preceito geral, prende a todos; ninguém

pode fugir de cumpri-la, ainda que ignorando  sua existên-

cia. O legislador presume, de maneira irrefragável, que to-

das as pessoas conhecem a lei. (In Direito Civil, Editora

Saraiva, São Paulo, 2003, 34ª edição, Volume 1, pág.19).

Por estes motivos, VOTO no sentido de REJEITAR as
preliminares de necessidade de produção de prova oral e de
ilegitimidade ativa de Júlio Pinheiro Cárdia e INDEFERIR o pedido
de registro de candidatura de Joaquim Domingos Roriz ao cargo
de Governador.

Este o meu voto.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Senhor Presidente, a matéria de fato está devidamente

acertada. O eminente Juiz Evandro Pertence lembrou que os fatos
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não foram questionados. Estão aí na sua realidade, no que diz
respeito a essa renúncia e também no que diz respeito à multa,
porque, conforme o eminente relator esclareceu, pende de
julgamento o recurso interposto quanto a suposta condenação,
e o eminente representante do Ministério Público sequer, nas
suas alegações e quando da sustentação aqui no plenário, voltou
a insistir na aplicação da inelegibilidade com fundamento nessa
ausência de quitação eleitoral. Então a hipótese que remanesce
é a da renúncia dentro daquele contexto que ensejaria a aplicação
do dispositivo da Lei Complementar nº 135/2010.

Já os romanos diziam aquilo que é curial e é cediço, Senhor
Presidente: da mihi factum et dabo tibi jus, dá-me o fato, e te
dou o direito. Qual é o direito que se vindica no caso?  O que se
vindica no caso é a aplicação do artigo 1º, inciso I, alínea “k,” da
Lei Complementar 64/90, com a redação dada pela Lei
Complementar 135/2010. Diz a atual redação do dispositivo
invocado na impugnação que são inelegíveis para qualquer cargo:

k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do

Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso Na-

cional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa,

das Câmaras Municipais [o destaque feito pelo Ministério

Público], que renunciarem a seus mandatos desde o ofere-

cimento de representação ou petição capaz de autorizar a

abertura de processo por infringência a dispositivo da Cons-

tituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica

do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as

eleições que se realizarem durante o período remanescen-

te do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos

subsequentes ao término da legislatura;

É esse o dispositivo cuja aplicação, como visto, pede-se
no caso, e que se diz que em um primeiro momento ofenderia o
princípio da anualidade, em tema de processo eleitoral, disciplinado
pelo artigo 16 da Constituição Federal, em que se lê: “A lei que
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alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua
publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da
data de sua vigência”.

A pergunta que se deve fazer, neste momento, a respeito
da aplicação ou da suposta incidência desse dispositivo, é se a
Lei Complementar 135 se enquadra nessa hipótese contida no
artigo 16 da Constituição Federal. Parece-me que não é esse o
caso, porque, na verdade, a Lei Complementar nº 135, de 4 de
junho de 2010, não versa sobre processo eleitoral. Trata essa lei,
e a ementa da lei é um componente para o entendimento, a
exegese do dispositivo, dispositivo este, inclusive, que está sendo
questionado.

A ementa da lei é no sentido de a Lei Complementar 135,
de 4 de junho de 2010, “Altera a Lei Complementar no 64, de 18
de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o § 9o do art.
14 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de
cessação e determina outras providências, para incluir hipóteses
de inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa
e a moralidade no exercício do mandato”.

Ora, a ementa da lei sinaliza o norte que deve orientar a
sua interpretação. Não se trata de lei que verse sobre processo
eleitoral, mas sobre inelegibilidade, introduzindo casos novos com
a alteração da Lei Complementar nº 64/90, introduzindo casos
novos de inelegibilidade com a finalidade de proteger a probidade
administrativa e a moralidade no exercício do mandato. E a
referência que há de ser feita na interpretação desta lei não é na
baliza, ou sob a batuta do artigo 16 da Constituição, a que me
reportei, mas sob a égide do artigo 37 da Constituição Federal.

Nossa Constituição é amplíssima e alberga valores que
traduzem a diversidade da sociedade brasileira e as necessidades
que essa sociedade tem para se compor e coexistir. O artigo 37
da Constituição Federal é claro, e a remissão para a exegese da
Lei Complementar nº 135 deve ser feita a esse artigo 37. O artigo
37 da Constituição Federal preceitua que:
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fede-

ral e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalida-

de, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,

também, ao seguinte: [...]

Eu destaco, não vou naqueles outros enunciados e incisos
do artigo 37, mas fixo-me, restrinjo-me a esses princípios que
são explicitados pela Constituição como balizas que não podem
ser afastadas por qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios. Poderes, consequentemente,
abrangendo o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, no sentido
da preservação da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência na Administração Pública.

Explicita anda o § 4º esse artigo 37 que “Os atos de
improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens
e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em
lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Então, no meu entender, Senhor Presidente, a baliza pra
se entender ou para se compreender, digo melhor, a Lei
Complementar nº 135, em um esforço de exegese, a baliza não é
vincular a exegese da lei ao artigo 16, porque essa lei não trata
de processo eleitoral. Essa lei trata de inelegibilidade para proteger,
dentre outros princípios, a moralidade administrativa, que deve
ser preservada por todos os poderes que constituem a nossa
República, o Governo Republicano, o Executivo, o Legislativo e o
Judiciário, e o que se diz é que esse ato de renúncia... e já é uma
consideração feita no debate das partes, mas que tendo me
apercebido de que isso foi objeto de discussão ou do contraditório,
posso então refletir sobre isso, que se diz é que esse ato de
renúncia afrontaria esse princípio da moralidade administrativa.

Sustenta-se que houve violação ao artigo 16 da
Constituição Federal. No meu entender, essa violação inocorreu
pelos motivos já expostos. Ainda a Lei Complementar 135 invocou
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como condição de sua legitimidade, no texto constitucional, o
artigo 14, § 9º, da Constituição Federal:

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de

inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de prote-

ger a probidade administrativa, a moralidade para exercí-

cio de mandato considerada vida pregressa do candidato, e

a normalidade e legitimidade das eleições contra a influên-

cia do poder econômico ou o abuso do exercício de função,

cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

Tudo, pois, se conjumina, Senhor Presidente, no sentido
de amparar a legitimidade e a constitucionalidade, por esse aspecto
da Lei Complementar n º 135/2010, mas ainda discute-se que, no
caso, a lei teria efeito retroativo. Não vejo efeito retroativo. Por
quê? .A Constituição somente estabelece que no artigo 5º, inciso
XXXVI, que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada”.

Busque-se na Constituição a explicitação do que seja ou
constitua ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada.
Não se encontra na Constituição. Esse conceito, todavia, não
remanesce vago no Direito brasileiro, porque a Lei de Introdução
ao Código Civil concretiza, dá concretude a essas garantias que
a Constituição preservou. E o que é que se diz no artigo 6º da Lei
de Introdução ao Código Civil:

Art. 6° – A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respei-

tados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa

julgada.

§ 1° – Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado se-

gundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Vê-se, no caso, que a renúncia subscrita ou a renúncia
encaminhada à Mesa do Senado pelo candidato impugnado cons-
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titui um ato jurídico perfeito e é realmente um ato jurídico perfei-
to. A Lei Complementar nº 135 não está desconstituindo este ato
jurídico. Ao contrário, partindo da existência daquele ato jurídico
perfeito que se enquadra dentro de uma outra previsão legal para
proteger a moralidade administrativa, partindo da existência des-
se ato jurídico perfeito que a lei respeita, é que se cria a hipótese
de incidência para efeito de aplicação de inelegibilidade.

Reputa-se o ato jurídico perfeito já consumado, segundo a
lei vigente ao tempo em que se efetuou. A renúncia é perfeita.
Eu perguntei: houve alegação de dolo, coação, simulação em
torno dessa renúncia? Não, não houve. O candidato fez a renúncia
conscientemente e está dito que foi para evitar a eventual abertura
do processo. Foi dito pelo Procurador e foi dito também pelo
representante. O fato é incontroverso.

E ainda mais:

Art. 6º. [...]

§ 2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o

seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aque-

les cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou con-

dição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

Qual é o direito adquirido que é invocado no caso? Ne-
nhum. O de ser eleito? Em tese, todos podem ser, mas desde que
seja respeitada a inelegibilidade. E ninguém tem direito a dizer:
eu estou livre de uma inelegibilidade. Não há fugir-se a essa
conclusão, ainda mais porque o eminente relator lembrou no seu
voto que as condições de elegibilidade são aferidas no momento
do registro. E no momento do encaminhamento do registro havia
aquele óbice legal ao deferimento? Havia, porque a hipótese
estabelecida na alínea “k” se fazia presente. O candidato renun-
ciou a seu mandato, era um Senador da República, um cargo
extraordinário, Senador da República, e ele renunciou desde o
oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a
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abertura de processo, por infringência a dispositivo da Constitui-
ção Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distri-
to Federal e da Lei Orgânica do Município. Dispositivo da Consti-
tuição Federal, decoro parlamentar, salvo engano, naquela divul-
gação do dinheiro, recebeu dinheiro, dividiu, partilha, enfim, essa
história que não tem maior relevo aqui, agora, para uma decisão.

Nós estamos julgando é um caso de inelegibilidade, e a
inelegibilidade está tranquilamente configurada, não havendo,
portanto, que se falar, como eu disse, em direito adquirido, se de
logo, um ano atrás ou antes da vigência dessa lei. Não existe
isso, porque a condição de elegibilidade é aferida no momento do
registro da candidatura.

Esse é outro aspecto importante para mostrar como a Lei
das Inelegibilidades não se submete a esse princípio da anualidade.
Por quê? Seria um contrassenso se no momento do registro é que
se afere a condição de elegibilidade. Seria um contrassenso dizer-
se que o último dia do ano antes do início do interregno do artigo
16 seria o momento de se aferir a elegibilidade; um contrassenso
manifesto.

O Direito admite muita coisa, mas não foge à lógica. Isso
pode ocorrer no Parlamento Britânico, e dizem que os britânicos
fazem tudo no Parlamento, mas nós estamos na baliza da lógica.
Se existe um princípio da anualidade, um processo eleitoral e se
existe uma Lei da Inelegibilidade e se diz que ela deve ser aplicada,
pois as condições de elegibilidade devem ser aferidas no momento
do registro... é claro, é indiscutível que não possa ser invocada
uma proteção de elegibilidade neste caso.

E mais: a coisa julgada (eu escutei do eminente advoga-
do) político-administrativa... coisa julgada política não me pare-
ce, porque coisa julgada política foi do tempo do... felizmente
nós não tivemos aqui no Brasil, com aquela virulência que houve
no tempo da Revolução Francesa, dos julgamentos políticos, da
convenção, do diretório, e a guilhotina funcionando. Isso não
houve no Brasil. Houve o regime de exceção com suas mazelas,
mas os ventos da Reforma modificaram essa situação no país.
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Mas a coisa julgada política, então, é apenas um esforço, diga-
mos, de explicitação, até pela eloquência do momento, mas não
tem maior significação, relevo jurídico.

A coisa julgada administrativa é assim. Então, para efeitos
do Judiciário, não tem maior relevância, porque a garantia de que
é constitucional é fulcrada na coisa julgada judicial, e é isso que
a Lei de Introdução ao Código Civil estabelece. Chama-se coisa
julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não cabe
mais recurso.

Qual é a decisão judicial aqui que está sendo descumprida,
desrespeitada por força da aplicação dessa lei? Existe uma decisão
judicial que tenha assegurado ao Senhor Joaquim Roriz o direito
de ser eleito nesta eleição? Qual é a decisão judicial que diz isso?
Não existe essa decisão judicial.

Então, sob a ótica do direito adquirido, do ato jurídico
perfeito, da coisa passada em julgado, sem decisão judicial
transitado em julgado, não há que se falar na impossibilidade da
aplicação da Lei Complementar.

E o princípio da presunção da inocência? Princípio da
presunção da inocência, que está valorado na Constituição e
hoje até tem um alcance, uma abrangência que talvez não
comporte, levando a demasias que traduzem abusos, em
detrimento, às vezes, da própria sociedade, mas o princípio da
presunção da inocência é vinculado às imputações de natureza
criminal. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito
em julgado da condenação. Qual é a condenação que está sendo
imputada? Qual é a condenação que se diz ter sido suportada
pelo Senhor Joaquim Roriz neste caso? Nenhuma. Não há
condenação em desfavor dele. Qual é a sanção que se lhe está
impondo? Nenhuma sanção. O que se está dizendo é que ele não
preenche uma condição de elegibilidade prevista nesta Lei
Complementar.

Senhor Presidente, por derradeiro, eu ainda lembro, até
porque eu também escutei atentamente todas as sustentações,
ainda lembro a sustentação desenvolvida pelo eminente advogado
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Dr. Pedro Gordílio, quando Sua Excelência levantou, em abono da
tese que defendeu, o artigo 55, § 4º, da Constituição Federal:

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que

vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste

artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais

de que tratam os §§ 2º e 3º.

E não tem maior relevância, com a devida vênia, para
decidir-se da constitucionalidade da Lei Complementar nº 135,
cuja ótica, cuja base está no § 9º do art. 14 da Constituição
Federal e não nesse artigo 55, § 4º, da mesma Constituição.

Com essas considerações, Senhor Presidente, eu acom-
panho o eminente relator e indefiro o pedido de registro de can-
didatura do Senhor Joaquim Roriz.

E é o meu voto.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Senhor Presidente, eminentes pares, devo dizer que, em

razão de ter recebido memoriais tanto do Ministério Público quanto
da defesa. Eu me declinei sobre esses memoriais e o processo e
preparei algumas anotações de que vou fazer a leitura e já
antecipo que estou acompanhando o voto do eminente relator e
do Desembargador Hilton, dizendo que realmente está
caracterizada uma hipótese de inelegibilidade.

Fiz também algumas anotações durante a sustentação oral,
que também acrescentarei ao voto.

No presente caso, o pedido de registro de candidatura
formulado pela coligação ESPERANÇA RENOVADA, referente ao
candidato a governador do Distrito Federal, Sr. JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ deve ser indeferido, uma vez que ocorre uma
das causas de inelegibilidade.

Senão, vejamos.
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Existem alguns fatos que restaram incontroversos no caso
sob exame.

1º fato incontroverso.

O PSOL, no dia 28 de junho de 2007, ofereceu represen-
tação onde pedia a verificação de quebra de decoro parlamentar
e consequente perda do mandato do então Senador JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ, por considerar que ele infringiu o artigo 55,
inciso II, § 2º, da Constituição Federal.

2º fato incontroverso.

O Sr. JOAQUIM DOMINGOS RORIZ renunciou ao cargo de
Senador, no dia 04 de julho de 2007, sendo a renúncia acolhida
pelo Senado Federal na mesma data.

Ora, ao agir dessa forma, tenho que o candidato JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ incidiu na hipótese descrita no artigo 1º, inciso
I, alínea K, da Lei Complementar 64/90, com a nova redação
prevista na Lei Complementar nº 135/2010.

Em outras palavras, o candidato, na época, exercia o Cargo
de Senador (membro do Congresso Nacional), renunciou ao seu
mandato, quando já existia uma representação do PSOL capaz
de autorizar a abertura de processo por  infringência à Constituição
Federal, artigo 55, inciso II, § 2º. Tal fato o torna inelegível
durante o período remanescente do mandato para o qual foi eleito
e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término da legislatura.

Quanto às ponderações feitas pela defesa do candidato,
entendo que todas elas devem ser rejeitadas.

Em seu Memorial foram enumeradas diversas questões,
sendo que passarei a expor os motivos pelos quais as indefiro.

A alegação de que a renúncia é um ato jurídico perfeito é
irrelevante para o deslinde do caso, porque as causas de
inelegibilidade, assim como as condições de elegibilidade, são
aferidas no momento do pedido de registro de candidatura (Lei nº
9.504/97, artigo 11, § 10).

A inelegibilidade não constitui pena.
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As Leis Complementares n° 62/1990 e 135/2010 devem
ser aplicadas a fatos ocorridos antes de sua vigência, sendo
totalmente descabida e impertinente a aplicação do princípio da
anterioridade da lei.

Em outras palavras, as regras inseridas na Lei Complemen-
tar nº 64/1990, com a nova redação da Lei Complementar nº
135/2010 não possuem caráter sancionador ou punitivo.

Cuidam-se, na verdade, de regras protetivas da sociedade,
que buscam zelar pelo erário e bens públicos, da atuação de
políticos e administradores que não demonstraram uma conduta
correta e limpa.

O princípio da anualidade eleitoral, previsto no artigo 16,
da Constituição Federal, não restou violado, porque a Lei
Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) contem normas de
direito eleitoral material, isto é, não cuidam de normas que alterem
o direito processual eleitoral, devendo, portanto, ter aplicação
imediata para as eleições de 2010.

O princípio da anualidade da legislação eleitoral (CF, artigo
16) deve ser aplicado, apenas e tão somente, em relação às
normas que versem sobre alterações no processo eleitoral. Não
se aplica referido princípio às normas que venham a instituir novas
hipóteses de inelegibilidade (normas de direito material eleitoral).

Não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico
de inelegibilidade.

Aliás, a Suprema Corte já se manifestou quanto à vigência
de normas relacionadas à inelegibilidade frente ao disposto no
artigo 16 da Carta Magna, quando do julgamento do RE 129.392,
em 17/6/1992, no Tribunal Pleno, ao analisar a arguição de
inconstitucionalidade do artigo 27 da Lei Complementar 64/1990.
Naquela oportunidade chegou-se à conclusão de que “cuidando-
se de diploma exigido pelo artigo 14, §9°, da Carta Magna, para
complementar o regime constitucional de inelegibilidades, à sua
vigência imediata não se pode opor o artigo 16 da mesma
Constituição”.
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O Tribunal Superior Eleitoral, quando da apreciação da
Consulta n° 1120-26.2010.6.00.0000, formulada pelo Senador da
República Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, tendo como Relator
o Ministro HAMILTON CARVALHIDO, afirmou que a Lei Complementar
n° 135/2010, que dispõe sobre inelegibilidades e que entrou em
vigor antes de 05 de julho de 2010 tem aplicação imediata, isto
é, tem aplicação nas eleições de 2010.

Novamente, quando da apreciação da Consulta n° 1147-
09.2010.6.00.0000, formulada por Ilderlei Cordeiro, tendo como
Relator o Ministro ARNALDO VERSIANI, O Tribunal Superior Eleitoral
afirmou que o entendimento do TSE e do STF é no sentido de que
a inelegibilidade não constitui pena. Asseverou que as condições
de elegibilidade, bem como as causas de inelegibilidade devem
ser aferidas à data do pedido de registro de candidatura (Lei n°
9.504/97, artigo 11, § 10). Concluiu que a Lei Complementar n°
135/2010 tem aplicação para as eleições gerais do presente ano
de 2010.  Esclareceu que não há direito adquirido à elegibilidade,
devendo as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
serem aferidas a cada eleição. Esclareceu que a inelegibilidade
não precisa ser imposta na sentença, haja vista que a condenação,
por si, acarreta a inelegibilidade. Afinal, o Ministro Relator ressaltou
que a inelegibilidade não constitui uma perda de direitos políticos.

Quanto ao prazo de inelegibilidade, que foi colocado pela
defesa, da tribuna e também pelo memorial, entendo que não
cabe ao Judiciário discutir se é extenso ou não, deve apenas
aplicá-lo, uma vez que a vontade do legislador assim determinou.

Eu devo acrescentar também que foi muito destacado da
tribuna que o candidato estaria sendo punido por ilícito civil ou
lícito penal. Eu não vislumbro ilícito, a inelegibilidade não constitui
pena.

Quando analisamos a Constituição Federal, verificamos que
há diversas hipóteses de inelegibilidade que não estão vinculadas
a ilícito civil ou a ilícito penal. O art. 14, § 4º, que dispõe sobre os
analfabetos, e o art. 14, § 7º, também da Constituição, que
estabelece que o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins,



443Revista do TREDF n. 5/2010

até o segundo grau ou por adoção, no território de jurisdição do
titular (do Presidente da República, de Governador de Estado, do
Distrito Federal ou prefeitos) ou de quem seja substituído dentro
dos seis meses anteriores, são inelegíveis. Isso não é um ilícito
civil para o analfabeto nem para essas pessoas que mencionei.

Da mesma forma, as hipóteses cridas pela Lei Complementar
135/2010 estão tratando de hipóteses que não versam sobre
punição civil ou punição penal. Portanto, entendo que não há
que se falar em punição, mas em cumprimento de impedimentos
que a nova lei estabeleceu.

E também gostaria de destacar que foi sustentado da
tribuna que essa Lei Complementar 135/2010 seria ditatorial ou
casuística. Eu não vejo como um projeto que teve iniciativa popular
possa ser classificado como casuística ou ditatorial. É um absurdo
achar que a população, ou seja, o povo, encaminhe ao Congresso
Nacional um projeto de lei, que é transformado em lei
complementar, e a defesa sustente que o povo está agindo de
forma ditatorial ou casuística. Eu não vejo realmente como aceitar
isso.

E quanto ao tempo do verbo, se eles “renunciarem”, “re-
nunciou”, isso é irrelevante. O Ministro Versiani, na Consulta que
cito no meu voto, disse, à época, que o tempo verbal é irrelevante.
E por que é irrelevante? Volto ao que já que disse no meu voto,
que o momento de se aferir essa inelegibilidade é na hora em que
se examina o pedido de registro.

Diante de todos esses argumentos, Senhor Presidente, eu
vou acompanhar e subscrever o voto do eminente relator e também
do Desembargador Hilton, que me antecedeu, e voto pelo
indeferimento do pedido de registro de candidatura do Sr. JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ ao cargo de governador do Distrito Federal.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
A Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010, entrou

em vigor em 7/6/2010, data da sua publicação no Diário Oficial



444 Revista do TREDF n. 5/2010

da União. Ela alterou a Lei Complementar no 64, de 18 de maio de
1990, – que estabelece, de acordo com o § 9o do art. 14 da
Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação
e determina outras providências –, para incluir hipóteses de
inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa e
a moralidade no exercício do mandato.

As alterações promovidas pela Lei Complementar nº 135/
2010 têm vigência e eficácia imediatas. Não esbarram no artigo
16 da Constituição Federal, que consagra o princípio da anualidade
(“A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data
de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um
ano da data de sua vigência”), porque não alteram as regras
estrito senso das eleições de 2010. Não modificam a disciplina
das convenções partidárias, os coeficientes eleitorais ou a
extensão do sufrágio universal. Não mudam os padrões de equidade
entre os partidos políticos ou entre os candidatos. Não
consubstanciam casuísmos. Não provocam desequilíbrio entre as
forças políticas engajadas no pleito que se aproxima. Não atinem
a processo eleitoral, somente incluindo, como norma de direito
material, hipóteses de inelegibilidade, negativa do direito ao
exercício da cidadania passiva, ou direito de ser votado, obstando
o registro de candidatura. A Lei Complementar 135/2010, de
iniciativa popular, atende o regime democrático, com o declarado
propósito de “proteger a probidade administrativa e a moralidade
no exercício do mandato”.

De se consignar que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
recentemente, ao apreciar a Consulta nº 1120-26.2010.6.00.0000,
entendeu terem incidência as alterações produzidas pela Lei
Complementar 135/2010 já nas eleições gerais de 2010. A resposta
à aludida consulta foi no sentido de que a LC n° 135/2010 tem
aplicação nas eleições gerais de 2010.

Merece relevo, outrossim, que, como bem observam CARLOS
MÁRIO DA SILVA VELLOSO e WALBER DE MOURA AGRA, “a finalidade
do princípio da anterioridade eleitoral é evitar que o Poder
Legislativo possa introduzir modificações casuísticas na lei eleitoral
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para desequilibrar a participação dos partidos e dos respectivos
candidatos, influenciando, portanto, no resultado da eleição” (In
Elementos de Direito Eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 48).
Ora, essa finalidade não é afetada pela inclusão, feita pela Lei
Complementar nº 135/2010, de hipóteses de inelegibilidade que
visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no
exercício do mandato.

De outra parte, sabidamente, tanto as inelegibilidades como
as condições de elegibilidade são aferidas ao tempo do registro
da candidatura. Nesse sentido são incisivos o § 10 do artigo 11
da Lei nº 9.504/1997, acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/
2009, e a tranquila jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
“... Conforme jurisprudência desta Corte Superior, as
inelegibilidades e as condições de elegibilidade são aferidas ao
tempo do registro da candidatura. Precedentes.  Recurso especial
não conhecido.” (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 22676, Acórdão
nº 22676 de 22/09/2004, Rel. Ministro CARLOS EDUARDO CAPUTO
BASTOS, Publicação: PSESS – Publicado em Sessão, Data 22/
09/2004, RJTSE – Revista de Jurisprudência do TSE, Volume 15,
Tomo 4, Página 172 ). Não há cogitar, pois, de direito adquirido
às anteriores condições de elegibilidade, incompatíveis com a lei
vigente ao tempo do pedido de registro da candidatura.

Vigente a Lei Complementar nº 135/2010 ao tempo do
pedido de registro da candidatura de que se cuida, devem ser
observadas as inelegibilidades por ela introduzidas. Não releva
que, ao tempo do fato de que decorre a inelegibilidade, esta não
era prevista. Agora, ao tempo do registro da candidatura, a
inelegibilidade é prevista. É o que basta. A lei complementar nova
é anterior ao pedido de registro da candidatura. E, como anota
ADRIANO SOARES DA COSTA, “quando de seu pedido, o candidato
deve estar com todas as condições de elegibilidade preenchidas
para o cargo ao qual deseja concorrer, não estando submetido a
nenhuma sanção de inelegibilidade” (In Instituições de Direito
Eleitoral. 8ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2009, pp. 45/
46). A propósito, bem explicitou a Ministra CARMEN LÚCIA: “Se a



446 Revista do TREDF n. 5/2010

inelegibilidade não é uma pena, não há que se falar que está
retroagindo para prejudicar alguém, até porque a lei será aplicada
só a partir do momento do pedido de registro da candidatura”.

Com efeito, a lei nova não está retroagindo. As novas
causas de inelegibilidade não se aplicam a eleições anteriores, a
mandatos em curso, mas a eleições futuras, deflagradas na sua
vigência. Não há a agressão, apregoada pela defesa do requerente,
ao princípio da irretroatividade das leis.

Não é eficaz, outrossim, o pretendido socorro à presunção
de inocência. Este princípio concerne ao direito penal. Não se
aplica ao direito eleitoral. Causa de inelegibilidade não é presunção
de culpabilidade. É simples causa de inelegibilidade, assim prevista
no ordenamento jurídico. Aliás, o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória é pressuposto constitucional para a suspensão
dos direitos políticos – votar e ser votado –, não para a declaração
de inelegibilidade.

O Tribunal Superior Eleitoral, em 17.6.2010, ao responder
à Consulta nº 1.147-09/DF, Relator o Ministro ARNALDO VERSIANI,
sobre a aplicação da Lei Complementar nº 135/2010 às eleições
de 2010, reiterou seu entendimento positivo. Confira-se o teor
do que publicado no Informativo TSE nº 20:

Aplicação. Lei Complementar no 135/2010. Eleições 2010.

Cuida-se de consulta sobre a aplicação da recém-publicada

Lei Complementar no 135 para as eleições de 2010.

Inicialmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da consul-

ta. No ponto, o eminente relator, Ministro Arnaldo Versiani,

destacou a excepcionalidade da consulta, porquanto en-

volve pronunciamento do TSE sobre o alcance das novas

disposições legais e seus reflexos aos pedidos de registro

de candidatura, razão pela qual a consulta deveria ser co-

nhecida, mesmo que iniciado o período eleitoral.

No mérito, o relator assentou, de início, três premissas

essenciais para responder aos questionamentos formula-

dos. A primeira premissa firmada foi a de que inelegibilidade
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não é pena e que, assim como a falta de qualquer condi-

ção de elegibilidade, nada mais é do que uma restrição

temporária à possibilidade de qualquer pessoa exercer

mandato. Por tal razão, deve-se considerar irrelevante

saber o tempo verbal empregado pelo legislador comple-

mentar, visto que o momento de aferição das causas de

inelegibilidade é o da formalização do pedido de registro

de candidatura. Seguindo esse entendimento, a segunda

premissa fixada no voto do eminente relator consistiu no

fato de que as novas disposições legais atingirão igual-

mente a todos aqueles que, no momento do pedido de re-

gistro, incidirem em alguma causa de inelegibilidade, não

se podendo cogitar de direito adquirido às causas de

inelegibilidade anteriormente previstas. Por fim, a última

premissa firmada versou sobre a incidência da inelegibili-

dade nas hipóteses de decisão sem trânsito em julgado.

Assentou o relator que a sua incidência não significa que

se esteja antecipando o cumprimento de pena e, ainda,

que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Destacou o disposto no art. 3o da nova lei que permite a

suspensão, em caráter cautelar, da inelegibilidade sempre

que existir plausibilidade da pretensão do recurso.

Assentadas as premissas, o relator respondeu afirmativa-

mente ao primeiro questionamento, o que foi acompanha-

do pela maioria do Tribunal, que pretendia saber se lei que

altera as causas de inelegibilidade em ano eleitoral pode

ser aplicada neste mesmo ano. Consignou, nesse ponto,

que a pergunta já foi respondida no julgamento da Consul-

ta no 1.120-26/DF, rel. Min. Hamilton Carvalhido, em

10.6.2010.

Foi dada, também, resposta afirmativa ao segundo e ao

terceiro questionamento, que consistiam em saber se a

nova lei de inelegibilidades se aplica aos processos em

tramitação ou mesmo já encerrados antes de sua entrada

em vigor e, ainda, a processos cuja decisão adotou puni-

ção com base na regra legal então vigente. Destacaram-

se, nesse ponto, os precedentes do Tribunal que afirmam

que não há direito adquirido à elegibilidade e, ainda, a exis-
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tência do art. 3o da LC no 135/2010. Ressaltou-se que a

inelegibilidade não é imposta na condenação, mas esta

acarreta a inelegibilidade em decorrência do preceito le-

gal.

O relator respondeu afirmativamente, ainda, à quarta e à

quinta pergunta, que questionavam acerca da retroatividade

da nova lei e da sua aplicação antes do trânsito em julga-

do. Ressalvou-se, quanto à quarta questão, não se tratar

de retroatividade da norma, mas sim de sua aplicação aos

pedidos de registro de candidatura futuros, posteriores à

sua entrada em vigor.

Quanto ao sexto questionamento – sobre a aplicação de

pena de inelegibilidade com tempo superior ao firmado na

lei antiga aos processos em curso –, o relator o julgou

prejudicado em razão das respostas dadas à terceira e à

quarta questão.

Na sequência do julgamento, o ministro presidente teceu

considerações sobre o tempo verbal utilizado na nova lei,

utilizando-se das técnicas de hermenêutica. Inicialmente,

em interpretação gramatical, afirmou que a expressão “que

forem condenados” inclui todos aqueles na condição de

condenados, abrangendo aqueles que já tiverem condena-

ções. Procedendo a uma interpretação autêntica, assentou

que o Senador Demóstenes Torres, autor da emenda que

alterou a redação da lei, a fez somente com o objetivo de

uniformizar e harmonizar os tempos verbais existentes.

Concluiu que a alteração feita não modificou o sentido e o

alcance da lei e, dessa forma, a locução verbal não exclui

os candidatos já condenados.

Em divergência com voto do relator, o Ministro Marco Auré-

lio respondeu, com base no princípio da segurança jurídica

e no que dispõe o artigo 16 da Constituição Federal, nega-

tivamente aos questionamentos, considerando que lei que

altera causas de inelegibilidade e período de duração da

perda dos direitos políticos, em ano eleitoral, não pode ser

aplicada neste mesmo ano e, ainda, que não alcança fato

jurídico passado.
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O Ministro Marcelo Ribeiro, vencido em parte, votou no

sentido de que a LC no 135/2010 não incidirá sobre os pro-

cessos, com decisão transitada em julgado e pendentes de

julgamento, nos casos em que a inelegibilidade foi aplica-

da como sanção em processo que apure ilícitos eleitorais.

Quanto aos demais casos, acompanhou o voto do relator.

Nesse entendimento, o Tribunal, por maioria, conheceu da

consulta e, no mérito, também por maioria, respondeu aos

questionamentos nos termos do voto do relator.

Tem incidência no caso, portanto, a alínea “k” do inciso I
do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, introduzida pela
Lei Complementar nº 135/2010, expressa em que é inelegível para
qualquer cargo e, pois, para o de Governador, “o Presidente da
República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito,
os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas,
da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem
a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou
petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência
a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual,
da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município,
para as eleições que se realizarem durante o período remanescente
do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos
subsequentes ao término da legislatura”.

Revelam os autos que o candidato JOAQUIM DOMINGOS
RORIZ, então Senador, renunciou ao mandato em 4/7/2007, sendo
acolhida pelo Senado Federal, na mesma data, a renúncia. A
publicação da decisão do Senado Federal ocorreu em 5/7/2007.
A Mesa do Senado havia determinado o envio da representação
do PSOL contra JOAQUIM DOMINGOS RORIZ ao Conselho de Ética
também no dia 4/7/2007, mas este ato só foi publicado no dia 6/
7/2007. Como se assevera na defesa, nestes autos, “a renúncia
(ato jurídico) se tornou válida (perfeito) antes da decisão da
Mesa do Senado, publicada um dia depois da decisão do Senado
Federal”. A representação do PSOL alegava “quebra de decoro
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parlamentar” pelo então Senador JOAQUIM DOMINGOS RORIZ,
causa eficiente de perda do mandato, nos exatos termos do Art.
55, inciso II, e seus parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal:
“Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: I – ...; II –
cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro
parlamentar; ... § 1º É incompatível com o decoro parlamentar,
além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das
prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a
percepção de vantagens indevidas. § 2º Nos casos dos incisos I,
II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos
Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria
absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido
político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla
defesa [...]”.

Sobre a renúncia de que se trata, extrai-se do sítio do
Consultor Jurídico de 4 de julho de 2007 a seguinte matéria:

LIVRE DA CASSAÇÃO

Joaquim Roriz renuncia ao mandato de senador

O senador Joaquim Roriz (PDMB-DF) renunciou na noite

desta quarta-feira (4/7) ao seu mandato. A carta de re-

núncia foi lida em plenário pelo senador Mão Santa (PMDB-

PI). Deve assumir em seu lugar o advogado Gim Argello,

vice-presidente nacional do PTB.

Roriz evita, assim, a cassação dos direitos políticos no Con-

selho de Ética do Senado, onde seria aberto processo con-

tra ele por suposta participação em desvio de dinheiro pú-

blico no Distrito Federal, onde foi governador por quatro

vezes. O senador disse que renunciava para salvar sua

honra e em respeito ao povo do Distrito Federal.

Joaquim Roriz é acusado de negociar a partilha de R$ 2,2

milhões com o ex-presidente do BRB, Tarcísio Franklin de

Moura, sacados em espécie com um cheque do empresá-

rio Nenê Constantino, dono da companhia aérea Gol. O

parlamentar foi flagrado em escutas telefônicas, em março,
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conversando com Tarcísio Franklin, preso na Operação

Aquarela, sobre a entrega e a partilha do butim.

O processo de cassação de Roriz ficou ainda mais iminente

depois que a revista Veja desta semana publicou reporta-

gem afirmando que o dinheiro foi usado para subornar

juízes. O Ministério Público do Distrito Federal vai remeter

nos próximos dias à Procuradoria-Geral da República o

resultado de mais sete escutas feitas pela Polícia Civil du-

rante a Operação Aquarela.

Pelo regimento interno do Senado, a renúncia, se consoli-

dada antes de Roriz receber do Conselho de Ética notifica-

ção sobre abertura do processo, permite que o senador

preserve os direitos políticos e se candidate a um cargo

eletivo nas próximas eleições. Depois de o senador rece-

ber a notificação, a renúncia não impediria a perda dos

direitos políticos.

Com a renúncia, ele evita o processo que poderia cassar

seu mandato e torná-lo inelegível até 2022, quando terá

86 anos (Roriz completa 71 anos em agosto).

Na mesma linha, o sítio da Folha Online de 4/7/2010, às
21h02min, assim abordou a renúncia efetuada:

Roriz renuncia ao mandato para escapar de processo de

cassação

O senador Joaquim Roriz (PMDB-DF), 70, renunciou hoje

ao mandato parlamentar para escapar de um processo por

quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética do

Senado. Por meio de carta, lida pelo senador Mão Santa

(PMDB-PI), Roriz fez críticas ao “desapreço” dos colegas,

à atuação do corregedor-geral Romeu Tuma (DEM-SP) e

ao “furor da imprensa”.

...Com a renúncia, Roriz evita o processo que, no limite,

poderia cassar seu mandato e torná-lo inelegível até 2022

– quando terá 86 anos (ele completa 71 anos em agosto).
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A renúncia foi apressada pela decisão da Mesa Diretora do

Senado de encaminhar a representação do PSOL contra Roriz

para o Conselho de Ética. Para evitar o processo, Roriz pre-

cisava renunciar antes de ser notificado pelo conselho.

Como o presidente do conselho, Leomar Quintanilha (PMDB-

TO), disse que notificaria Roriz nesta quinta, o senador

peemedebista encaminhou na noite desta quarta-feira sua

carta de renúncia.

Incontroverso nos autos que a renúncia, efetivada e
aperfeiçoada, ocorreu depois do “oferecimento de representação
ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por
infringência a dispositivo da Constituição Federal”. Opera
plenamente, em consequência, a causa de inelegibilidade posta
na alínea “k” do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/
1990, introduzida pela Lei Complementar nº 135/2010.

Não colhe a alegação de que a Lei Complementar nº 135/
2010 alteraria, na espécie, a qualificação jurídica do ato jurídico
perfeito consubstanciado na renúncia ao mandato de Senador. A
renúncia continua renúncia. Apenas, a partir da vigência da Lei
Complementar nº 135/201, nas condições da alínea “k” do inciso
I do seu artigo 1º, passou a constituir causa de inelegibilidade.
Só a partir da sua vigência. Antes, não. Não há a sustentada
ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição.

Sem procedência, ainda, o argumento da defesa de que a
expressão “o oferecimento de representação ou petição capaz
de autorizar”, inserida na aludida alínea “k”, seria inconstitucional,
por violar tanto o § 4º do artigo 55 da Constituição Federal, que
admite a validade da renúncia antes da instauração do processo,
como o princípio da inocência, porque restaria inelegível não apenas
aquele que renunciou e, em razão disso, não foi instaurado o
processo, como também aquele que renunciou, teve a renúncia
suspensa, mas não teve seu mandato cassado.

Prescreve a norma constitucional: Art. 55. ... “§ 4º A
renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa
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levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus
efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os §§
2º e 3º”. Por aí se tem que, já desencadeado processo que vise
ou possa levar à perda do mandato, a renúncia terá seus efeitos
suspensos até a decisão final. Não é o caso do requerente do
registro, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, porque ele renunciou antes
de que constituído processo. Tanto assim que sua renúncia foi
admitida e aceita pelo Senado. Já na hipótese de quem tenha
renunciado depois de constituído processo, como os efeitos da
renúncia ficam suspensos até a decisão final, simplesmente não
opera a causa de inelegibilidade. Esta decorreria da renúncia,
mas a renúncia, então, se encontra com seus efeitos suspensos
“até até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º”.
Sobrevindo estas, ter-se-á ou não a perda do mandato. Havida a
perda, esta prevalece, configurada a causa de inelegibilidade da
alínea “b” ou da alínea “c” do inciso I do artigo 1º da Lei
Complementar nº 64/1990; não havida a perda do mandato,
prevalece a renúncia, a esta altura, todavia, desacompanhada
de “processo que vise ou possa levar à perda do mandato”, extinto
com a rejeição da perda do mandato. Portanto, aquele que
renunciou, teve a renúncia suspensa, mas não teve seu mandato
cassado não incidirá, a qualquer tempo, em causa de
inelegibilidade. Não sucede a violação, sustentada pela defesa,
ao § 4º do artigo 55 da Constituição Federal, ao princípio da
inocência e ao abuso do direito de legislar, que configuraria ofensa
ao devido processo legal em seu sentido material (inciso LIV do
artigo 5º da Constituição Federal).

Nenhuma ofensa, por fim, ao princípio da proporcionalidade
em face do prazo da inelegibilidade. Argumenta a defesa que “o
prazo de 8 anos nela previsto seria manifestamente desproporcional
e desarrazoado, já que estaria sendo imposto o mesmo prazo que
adviria da ‘condenação’ previsto na alínea ‘b’, como se não tivesse
havido a renúncia”. Olvida-se de que, se a renúncia ocorreu para
evitar a inelegibilidade, decorrente da alínea ‘b’ do inciso I do
artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, “para as eleições que
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se realizarem durante o período remanescente do mandato para
o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao término da
legislatura”, assume foros de proporcionalidade e razoabilidade a
cominação para a renúncia do mesmo prazo que resultaria da
“condenação”. A cominação, para a renúncia, de prazo menor
premiaria o artifício imoral de renunciar para não receber a
cominação legal. A lei, no ponto, longe de maltratar os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, é bastante coerente
com o seu desiderato de proteger a probidade administrativa e a
moralidade no exercício do mandato.

Assim, e em face do disposto na alínea “k” do inciso I
do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, introduzida
pela Lei Complementar nº 135/2010, o requerente JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ, cujo mandato de Senador, sem a renúncia,
iria até o ano de 2014, é inelegível até o ano de 2022, pelo
que, por este fundamento, impõe-se o acolhimento das im-
pugnações manifestadas e a rejeição do pedido de registro da
candidatura.

No que concerne à multa imposta ao requerente por
propaganda eleitoral extemporânea, não tendo havido ainda o
respectivo trânsito em julgado, não há reclamar a sua quitação.
Apenas multa aplicada “em caráter definitivo” impediria a certidão
de quitação eleitoral (§ 7º do artigo 11 da Lei nº 9.504/1997,
acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009).

Pelo exposto, acompanho o voto do eminente relator e,
com fundamento na alínea “k” do inciso I do artigo 1º da Lei
Complementar nº 64/1990, introduzida pela Lei Complementar nº
135/2010, acolho as impugnações e indefiro o pedido de registro
da candidatura do requerente JOAQUIM DOMINGOS RORIZ ao cargo
de Governador do Distrito Federal.

É como voto.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente,
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Confesso que, apesar de grande esforço, não consegui
chegar convencido a esta sessão.

Tinha intenção de pedir vista, se meu voto ainda fosse
relevante para a solução da controvérsia.

Durante os debates, no entanto, com os proficientes votos
proferidos e com as extintivas sustentações produzidas, creio
ter me convencido e definido minha posição.

Com o resultado do julgamento definido e em respeito às
partes, a esta corte e à celeridade inerente ao processo eleitoral,
desisti de meu pedido de vista e tentarei, em breves considerações
fundamentar o que concluí.

Mantendo minhas reservas à posição do Tribunal Superior
Eleitoral, que permitiu a aplicação da Lei 135/2010 a essas eleições,
entendo irrelevante a discussão a esse respeito na hipótese dos
autos.

A meu ver, antes mesmo de se discutir se a alínea “k” do
art. 1º da Lei 135/2010 pode ser aplicada a esta eleição, é preciso
verificar se ela poderia retroagir para transformar um ato realizado
no exercício regular de direito e em algo suficiente para restringir
o direito político de um candidato, impedindo-o de participar dessa
eleição, sem infringir o disposto no art. 5º, XXXVI da Constituição
Federal. Na hipótese, o impugnado renunciou ao seu mandado de
Senador em 2007 e, conforme ressaltado pela própria defesa, o
fez para evitar sua cassação e a imposição da pena de 8 anos de
inelegibilidade.

Àquela época, nenhuma restrição se fazia ao ato de
renúncia, se praticado antes do recebimento de eventual denúncia
que pudesse levar à sua cassação.

Com as alterações trazidas à Lei Complementar 64/90 pela
Lei 135/2010, houve uma mudança na vontade do legislador, que,
motivado por projeto de lei de iniciativa popular, passou a atribuir
à renuncia consolidada em 2007, motivo suficiente para a
inelegibilidade do impugnado, restringindo, assim, seu direito
político.
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A meu ver, não há como não se ver violado o Art. 5º XXXVI
da CF pela restrição dos direitos políticos do impugnado em função
de um ato que, à época em que praticado, era completamente
regular e que já se consolidou no tempo, produzindo todos seus
efeitos jurídicos.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que
o nepotismo feria o Princípio da Moralidade e editou a Súmula
Vinculante n° 13. Isso se deu em 2008, a partir daí tendo de se
adequar àquela vedação os mais diversos órgãos públicos, onde
o nepotismo era tolerado historicamente.  Eu fico imaginando o
absurdo que representaria se, hoje, se dissesse que quem
contratou ou foi contratado naquela situação estaria, por isso,
inelegível.

Quem age de acordo com a lei vigente, não pode nunca
ter seus direitos restringidos por lei posterior, por mais imorais,
repugnantes ou mesmo ilegais que eles venham a se tornar em
outro momento legislativo.

É por essas razões, Senhor Presidente, que, com todas as
vênias aos votos já proferidos, muito melhor elaborados que o
meu, ouso divergir da maioria já consolidada para deferir o registro.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Tenho como superada a questão que envolve o princípio

da anualidade da lei eleitoral, diante da resposta oferecida pelo
E. Tribunal Superior Eleitoral à Consulta nº 1120-
26.2010.6.00.0000, em que se concluiu pela aplicação imediata
da Lei Complementar nº 135/2010, ao entendimento de que se
trata de norma eleitoral material, não se identificando com aquelas
relativas ao processo eleitoral, quando incidiria a disposição do
art. 16 da Constituição Federal.

Todavia, não vejo como aplicar ao presente caso, o
dispositivo inserto no art. 1º, inciso I, letra K da Lei Complementar
nº 64/90, com a redação dada pela LC 135/2010:
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Art. 1º São inelegíveis:

I – Para qualquer cargo:

k) O Presidente da República, o Governador de Estado e

do Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso

Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara

Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a

seus mandatos desde o oferecimento de representação ou

petição capaz de autorizar a abertura de processo por

infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Cons-

tituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da

Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realiza-

rem durante o período remanescente do mandato para o

qual foram eleitos e nos 8(oito) anos subseqüentes ao tér-

mino da legislatura

Cuida-se, portanto, de novel hipótese de inelegibilidade,
eis que não existente na legislação anteriormente à sua data de
início de vigência e nas próprias palavras do D. Procurador Eleitoral
a inelegibilidade “nada mais é um conjunto de causas que impedem
ou permitem o registro de uma determinada candidatura.”

Por óbvio se trata de norma restritiva de direitos e como
tal enseja uma interpretação igualmente restritiva e não ampliativa,
em atenção até às mais comezinhas regras básicas de herme-
nêutica

Pois bem, no presente caso almejam os impugnantes o
indeferimento do pedido de registro da candidatura de Joaquim
Domingos Roriz ao cargo de Governador do Distrito Federal, com
base no aludido dispositivo.

Para se, impedir o registro da mencionada candidatura, há
que se aplicar de forma retroativa a novel hipótese de
inelegibilidade, eis que será levada em consideração renúncia ao
cargo de Senador por ele efetivada em data de 04.07.2007, ou
seja, ocorrida há mais de três anos.

Essa aplicação retroativa de uma lei restritiva de direitos
no mínimo afronta a garantia inserta no art. 5º, inciso XXXVI, da
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Constituição Federal, que garante a irretroatividade da lei quando
empresta proteção explícita ao direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada.

Neste aspecto, olvidam os que pugnam pela não aplicação
da irretroatividade da lei para efeitos penais, que, para fins não
penais incide com a mesma força a irretroatividade desta feita
por meio da garantia também constitucional que asseguram a
incolumidade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da
coisa julgada.

In casu, entendo que o candidato impugnado beneficia-se
do ato de renúncia legitimamente aceito sem qualquer restrição
pelo Senado Federal em data bastante pretérita, constituindo-se
um ato jurídico perfeito e acabado, não podendo agora ser revolvido
para possibilitar o seu enquadramento na nova hipótese de
inelegibilidade em apreço.

De outro ângulo, também em homenagem às vetustas regras
de interpretação dos textos jurídicos, sendo adequada a
interpretação de cunho restrito do dispositivo em comento, há
que se invocar a interpretação gramatical da norma, a qual, como
é da própria natureza das leis, estas são feitas para viger para o
futuro, sendo que o tempo verbal utilizado na LC 135/2010 é
exatamente o futuro (que renunciarem) e não ao passado (que
renunciaram)

Ainda tudo isso não fosse verdade, a disposição prevista
na alínea K em comento não teria o condão de impedir o registro
da candidatura do ora impugnado, pois exige de forma expressa a
infração a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição
Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica
do Município.

Pois bem, realizando uma leitura atenta das peças que
compõem os cadernos processuais verifico que o motivo da
impugnação está restrito a um diálogo telefônico interceptado
pela Polícia Federal onde não se denota de forma alguma a
infringência a nenhum dispositivo legal requerido no dispositivo
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em tela, constituindo-se, na realidade dos fatos, inclusive uma
conduta atípica, quer em relação aos nominados institutos legais,
como também no que pertine à legislação penal.

Daí, pergunta-se onde se encontra nos presentes autos a
descrição de qualquer conduta típica, antijurídica e culpável
atribuída ao então senador, ou por outra, em que local destes
autos existe fundamentação de o candidato impugnado ter
infringido dispositivo da Constituição Federal ou da Lei Orgânica
do Distrito Federal capaz de autorizar a abertura de processo de
qualquer natureza?

De mais a mais, houvesse qualquer conotação criminal ou
administrativa em decorrência dos fatos emergentes do referido
diálogo telefônico, caberia às autoridades constituídas a obrigação
de apurá-los na forma da lei, mas ao que consta do que relatado
pelos impugnantes nas respectivas peças de ingresso, bem como
nos memoriais apresentados não há nenhum relato acerca dessas
providências nos últimos 03(três) anos.

No que tange à impugnação pela falta de quitação eleitoral
do candidato, verifico que no momento da formalização do pedido
de registro da candidatura, ou seja, no dia 05.07.2010, não havia
contra ele multa devida em caráter definitivo e exigível, sendo
que a prova dos autos demonstra que a questão encontra-se
sub judice, já que foi interposto recurso especial contra a
respectiva decisão colegiada que julgou parcialmente procedente
o seu recurso.

Assim, a todas luzes, sou pela improcedência da ação de
impugnação de candidatura.

É como voto.

DECISÃO

Rejeitadas, por unanimidade, as preliminares de necessidade
de prova testemunhal e de não quitação eleitoral, nos termos do
voto do relator. No mérito, julgou-se procedente a Ação de
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Impugnação de Registro de Candidatura e indeferiu-se o pedido
de registro de candidatura ao cargo de governador pelo candidato
Joaquim Domingos Roriz, nos termos do voto do relator. Decisão
por maioria. Em 4 de agosto de 2010.



461Revista do TREDF n. 5/2010

 ACÓRDÃO Nº 3.905
Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 1790-69
Assunto: Registro de Candidatura – RRC – Candidato –
Cargo – Deputado Distrital
Requerente: Coligação Um Novo Caminho (PSB/PCdoB)
Interessado: Paulo Henrique Abreu de Oliveira, Cargo
Deputado Distrital
Advogados: Dra. Regina Célia C. Abreu – OAB/DF 27.520
e outros
Impugnante: Ministério Público Eleitoral
Relator: Desembargador Federal Hilton Queiroz
Publicado em Sessão (art. 48, § 3º, Res-TSE 23.221)

EMENTA

1 – Ausência de demonstração dos pressupos-
tos legais da inelegibilidade que se afasta, pois
o impugnante trouxe como prova da sua ale-
gação cópia do acórdão de nº 4.366/2004, em
cujo texto consta que “o Tribunal, de acordo
com o voto do Relator, tendo em conta a ins-
trução e o parecer do Ministério Público, deci-
diu: I – tomar conhecimento: a) das defesas
apresentadas e dos documentos anexos, fls.
136/225 e 232/242, para, no mérito,
considerá-las insubsistentes; b) da informação
nº 80/2004; II – aprovar, expedir e mandar
publicar o acórdão apresentado pelo Relator;
III – autorizar: a) o envio, aos servidores de
que trata o Acórdão, de cópia da Informação
nº 067/03 e dos documentos de fls. 58/59; b)
o retorno dos autos à 2ª ICE, para as provi-
dências pertinentes e a continuidade do acom-
panhamento”.
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2 – O artigo 16 da Constituição Federal não
baliza a LC nº 135/2010, que tratando de
inelegibilidade, para proteger, dentre outros
princípios, a moralidade administrativa, de
acordo com o artigo 37 da mesma Constitui-
ção, não se integra no regramento do proces-
so eleitoral, mas tem natureza específica,
advinda do artigo 14, §  9º, da Lei Maior.
3 – A LC n° 135/2010 não atenta contra o arti-
go 5º – XXXVI da Constituição Federal, já que
não ofende o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada, na conceituação que
lhes confere o artigo 6º da Lei de Introdução
ao Código Civil, tendo, portanto, aplicação ime-
diata e geral.
4 – A LC nº 135/2010 não ofende o princípio da
presunção de inocência, já que dispõe sobre ca-
sos de inelegibilidade e não comina sanções pe-
nais.
5 – O impugnado não tem direito assegurado
ao registro por condições que não mais exis-
tem ao tempo do requerimento do registro,
pois, segundo o décimo parágrafo, do artigo 11
da Lei 9.504/1997, “as condições de elegibili-
dade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedi-
do de registro da candidatura, ressalvadas as
alterações fáticas ou jurídicas, supervenientes
ao registro que afastam a inelegibilidade”.
6 – Tendo a LC nº 135/2010 aplicação imedia-
ta e geral, estando ela em vigor na data da
formalização do pedido de registro, sob sua
égide devem ser aferidas as causas de
inelegibilidade, e, nessa perspectiva, incorre
em vedação.
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7 – Não há ofensa ao princípio da segurança
jurídica, que seria, sim, afrontado, caso impe-
rado o motivo de inelegibilidade cuja existên-
cia foi demonstrada.
8 – Insubsistência do argumento de que a pos-
sibilidade de ressarcimento demonstra a
sanabilidade das contas rejeitadas, pois o res-
sarcimento é cumprimento da sanção e não
remédio para apagar o vício que implica na sua
imposição.
9 – Não compete à Justiça Eleitoral rediscutir o
mérito do acórdão do Tribunal de Contas do Dis-
trito Federal – TCDF que rejeitou as contas do
requerido, mas apenas verificar se os fatos que
ensejaram a rejeição das contas, em tese, con-
figuram (1) vício insanável e (2) ato doloso de
improbidade administrativa, ou seja, se pos-
sui enquadramento nos artigos 9º, 10 ou 11 da
Lei nº 8.429/92 e não foram simplesmente atos
culposos.
10 – Não cabe à Justiça Eleitoral julgar a con-
clusão do TCDF quanto à materialidade e auto-
ria dos fatos (vícios insanáveis/atos de
improbidade dolosos) que ensejaram a rejei-
ção das contas do requerido, o que é matéria
de competência da Justiça Comum, que pode,
se for o caso, suspender ou anular o acórdão
do TCDF.
11 – A eventual interposição de “recurso de
revisão” não altera a definitividade (irrecorri-
bilidade) da decisão do TCDF. É que o “recurso
de revisão”, apesar da nomenclatura de
“recurso”, não possui efeito suspensivo e tem
natureza jurídica de rescisória, e não natureza
recursal em sentido técnico. Nesse sentido, os
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precedentes do TSE: AgR-REspe nº 31942/PR,
red. p/ ac. Min. Carlos Ayres Britto, PSESS 28/
10/2008; AgR-REspe 33861/CE, reI. Min. Joa-
quim Barbosa, PSESS 16/12/2008; dentre ou-
tros.
12 – Diante do teor do acórdão do TCDF, é
induvidosa a prática do ato doloso de
improbidade administrativa, vez que o próprio,
descuidando no trato dos dinheiros públicos,
evidencia, no caso, a vontade livre e conscien-
te de causar o resultado danoso, o que signifi-
ca dolo.

13 – Procedência da impugnação. Indeferi-
mento do registro.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL em julgar procedente Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura e indeferir o pedido de registro nos
termos do voto do Relator. Decisão POR MAIORIA, de acordo com
a ata do julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 11 de agosto de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Relator

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral
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SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2010

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de registro de candidatura ao cargo
de Deputado Distrital, formulado pela Coligação Um Novo Caminho
(PSB/PCdoB), em favor de Paulo Henrique Abreu de Oliveira, que
foi impugnado pelo Ministério Público Eleitoral, com a seguinte
fundamentação:

O requerido pleiteou, perante o Tribunal Regional Eleitoral

do Distrito Federal, registro de candidatura ao cargo de

deputado distrital pela Coligação UM NOVO CAMINHO (PSB/

PCdoB), após regular escolha em convenção partidária,

conforme lista publicada nos sites do TSE e do TRE/DF e

edital publicado no Diário de Justiça.

No entanto, o requerido encontra-se inelegível, haja vista

que, nos últimos oito anos, teve suas contas relativas ao

exercício do cargo de Presidente da Coordenação de Ad-

ministração de Necrópoles e Serviços Funerários – CANSF,

vinculada à Secretaria de Ação Social do Distrito Federal,

rejeitadas por irregularidade insanável que configura ato

doloso de improbidade administrativa, em decisão definiti-

va do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, con-

forme acórdão anexo, nos termos do art. 14, § 9º, da Cons-

tituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Com-

plementar nº 64/90 (redação da LC 135/2010), verbis:

“Art. 1° São inelegíveis:

I – 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 admi-

nistrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,

salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
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Judiciário, para as eleições que se realizarem nos  8 (oito)

anos seguintes, contados a partir da data da decisão, apli-

cando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição

Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclu-

são de mandatários que houverem agido nessa condição”.

Ressalte-se, outrossim, que não compete à Justiça Eleito-

ral rediscutir o mérito do acórdão do Tribunal de Contas do

Distrito Federal – TCDF que rejeitou as contas do requeri-

do, mas apenas verificar se os fatos que ensejaram a re-

jeição das contas, em tese, configuram (1) vício insanável

e (2) ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, se

possui enquadramento nos artigos 9º, 10 ou 11 da Lei nº

8.429/92 e não foram simplesmente atos culposos.

Portanto, não cabe à Justiça Eleitoral julgar a conclusão do

TCDF quanto à materialidade e autoria dos fatos (vícios

insanáveis/atos de improbidade dolosos) que ensejaram a

rejeição das contas do requerido, o que é matéria de com-

petência da Justiça Comum, que pode, se for o caso, sus-

pender ou anular o acórdão do TCDF.

De outro lado, a eventual interposição de “recurso de revi-

são” não altera a definitividade (irrecorribilidade) da deci-

são do TCDF. É que o “recurso de revisão”, apesar da no-

menclatura de “recurso”, não possui efeito suspensivo e

tem natureza jurídica de rescisória, e não natureza recursal

em sentido técnico. Nesse sentido, os precedentes do TSE:

AgR-REspe nº 31942/PR, red. p/ ac. Min. Carlos Ayres

Britto, PSESS 28/10/2008; AgR-REspe 33861/CE, reI. Min.

Joaquim Barbosa, PSESS 16/12/2008; dentre outros.

Destarte, tendo em vista que os fatos que ensejaram a

rejeição das contas do(a) requerido(a) pelo TCDF configu-

ram, em tese, vício insanável e ato doloso de improbidade

administrativa (arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92), con-

clui-se que o requerido encontra-se inelegível, devendo seu

registro de candidatura ser indeferido, nos termos do art.

14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea

‘g’, da Lei Complementar nº 64/90 (redação da LC 135/

2010).  (fls. 21/23).



467Revista do TREDF n. 5/2010

O impugnado ofereceu contestação, como se vê das fls.
56/70.

Alega a ausência de demonstração dos pressupostos legais
da inelegibilidade suscitada, pois, “diante da ausência de
comprovação pelo Impugnante, do caráter insanável das contas
apreciadas no Acórdão objeto da Relação fornecida pelo TCDF ao
TREDF – Acórdão nº 150/2004, de 30 de setembro de 2004,
publicado no DODF de 10 de novembro de 2004, e muito menos
que decorreria de conduta dolosa de improbidade administrativa,
resulta evidente, que a pretensão do Impugnante não pode
prosperar” (fl. 60), e a improcedência da impugnação em razão da
elegibilidade do impugnado, invocando, com esse escopo, a
irretroatividade da Lei Complementar nº 135, de 2010, para alcançar
situações jurídicas consolidadas no passado, com base na norma
em vigor à época dos fatos, destacando a esse propósito:

Neste sentido e de acordo com o que estabelece a alínea

‘g’ do inciso I, do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90,

caso se admita que as contas rejeitadas são insanáveis, a

consequência seria a inelegibilidade do Impugnado pelo

período de cinco (5) anos.

Dessa forma, a consequência jurídico-eleitoral decorrente

da referida rejeição de contas, na hipótese de ser conside-

rada insanável, já se efetivou no tempo, exaurindo os efeitos

sobre um dos direitos políticos do cidadão ora Impugnado,

no dia 30 de setembro de 2009, estando, portanto, em

condições de elegibilidade, a partir desta data.

Com efeito, neste período de 05 (cinco) anos, o Impugna-

do não propôs qualquer ação judicial com o propósito de

desconstituir a decisão expressa no Acórdão nº 150/2004,

do TCDF. Neste período, o Impugnado também não se

candidatou a qualquer cargo eletivo e não praticou quais-

quer irregularidades que pudessem ceifar o seu direito de

concorrer às eleições de 2010, como pode ser aferido em

seu pedido de Registro de Candidatura junto a este Tribu-

nal Regional Eleitoral.
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De certo salientar, que o Impugnado não desconhece o

início da vigência da Lei Complementar nº 135/2010, que

altera dispositivos e acrescenta outros na Lei Complemen-

tar nº 64/1990, bem como as respostas dadas pelo TSE à

Consulta de nº 1147-09, quanto à aplicabilidade da nova

Lei no pleito eleitoral de 2010.

No que importa à presente impugnação, não se pode ad-

mitir a pretensão do Impugnante, no sentido de impor ao

Impugnado a uma inelegibilidade após encerrado o perío-

do de inelegibilidade previsto no art. 1º, I, ‘g’, nos termos

da Lei Complementar nº 64, de 1990, em vigor na época

dos fatos, ou seja da decisão do TCDF, em 30 de setembro

de 2004.

Vale dizer, que após transcorridos oito (8) meses e cinco

(5) dias após o término do período de inelegibilidade de-

corrente da rejeição de contas em relação ao Impugnado,

pretende-se impor a ele uma drástica restrição a seus di-

reitos políticos, por mais dois (2) anos, três meses e vinte

e cinco (25) dias, sem qualquer justa causa.

A nova redação do disposto na alínea ‘g’, do inciso I, do

art. 1º da LC 64/90, não tem aplicação ao caso concreto,

tendo em vista que o novo prazo de inelegibilidade se apli-

cará aos casos ocorridos na vigência da LC 135/2010, ou

no máximo, às situações em que, na data do início da vi-

gência da LC 135/2010, os efeitos da inelegibilidade ainda

estejam repercutindo sobre a pessoa responsável pelas

contas rejeitadas.

Naturalmente este novo prazo de inelegibilidade, não pode

atingir a quem, antes do início da vigência da LC 135/2010

já tenha tido concluído o período de inelegibilidade de cin-

co (5) anos, sob pena das garantias constitucionais do res-

peito ao ato jurídico perfeito e ao princípio constitucional

da segurança jurídica. (fls. 61/62).

Salienta, ainda, a sanabilidade das constas rejeitadas, pelo
TCDF, uma vez que “da mera leitura do voto condutor do Acórdão
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nº 150/2004, do TCDF, juntado aos autos pelo Impugnante, a
seguir transcrito resulta evidente que as contas rejeitadas são
sanáveis, pelo simples fato segundo o qual o Tribunal de Contas
do DF condenou ‘... os responsáveis ao ressarcimento dos
prejuízos apurados...’.” (fl. 65), e inexistência de ato doloso de
improbidade administrativa, “posto que diligenciou, oficiando ao
órgão competente para a adoção das providências cabíveis contra
as irregularidades de que teve conhecimento à época” (fl. 69).

Pede seja a impugnação rejeitada.

Desnecessária a produção de prova oral, as partes foram
intimadas para alegações finais, do que se desincumbiu o Ministério
Público Eleitoral, nas fls. 146/150, e o impugnado, na fl. 152,
reiterando a contestação.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Senhor Presidente, ilustres componentes da Corte:

Diante da impugnação, o impugnado teve suas contas
relativas ao exercício do cargo de Presidente da Coordenação de
Administração de Necrópoles e Serviços Funerários (CANSF),
vinculada à Secretaria de Ação Social do Distrito Federal, rejeitadas
por irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade
administrativa, em decisão definitiva do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, conforme acórdão anexado aos autos.

Então a inelegibilidade apontada é da alínea “g” do inciso I
do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, que reza:

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de

cargos ou funções públicas [que é o caso] rejeitadas por

irregularidade insanável [que é o caso] que configure ato

doloso de improbidade administrativa [que é o caso], e

por decisão irrecorrível do órgão competente [o órgão

competente para apreciar as contas é o Tribunal de Contas
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do Distrito Federal, e foi ele que assim procedeu a essa

rejeição de contas], salvo se esta houver sido suspensa ou

anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se rea-

lizarem nos 8 (oito) anos seguintes [...];

Alega o impugnado que as contas rejeitadas são em verdade
sanáveis; sustenta que são sanáveis porque foi condenado ao
ressarcimento dos prejuízos apurados. Há de se entender essa
tese de que todo condenado, seja em ação civil pública ou em
apuração pelos Tribunais de Contas, de rejeição de contas em
sede administrativa que tiverem sido condenados ao ressarcimento,
que é uma das conseqüências lógicas da condenação,
ressarcimento do prejuízo apurado, não seriam nunca considerados
como violadores do princípio da moralidade, da honestidade, de
dever de lealdade para com a Administração Pública, como rezam
esses princípios constitucionais e prevê a Lei 8.429/92, que cuida
dos atos de improbidade administrativa, porque senão bastaria
que se recompusesse o dano material, ou seja, a recomposição
aos cofres públicos da parte lesada, que restaria, então, afastado
qualquer outro tipo de ilicitude.

E isso não é verdade, tanto é que a Lei 8.429/92 estabelece
uma série de sanções ao administrador público ímprobo, dentre
elas o ressarcimento, mas não tão somente ela. E dentre as
ilegalidades consta também não só aquele que causou prejuízo
ao erário público, tanto que isso não é requisito indispensável
para se configurar ato de improbidade administrativa.

O prejuízo ao erário público é dispensável. Por quê? Porque
a lei tutela, primordialmente, os deveres de honestidade, de
imparcialidade, de ilegalidade, de lealdade às instituições, como
está previsto no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Por quê? Qual é o móvel aí? O intuito é o da preservação
dos princípios gerais da Administração Pública, dentre eles o
principal, de sede constitucional, o princípio da moralidade
administrativa e da probidade administrativa, e esta lei veio
justamente dar efetividade a esses princípios constitucionais.
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No caso ainda dos autos, verifica-se que é insanável a
irregularidade pela qual o impugnado foi apontado pelo Tribunal
de Contas com suas contas rejeitadas, pois efetivamente assim
entende o TSE, no sentido de que a insanabilidade das contas
decorre do fato de que a conduta de não aplicar os recursos ou
desviá-los caracterizou desrespeito à lei e acarretou sérios pre-
juízos ao erário, bastando isso para se caracterizar a insanabilidade
dessa irregularidade.

Nesse sentido têm-se os precedentes, assentes na
jurisprudência, que a irregularidade insanável é aquela que indica
ato de improbidade administrativa ou qualquer forma de desvio
de valores (TSE, Acórdão 21.896, Relator Ministro Peçanha Martins,
publicado em sessão de 26 de agosto de 2004).

Outro precedente: “As irregularidades das contas que
possuem nítidos contornos de improbidade administrativa
evidenciam a sua natureza insanável, ou seja, basta haver nítidos
contornos de improbidade administrativa naquele ato praticado
pelo administrador público para evidenciar a natureza de
insanabilidade dessa irregularidade”. Esse é o acórdão do TSE, no
Agravo no RESpe nº 29.507, Relator Ministro Marcelo Ribeiro,
publicado em sessão de 14 de outubro de 2008.

Há vários precedentes e vou me ater a só mais um, que é
bem esclarecedor, também de 2008: “A prática em tese de ato
de improbidade administrativa ou qualquer outro ato caracterizador
de prejuízo ao erário e de desvio de valores revela a insanabilidade
dos vícios constatados” (relatoria do Ministro Joaquim Barbosa,
no TSE, em 30 de outubro de 2008)

E nesse sentido, então, restou demonstrado o fato da
rejeição das contas pelo órgão competente, que é o Tribunal de
Contas, que rejeitou as contas do impugnado. Verificou a
insanabilidade, porque os atos por ele praticados são tidos como
dolosos de improbidade administrativa, porque não agiu com cul-
pa, ou seja, com imperícia, imprudência ou negligência no manu-
seio desses recursos, sendo que possuem então, assim, o
enquadramento.
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O que trouxe de novidade essa alínea “g” da Lei
Complementar 64/90? A novidade que ela trouxe é no sentido de
dar um adjetivo para complementar o que seria essa irregularidade
insanável, porque na redação original não se tinha o complemento,
e isso veio nessa última reforma, na Lei da Ficha Limpa, para
caracterizar.

O que é essa irregularidade insanável? Justamente para
colher os precedentes da jurisprudência do TSE a respeito do
assunto. Por quê? Como ficou a redação? “Os que tiverem as
suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso
de improbidade administrativa”, ou seja, colheu-se a tese e a
jurisprudência do TSE. Ou seja, o que é essa irregularidade
insanável? É aquela que configura, em tese, ato doloso de
improbidade administrativa.

Não se está diferentemente do que possa parecer e
sustentado pela defesa, que necessariamente a irregularidade
insanável tem que ser em sede de uma ação de improbidade, que
caracterize ato doloso de improbidade administrativa, quisesse
isso o legislador, não teria previsto em outra alínea, na própria Lei
Complementar 64/90, na alínea “l’”, por exemplo, que uma
inelegibilidade distinta desta, quando prevê que os que forem
condenados à suspensão dos direitos políticos têm decisão
transitada em julgado ou proferido por órgão judicial colegiado
por ato doloso de improbidade administrativa.

Então essa, especificamente, é que foi condenado por ato
doloso de improbidade administrativa com suspensão. E a alínea
“g” veio justamente acrescentar à redação original que terminava
por “irregularidade insanável”, essa que configure ato doloso de
improbidade administrativa, ou seja, que aquele ato em que o
Tribunal de Contas apreciou e que falou que essas contas são
rejeitadas porque é insanável, pois, em tese, aquele ato praticado
pelo administrador público viola os princípios da administração
pública: da lealdade, da eficiência, da moralidade, da honestidade
do administrador público. Essa é a principal motivação da Lei de
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Improbidade Administrativa. É justamente é imputar e sancionar
o administrador público que não seja honesto. Esse é o principal
objetivo.

Então é nesse sentido que essa irregularidade insanável é
aquela que efetivamente configure, em tese, ato doloso nos ter-
mos da lei de improbidade administrativa, pois nessa condição
estariam, efetivamente, sendo maltratados os princípios consti-
tucionais da moralidade da Administração Pública, da probidade
administrativa, da eficiência, do dever de lealdade, dentre ou-
tros, além do art. 5º (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), o
art. 37 da Constituição Federal, que trata justamente desses
princípios, esse, especificamente, para os administradores públicos.

Então, nesse sentido, com base também na jurisprudência
do TSE, o Ministério Público Eleitoral protesta pelo acolhimento
da ação de impugnação e pelo indeferimento do registro de
candidatura do impugnado.

É a manifestação.

O Senhor Advogado PAULO MACHADO GUIMARÃES – OAB/DF
nº 5.358:

Senhor Presidente, Exmº. Senhor Relator, senhores juízes,
membros dessa elevada Corte Eleitoral, digno representante do
Ministério Público Eleitoral:

O Ministério Público animou-se com base na lista
encaminhada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal ao Tribunal
Regional Eleitoral, incluindo o candidato, ora impugnado, na lista
de administradores que tiveram contas rejeitadas, no entendimento
de que se aplicaria a hipótese da alínea “g”, I, do art. 1º, com a
redação dada pela Lei Complementar nº 135.

A defesa, em nome do impugnado, anima-se, louvando-se
no preciso e bem lançado relatório do eminente relator, em destacar
e sublinhar fundamentalmente dois aspectos que nos parecem
singulares nesse caso.
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O primeiro diz respeito a um aspecto fático relacionado à
decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O Ministério
Público define, com razão, que a decisão é definitiva, de 30/9/
2004. O ora candidato, na época, conformou-se com as
circunstâncias da decisão do Tribunal de Contas. Na vigência da
Lei 64/90, submeteu-se aos cincos anos de inelegibilidade.

O tempo transcorreu em 30/9/09 e foi, portanto, habilitado.
Estando filiado a um partido político, com um ano de antecedência,
submeteu aos seus correligionários o seu nome à aferição do
partido. Foi indicado como pré-candidato e regularmente
submeteu-se à deliberação da convenção eleitoral. Tempos depois,
portanto, o cidadão elegível, porque ele estava, nesse momento,
em condições de plena elegibilidade, começa vigorar a nova
redação estabelecida pela Lei Complementar nº 135.

Essa singularidade de uma inelegibilidade que se exauriu
gerou seus efeitos e não há mais o que se fazer, tanto que ele
não buscou suspender efeitos da decisão do Tribunal de Contas,
porque, na época, ele pensou “setembro, estamos em outubro,
estou elegível”.

O Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta nº 1034, da
relatoria do então Ministro Fernando Neves, tratando de matéria
idêntica a dos autos, afirma na sua ementa, que me permito ler
sinteticamente para Vossas Excelências: “Não tendo ocorrido [...]”,
aliás, a hipótese também importa na similitude, inelegibilidade,
decisão, rejeição de contas, ausência, ação desconstitutiva,
trânsito em julgado da condenação. A rejeição de contas, por
decisão irrecorrível do Tribunal de Contas, gera inelegibilidade
pelo prazo de cinco anos.

Não tendo ocorrido a propositura de ação desconstitutiva

da decisão de rejeição de contas, o prazo começa a fluir da

data da decisão irrecorrível do Tribunal de Contas, tornan-

do-se o cidadão elegível após o transcurso de cinco anos.

3. Tendo decorrido o prazo de cinco anos e estando apenas

em fase de execução do débito oriundo da decisão de re-
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jeição de contas, não mais incide a pena de inelegibilidade,

uma vez que a execução visa tão-somente tornar efetiva a

decisão de ressarcimento a que está obrigado aquele que

teve suas contas rejeitadas.

4. Transcorrido o prazo da inelegibilidade por rejeição de

contas, assiste ao cidadão o direito de não ter seu nome

na lista do Tribunal de Contas de que trata o § 5º, art. 11,

da Lei nº 9.504/97, cabendo ao interessado requerer dire-

tamente àquela Corte qualquer providência neste sentido.

É balizado, nessa compreensão jurídica do Tribunal Superior
Eleitoral, que o cidadão compareceu regularmente no exercício
de seus direitos políticos a submeter seu nome aos demais cidadãos
e cidadãs do Distrito Federal, nesse propósito. E é exatamente,
em razão dessa circunstância, que não há como admitir-se a
pretensão do impugnante em querer incidir sobre um cidadão
elegível – porque no ano passado ele estava elegível – uma
inelegibilidade por extensão de seus efeitos sem justa causa.

Eis, portanto, um fundamento que nos parece altamente
relevante e singular no início da apreciação, efetivamente. E se
há um mérito na dedução da pretensão do Ministério Público em
relação a essas impugnações nesse particular, é exatamente
proporcionar a este Tribunal a aferição precisa dessa singularidade
que atinge variados outros cidadãos. E é exatamente com a
certeza de que a elegibilidade do cidadão, ou seja, esta novel
causa de inelegibilidade, por extensão de seus efeitos, entendemos
que essa impugnação, sob esse fundamento, não pode ser
acolhida.

Mas me permito sublinhar um segundo aspecto, avançando
realmente, inclusive, no que animou o nobre representante do
Ministério Público na sua sustentação oral nessa Corte. Avança
Sua Excelência no argumento de que as contas são insanáveis;
entende o impugnado que elas são sanáveis. Mas nos parece
relevante observar – e aqui não houve alteração da Lei – uma
mera formalidade ou referência de menor importância. Mas o
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legislador, caso a primeira hipótese, ou seja, se Vossas Excelências
entenderem, por aplicar a nova redação desse dispositivo da Lei
Complementar nº64, dada pela Lei Complementar 135, se
entenderem nessa perspectiva, ainda assim a pretensão do
Ministério Público, no entendimento do candidato impugnado, não
consegue, efetivamente, lograr o êxito pretendido.

A novidade do dispositivo, introduzido pela Lei Complementar
nº 135, estabelece que as contas devem ser rejeitadas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa.

A Lei nº 8.429, nas hipóteses relacionadas ao art. 10,
prevê que constitui ato de improbidade administrativa, que cause
lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, que realmente, na
leitura do acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o
que se discute é exatamente a omissão desse gestor nos cuidados
que deveriam ser adotados na gestão do recebimento de recursos
pagos na atividade de necrópsia na funerária no Distrito Federal,
por ato doloso ou culposo. Portanto, a Lei de Improbidade
Administrativa prevê as duas hipóteses.

Para efeitos da inelegibilidade nessa nova redação dada
pela Lei de Inelegibilidades, uma conduta dolosa não alcança a
perspectiva da inelegibilidade. Há que se caracterizar, e há que
se caracterizar, sim, e não é como aventada a pretensão de que
deveria ser uma ação de improbidade julgada por procedente,
condenando o cidadão. Essa hipótese não está em questão, nem
o Ministério Público impugnou sob esse ou outro fundamento. O
fundamento adotado é o da alínea “g” e, portanto, as contas
precisam estar caracterizadas como ato doloso de improbidade
administrativa e, como todos nós lemos no acórdão do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, que o impugnante juntou aos autos.

Concluindo, apenas para afirmar que o acórdão conclui
que se tome conhecimento da Informação nº 80/04, que vem a
ser de um órgão técnico do Tribunal de Contas, e que, portanto...
e conclui, efetivamente, foram acolhidos fundamentos num tópico
ao candidato.
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A conduta do candidato, ora impugnado, encerra um caso
clássico de culpa in vigilando, assim descrita pelo nobre Conselheiro
Jorge Ulisses Jacoby na sua publicação conhecida por todos.
Portanto, o Tribunal de Contas do Distrito Federal rejeitou, sim,
as contas do ora candidato. Se as considerou insanáveis, não
enfrenta essa questão. O acórdão não traça nenhuma referência
quanto a isso. Mas afirma, ao reconhecer a informação de um
órgão técnico, que a conduta dele decorreu-se apenas por culpa
in vigilando. Portanto, não houve ato doloso por improbidade,
razão pela qual confiamos e esperamos que Vossas Excelências
rejeitem a impugnação, deferindo o registro da candidatura do
ora candidato. Muito obrigado.

VOTOS

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
O fundamento da impugnação é o artigo 1º, inciso I, alínea

‘g’, da Lei Complementar nº 64/1990 (redação da LC nº 135/
2010), onde se lê:

Art. 1º: São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

g – os que tiverem suas contas relativas ao exercício de

cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidades

insanável que configure ato doloso de improbidade admi-

nistrativa, 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 decisão, aplicando-se

o disposto no inciso II do artigo 71 da Constituição Fede-

ral, a todos ordenadores de despesa, sem exclusão de

mandatários que houverem agido nesta condição.
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Afasto o argumento da ausência de demonstração dos
pressupostos legais da inelegibilidade, pois o impugnante trouxe
como prova da sua alegação cópia do acórdão de nº 4.366/2004,
em cujo texto consta que “o Tribunal, de acordo com o voto do
Relator, tendo em conta a instrução e o parecer do Ministério
Público, decidiu: I – tomar conhecimento: a) das defesas apre-
sentadas e dos documentos anexos, fls. 136/225 e 232/242,
para, no mérito, considerá-las insubsistentes; b) da informação
nº 80/2004; II – aprovar, expedir e mandar publicar o acórdão
apresentado pelo Relator; III – autorizar: a) o envio, aos servi-
dores de que trata o Acórdão, de cópia da Informação nº 067/
03 e dos documentos de fls. 58/59; b) o retorno dos autos à 2ª
ICE, para as providências pertinentes e a continuidade do acom-
panhamento” (fl. 24).

O voto condutor do acórdão estabeleceu:

O Relatório nº 03 – CPTCE, fls. 416/446 dos autos apensos,

da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial,

revela, com bastante clareza, o descaso dos administrado-

res da então Coordenação da Administração de Necrópo-

les e Serviços Funerários – CANSF, no exercício de 1998,

no trato da coisa pública.

Nele, é sublinhada a falta de controle e de acompanha-

mento da arrecadação do órgão por parte da sua Divisão

de Recursos Financeiros (Seções de Contabilidade e de

Tesouraria), diante do volume de recursos ali movimenta-

do, tendo atingido, somente em 1998, a expressiva soma

de R$ 1.729.076,37 (um milhão, setecentos e vinte e nove

mil, setenta e seis reais e trinta e sete centavos).

São criticados, ainda, os documentos fiscais do órgão, em

face da ausência de detalhamento dos valores mensais

arrecadados do demonstrativo dos cheques devolvidos e

de, tampouco, estabelecer correlação entre as Notas Fis-

cais emitidas, os cheques ou pagamentos em espécie e os

depósitos efetuados.



479Revista do TREDF n. 5/2010

Diante do descontrole verificado, e constatado o prejuízo

ao Erário, há que se responsabilizar pelo ressarcimento os

servidores diretamente envolvidos: o então Dirigente da

Coordenação de Administração de Necrópoles e Serviços

Funerários, Paulo Henrique Abreu de Oliveira, e o Tesou-

reiro, Edinaldo Martins de Souza, este até a data de seu

afastamento, 11.03.98.

Já com relação aos servidores da Fundação do Serviço

Social, à época, Gerente da Divisão de Recursos Financei-

ros, Chefe da Seção de Tesouraria e da Seção de Contabi-

lidade, respectivamente, Ednôr Pereira Viana, Jorge Lopes

de Souza e Antônio Geraldo de Mendonça Bandeira, con-

cordo com o órgão instrutivo e o Parquet que os mesmos

devam ser multados pela omissão no controle dos recur-

sos arrecadados pela CANSF.

Com fundamento nos incisos I e III do art. 57 da Lei Com-

plementar nº 01/94, combinado com os incisos I e II do

art. 182 do Regimento Interno desta Corte, alterado pela

Emenda Regimental nº 03/99, deve o Tribunal a eles apli-

car a multa individual de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos

reais).

O valor do prejuízo atingiu a R$ 65.679,31 (sessenta e

cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e um

centavos), cabendo a Edinaldo Martins de Souza, ex-Te-

soureiro, o ressarcimento de R$ 23.738,32 (vinte e três

mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e dois centa-

vos), diante de seu afastamento da CANSF ocorrido em

11.03.98, e a Paulo Henrique Abreu de Oliveira, então, e

após Coordenador Administrativo da Coordenação de Ad-

ministração de Necrópoles e Serviços Funerários, Presi-

dente daquela Comissão, o ressarcimento de R$41.940,99

(quarenta e um mil, novecentos e quarenta reais e noven-

ta e nove centavos).

À vista dos pronunciamentos convergentes da instrução e

do Parquet sobre as defesas apresentadas, entendo que o

Tribunal deva julgar irregulares as presentes contas, con-

denando os responsáveis ao ressarcimento dos prejuízos
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apurados, mediante a edição de acórdão, com aplicação

de multa aos servidores da extinta Fundação do Serviço

Social, pela omissão na fiscalização dos recursos arreca-

dados pela Coordenação de Administração de Necrópoles

e Serviços Funerários.

Assim, acolhendo os termos da instrução e o parecer do

Parquet, VOTO no sentido de que este egrégio Plenário:

1– tome conhecimento:

a) das defesas apresentadas e dos documentos anexos,

fls. 136/225 e 232/242 para, no mérito, considerá-Ias

insubsistentes;

b) da Informação nº 80/2004;

II – aprove, expeça e mande publicar o anexo Acórdão;

III – autorize:

a) o envio, aos servidores de que trata o Acórdão, de cópia

da Informação nº 067/03 e dos documentos de fls. 58/59;

b) o retorno dos autos à 2ª ICE para as providências perti-

nentes e a continuidade do acompanhamento. (fls. 42/43).

Afasto, outrossim, o argumento de a Lei Complementar nº
135/2010 estar sendo aplicada retroativamente.

Com efeito, ao julgar o registro de candidatura 1616-60,
este Tribunal indeferiu, conforme acórdão assim ementado:

PEDIDO DE REGISTRO – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL –

DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO – AÇÃO DE

IMPUGNAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – EXISTÊNCIA –

QUITAÇÃO COM A JUSTIÇA ELEITORAL – EXISTÊNCIA –

RENÚNCIA A CARGO DE SENADOR – CAUSA DE

INEXIGIBILIDADE – ATO JURÍDICO – RESPEITO – LEI CUM-

PRIMENTO – INDEFERIMENTO.

1) – Não exigindo o ponto controverso a produção de pro-

va oral, seja porque ele envolve somente questão de direi-

to, seja porque, se fático, documentos que o elucidam se
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tem nos autos, deve ela ser indeferida, nos exatos termos

do artigo 40, da Resolução TSE 23.221/2010.

2) - Tem candidato ao cargo de deputado distrital legitimida-

de para apresentar ação de impugnação de candidatura, que

lhe é dada pelo artigo 37 da Resolução TSE 23.221/2010.

3) – Não se dando trânsito em julgado da decisão que im-

pôs multa, havendo recurso que a questiona, presente não

se faz a causa de inexigibilidade prevista no § 7º, do artigo

11, da Lei 9.504/97.

4) – Quem renuncia a cargo de Senador da República, de-

pois de apresentação de Representação que pode levar à

abertura de processo capaz de levar à cassação do man-

dato, está alcançado pelo artigo 1º, I, k, da Lei Comple-

mentar 64/90, com as alterações sofridas em razão da Lei

Complementar 135/2010.

5) – Não fere o artigo 16 da Constituição Federal lei que

entra em vigor antes da realização de convenções partidá-

rias, porque são elas que marcam o termo inicial do pro-

cesso eleitoral.

6) – Não fere ato jurídico perfeito a exigência de cumpri-

mento de lei em vigor quando do pedido de registro de

candidatura, não se podendo esquecer que leis devem ser

cumpridas, como quer o artigo 3º, da Lei de Introdução do

Código Civil Brasileiro.

7) – Pedido de registro indeferido. Preliminares rejeitadas.

Tendo participado desse julgamento, proferi o seguinte voto:

Senhor Presidente, a matéria de fato está devidamente

acertada. O eminente Juiz Evandro Pertence lembrou que

os fatos não foram questionados. Estão aí na sua realida-

de, no que diz respeito a essa renúncia e também no que

diz respeito à multa, porque, conforme o eminente relator

esclareceu, pende de julgamento o recurso interposto quan-

to a suposta condenação, e o eminente representante do

Ministério Público sequer, nas suas alegações e quando da
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sustentação aqui no plenário , voltou a insistir na aplicação

da inelegibilidade com fundamento nessa ausência de qui-

tação eleitoral. Então a hipótese que remanesce é a da

renúncia dentro daquele contexto que ensejaria a aplica-

ção do dispositivo da Lei Complementar nº 135/2010.

Já os romanos diziam aquilo que é curial e é cediço, Se-

nhor Presidente: da mihi factum et dabo tibi jus, dá-me o

fato, e te dou o direito. Qual é o direito que se vindica no

caso?  O que se vindica no caso é a aplicação do artigo 1º,

inciso I, alínea “k,” da Lei Complementar 64/90, com a

redação dada pela Lei Complementar 135/2010. Diz a atu-

al redação do dispositivo invocado na impugnação que são

inelegíveis para qualquer cargo:

k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do

Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso Na-

cional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa,

das Câmaras Municipais [o destaque feito pelo Ministério

Público], que renunciarem a seus mandatos desde o ofere-

cimento de representação ou petição capaz de autorizar a

abertura de processo por infringência a dispositivo da Cons-

tituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica

do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as

eleições que se realizarem durante o período remanescen-

te do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos

subsequentes ao término da legislatura;

É esse o dispositivo cuja aplicação, como visto, pede-se no

caso, e que se diz que em um primeiro momento ofenderia

o princípio da anualidade, em tema de processo eleitoral,

disciplinado pelo artigo 16 da Constituição Federal, em que

se lê: “A lei que alterar o processo eleitoral entrará em

vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição

que ocorra até um ano da data de sua vigência”.

A pergunta que se deve fazer, neste momento, a respeito

da aplicação ou da suposta incidência desse dispositivo, é

se a Lei Complementar 135 se enquadra nessa hipótese

contida no artigo 16 da Constituição Federal. Parece-me

que não é esse o caso, porque, na verdade, a Lei Comple-
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mentar nº 135, de 4 de junho de 2010, não versa sobre

processo eleitoral. Trata essa lei, e a ementa da lei é um

componente para o entendimento, a exegese do dispositi-

vo, dispositivo este, inclusive, que está sendo questionado.

A ementa da lei é no sentido de a Lei Complementar 135, de 4

de junho de 2010, “Altera a Lei Complementar no 64, de 18 de

maio de 1990, que estabelece, de acordo com o § 9o do art. 14

da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de

cessação e determina outras providências, para incluir hipó-

teses de inelegibilidade que visam a proteger a probidade

administrativa e a moralidade no exercício do mandato”.

Ora, a ementa da lei sinaliza o norte que deve orientar a

sua interpretação. Não se trata de lei que verse sobre pro-

cesso eleitoral, mas sobre inelegibilidade, introduzindo ca-

sos novos com a alteração da Lei Complementar nº 64/90,

introduzindo casos novos de inelegibilidade com a finalida-

de de proteger a probidade administrativa e a moralidade

no exercício do mandato. E a referência que há de ser feita

na interpretação desta lei não é na baliza, ou sob a batuta

do artigo 16 da Constituição, a que me reportei, mas sob a

égide do artigo 37 da Constituição Federal.

Nossa Constituição é amplíssima e alberga valores que tra-

duzem a diversidade da sociedade brasileira e as necessi-

dades que essa sociedade tem para se compor e coexistir.

O artigo 37 da Constituição Federal é claro, e a remissão

para a exegese da Lei Complementar nº 135 deve ser fei-

ta a esse artigo 37. O artigo 37 da Constituição Federal

preceitua que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fede-

ral e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalida-

de, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência

e, também, ao seguinte: [...]

Eu destaco, não vou naqueles outros enunciados e incisos

do artigo 37, mas fixo-me, restrinjo-me a esses princípios

que são explicitados pela Constituição como balizas que

não podem ser afastadas por qualquer dos Poderes da União,
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dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Poderes,

consequentemente, abrangendo o Executivo, o Legislativo

e o Judiciário, no sentido da preservação da legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na Ad-

ministração Pública.

Explicita anda o § 4º esse artigo 37 que “Os atos de

improbidade administrativa importarão a suspensão dos di-

reitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade

dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação

previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Então, no meu entender, Senhor Presidente, a baliza pra

se entender ou para se compreender, digo melhor, a Lei

Complementar nº 135, em um esforço de exegese, a bali-

za não é vincular a exegese da lei ao artigo 16, porque

essa lei não trata de processo eleitoral. Essa lei trata de

inelegibilidade para proteger, dentre outros princípios, a

moralidade administrativa, que deve ser preservada por

todos os poderes que constituem a nossa República, o Go-

verno Republicano, o Executivo, o Legislativo e o Judiciá-

rio, e o que se diz é que esse ato de renúncia... e já é uma

consideração feita no debate das partes, mas que tendo

me apercebido de que isso foi objeto de discussão ou do

contraditório, posso então refletir sobre isso, que se diz é

que esse ato de renúncia afrontaria esse princípio da

moralidade administrativa.

Sustenta-se que houve violação ao artigo 16 da Constitui-

ção Federal. No meu entender, essa violação inocorreu pelos

motivos já expostos. Ainda a Lei Complementar 135 invo-

cou como condição de sua legitimidade, no texto constitu-

cional, o artigo 14, § 9º, da Constituição Federal:

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de

inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de prote-

ger a probidade administrativa, a moralidade para exercício

de mandato considerada 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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Tudo, pois, se conjumina, Senhor Presidente, no sentido

de amparar a legitimidade e a constitucionalidade, por esse

aspecto da Lei Complementar n º 135/2010, mas ainda

discute-se que, no caso, a lei teria efeito retroativo. Não

vejo efeito retroativo. Por quê?. A Constituição somente

estabelece que no artigo 5º, inciso XXXVI, que “a lei não

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a

coisa julgada”.

Busque-se na Constituição a explicitação do que seja ou

constitua ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa

julgada. Não se encontra na Constituição. Esse conceito,

todavia, não remanesce vago no Direito brasileiro, porque

a Lei de Introdução ao Código Civil  concretiza, dá

concretude a essas garantias que a Constituição preser-

vou. E o que é que se diz no artigo 6º da Lei de Introdução

ao Código Civil:

Art. 6° – A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respei-

tados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa

julgada.

§ 1° – Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado se-

gundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Vê-se, no caso, que a renúncia subscrita ou a renúncia

encaminhada à Mesa do Senado pelo candidato impugna-

do constitui um ato jurídico perfeito e é realmente um ato

jurídico perfeito. A Lei Complementar nº 135 não está

desconstituindo este ato jurídico. Ao contrário, partindo da

existência daquele ato jurídico perfeito que se enquadra

dentro de uma outra previsão legal para proteger a

moralidade administrativa, partindo da existência desse ato

jurídico perfeito que a lei respeita, é que se cria a hipótese

de incidência para efeito de aplicação de inelegibilidade.

Reputa-se o ato jurídico perfeito já consumado, segundo a

lei vigente ao tempo em que se efetuou. A renúncia é per-

feita. Eu perguntei: houve alegação de dolo, coação, simu-

lação em torno dessa renúncia? Não, não houve. O candi-

dato fez a renúncia conscientemente e está dito que foi

para evitar a eventual abertura do processo. Foi dito pelo
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Procurador e foi dito também pelo representante. O fato é

incontroverso.

E ainda mais:

Art. 6º. [...]

§ 2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o

seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aque-

les cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou con-

dição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

Qual é o direito adquirido que é invocado no caso? Ne-

nhum. O de ser eleito? Em tese, todos podem ser, mas

desde que seja respeitada a inelegibilidade. E ninguém tem

direito a dizer: eu estou livre de uma inelegibilidade. Não

há fugir-se a essa conclusão, ainda mais porque o eminen-

te relator lembrou no seu voto que as condições de elegibi-

lidade são aferidas no momento do registro. E no momen-

to do encaminhamento do registro havia aquele óbice legal

ao deferimento? Havia, porque a hipótese estabelecida na

alínea “k” se fazia presente. O candidato renunciou a seu

mandato, era um Senador da República, um cargo extra-

ordinário, Senador da República, e ele renunciou desde o

oferecimento de representação ou petição capaz de auto-

rizar a abertura de processo, por infringência a dispositivo

da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei

Orgânica do Distrito Federal e da Lei Orgânica do Municí-

pio. Dispositivo da Constituição Federal, decoro parlamen-

tar, salvo engano, naquela divulgação do dinheiro, recebeu

dinheiro, dividiu, partilha, enfim, essa história que não tem

maior relevo aqui, agora, para uma decisão.

Nós estamos julgando é um caso de inelegibilidade, e a

inelegibilidade está tranquilamente configurada, não ha-

vendo, portanto, que se falar, como eu disse, em direito

adquirido, se de logo, um ano atrás ou antes da vigência

dessa lei. Não existe isso, porque a condição de elegibili-

dade é aferida no momento do registro da candidatura.

Esse é outro aspecto importante para mostrar como a Lei

das Inelegibilidades não se submete a esse princípio da

anualidade. Por quê? Seria um contrassenso se no momento
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do registro é que se afere a condição de elegibilidade. Se-

ria um contrassenso dizer-se que o último dia do ano antes

do início do interregno do artigo 16 seria o momento de se

aferir a elegibilidade; um contrassenso manifesto.

O Direito admite muita coisa, mas não foge à lógica. Isso

pode ocorrer no Parlamento Britânico, e dizem que os bri-

tânicos fazem tudo no Parlamento, mas nós estamos na

baliza da lógica. Se existe um princípio da anualidade, um

processo eleitoral e se existe uma Lei da Inelegibilidade e

se diz que ela deve ser aplicada, pois as condições de ele-

gibilidade devem ser aferidas no momento do registro... é

claro, é indiscutível que não possa ser invocada uma pro-

teção de elegibilidade neste caso.

E mais: a coisa julgada (eu escutei do eminente advogado)

político-administrativa... coisa julgada política não me parece,

porque coisa julgada política foi do tempo do... felizmente nós

não tivemos aqui no Brasil, com aquela virulência que houve

no tempo da Revolução Francesa, dos julgamentos políticos,

da convenção, do diretório, e a guilhotina funcionando. Isso

não houve no Brasil. Houve o regime de exceção com suas

mazelas, mas os ventos da Reforma modificaram essa situa-

ção no país. Mas a coisa julgada política, então, é apenas um

esforço, digamos, de explicitação, até pela eloquência do

momento, mas não tem maior significação, relevo jurídico.

A coisa julgada administrativa é assim. Então, para efeitos

do Judiciário, não tem maior relevância, porque a garantia

de que é constitucional é fulcrada na coisa julgada judicial,

e é isso que a Lei de Introdução ao Código Civil estabele-

ce. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão ju-

dicial de que já não cabe mais recurso.

Qual é a decisão judicial aqui que está sendo descumprida,

desrespeitada por força da aplicação dessa lei? Existe uma

decisão judicial que tenha assegurado ao Senhor Joaquim

Roriz o direito de ser eleito nesta eleição? Qual é a decisão

judicial que diz isso? Não existe essa decisão judicial.

Então, sob a ótica do direito adquirido, do ato jurídico per-

feito, da coisa passada em julgado, sem decisão judicial
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transitado em julgado, não há que se falar na impossibili-

dade da aplicação da Lei Complementar.

E o princípio da presunção da inocência? Princípio da pre-

sunção da inocência, que está valorado na Constituição e

hoje até tem um alcance, uma abrangência que talvez não

comporte, levando a demasias que traduzem abusos, em

detrimento, às vezes, da própria sociedade, mas o princí-

pio da presunção da inocência é vinculado às imputações

de natureza criminal. Ninguém pode ser considerado cul-

pado antes do trânsito em julgado da condenação. Qual é

a condenação que está sendo imputada? Qual é a conde-

nação que se diz ter sido suportada pelo Senhor Joaquim

Roriz neste caso? Nenhuma. Não há condenação em

desfavor dele. Qual é a sanção que se lhe está impondo?

Nenhuma sanção. O que se está dizendo é que ele não

preenche uma condição de elegibilidade prevista nesta Lei

Complementar.

Senhor Presidente, por derradeiro, eu ainda lembro, até

porque eu também escutei atentamente todas as sustenta-

ções, ainda lembro a sustentação desenvolvida pelo emi-

nente advogado Dr. Pedro Gordílio, quando Sua Excelência

levantou, em abono da tese que defendeu, o artigo 55, §

4º, da Constituição Federal:

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que

vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste

artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais

de que tratam os §§ 2º e 3º.

E não tem maior relevância, com a devida vênia, para de-

cidir-se da constitucionalidade da Lei Complementar nº 135,

cuja ótica, cuja base está no § 9º do art. 14 da Constitui-

ção Federal e não nesse artigo 55, § 4º, da mesma Cons-

tituição.

Com essas considerações, Senhor Presidente, eu acompa-

nho o eminente relator e indefiro o pedido de registro de

candidatura do Senhor Joaquim Roriz.

E é o meu voto.
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Reitero, nesta oportunidade, o teor desse voto e acres-
cento: O impugnado não tem direito assegurado ao registro por
condições que não mais existem ao tempo do requerimento do
registro, pois, segundo o décimo parágrafo, do artigo 11 da Lei
9.504/1997, “as condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização
do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações
fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastam a
inelegibilidade”.

Tendo a LC nº 135/2010 aplicação imediata e geral, estando
ela em vigor na data da formalização do pedido de registro, sob
sua égide devem ser aferidas as causas de inelegibilidade, e,
nessa perspectiva, incorre em vedação.

Não há ofensa ao princípio da segurança jurídica, que seria,
sim, afrontado, caso imperado o motivo de inelegibilidade cuja
existência foi demonstrada.

Afasto o argumento de que a possibilidade de ressarcimento
demonstra a sanabilidade das contas rejeitadas. Com efeito, o
ressarcimento é cumprimento da sanção e não remédio para apagar
o vício que implica na sua imposição.

Afasto a alegação de inexistência de ato doloso de
improbidade administrativa adotando, para tanto, o argumento
trazido pelo impugnante, em alegações finais, onde se lê:

Ressalte-se, outrossim, que não compete à Justiça Eleito-

ral rediscutir o mérito do acórdão do Tribunal de Contas do

Distrito Federal – TCDF que rejeitou as contas do requeri-

do, mas apenas verificar se os fatos que ensejaram a re-

jeição das contas, em tese, configuram (1) vício insanável

e (2) ato doloso de improbidade administrativa, ou seja,

se possui enquadramento nos artigos 9º, 10 ou 11 da Lei

nº 8.429/92 e não foram simplesmente atos culposos.

Portanto, não cabe à Justiça Eleitoral julgar a conclusão do

TCDF quanto à materialidade e autoria dos fatos (vícios

insanáveis/atos de improbidade dolosos) que ensejaram a
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rejeição das contas do requerido, o que é matéria de com-

petência da Justiça Comum, que pode, se for o caso, sus-

pender ou anular o acórdão do TCDF.

De outro lado, a eventual interposição de “recurso de revi-

são” não altera a definitividade (irrecorribilidade) da deci-

são do TCDF. É que o “recurso de revisão”, apesar da no-

menclatura de “recurso”, não possui efeito suspensivo e tem

natureza jurídica de rescisória, e não natureza recursal em

sentido técnico. Nesse sentido, os precedentes do TSE: AgR-

REspe nº 31942/PR, red. p/ ac. Min. Carlos Ayres Britto,

PSESS 28/10/2008; AgR-REspe 33861/CE, reI. Min. Joaquim

Barbosa, PSESS 16/12/2008; dentre outros. (fls. 149/150).

Por derradeiro, assevero que, diante do teor do acórdão
do TCDF, é induvidosa a prática do ato doloso de improbidade
administrativa, vez que o próprio, descuidando no trato dos di-
nheiros públicos, evidencia, no caso, a vontade livre e conscien-
te de causar o resultado danoso, o que significa dolo.

À vista do exposto, julgo procedente a impugnação e
indefiro o pedido de registro de candidatura do Paulo Henrique
Abreu de Oliveira ao cargo de Deputado Distrital.

É como voto.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Senhor Presidente, eminentes pares, ouvi com atenção a

sustentação feita pelo Ministério Público, pelo advogado e também
o brilhante voto proferido pelo relator, e das informações que me
vieram, realmente ficou comprovado que o Tribunal de Contas,
em decisão irrecorrível, rejeitou as contas do candidato Paulo
Henrique por irregularidade insanável, em razão de ato doloso de
improbidade administrativa.

E pude constatar que realmente ficou configurado prejuízo
ao erário, tendo em vista o total descontrole, como bem salientou
o eminente relator, no trato do dinheiro público
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O próprio candidato foi condenado a ressarcir aos cofres
públicos, em execução que ainda vai ser feita, como bem trouxe
o advogado da defesa, o valor de R$ 41.940,99 (quarenta e um
mil, novecentos e quarenta reais e noventa e nove centavos).

Realmente, a Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135/
2010, tem que ser aplicada, como já existe um precedente desta
Corte, justamente para esse tipo de candidato.

A população entende que tem que se trazer pessoas
idôneas, e aqui não é o caso. O candidato não preenche os
requisitos. Ele vilipendiou, ou seja, violou o artigo 1º, inciso 1º,
alínea “g”, da Lei Complementar 64/90, com a nova redação dada
pela Lei Complementar 135/2010.

Quanto ao problema do prazo de 5 ou 8 anos, eu também
me filio ao mesmo posicionamento do relator de que a ocasião
para examinar essa questão é o momento do registro e, nesse
momento, o prazo para a inelegibilidade é de 8 anos e tem que
ser aplicada.

E por esses motivos, Senhor Presidente, eu vou acompanhar
o eminente relator, indeferindo o pedido de registro de candidatura
e julgando  procedente a impugnação feita pelo Ministério Público.

É como voto.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, o eminente relator teve o cuidado de

ler para os integrantes o acórdão do Tribunal de Contas. Pela
leitura se constata que ali se evidenciou, efetivamente, uma
irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade
administrativa.

Quem tinha o dever de zelar pelas contas públicas, o dever
de acompanhá-las, de fiscalizá-las, de prestá-las, não o fez,
desatendendo regras impostas pelo próprio exercício do cargo.
Ora, isso é uma atitude consciente, desejada, não há se falar em
culpa strictu sensu e sim em dolo.
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E o fato de se ter imposto ressarcimento é a evidência
inconteste da insanabilidade da irregularidade; isso é evidente.
Tanto não se pode sanar aquela irregularidade que o responsável
por ela tem que ressarcir o erário público.

No que pertine à alegada ofensa a direito adquirido, coisa
julgada, ato jurídico perfeito, ofensa ao princípio da anualidade
posto no artigo 16 da Constituição Federal, eu me reporto aos
fundamentos aduzidos em voto proferido no Acórdão nº 3627, de
4/8/2010, desta Corte, relativo ao Processo nº 1616-60. Ali tive
a oportunidade de posicionar-me frente a essas argüições, que
são comuns neste tipo de processo.

E de qualquer sorte, eu desejo aprofundar um pouco mais
o tema relativo ao alegado direito adquirido, principalmente ao
prazo de 5 anos da inelegibilidade, que à primeira vista é um
argumento que impressiona. Todavia, ele não pode ter acolhimento.
em face do que contém a Lei complementar 135/2010 e da sua
natureza.

O que ocorre? Efetivamente, em setembro de 2004, o
candidato que pleiteia o registro teve as contas rejeitadas,
portanto, com o prazo fixado, pela lei vigente, de 5 anos. O que
significa que, em setembro de 2009, como se sustentou da tribuna,
corretamente, detinha condições de elegibilidade, tanto que, se
a eleição fosse naquele dia e requeresse o seu registro, ele seria
deferido.

O marco que vai determinar o rumo da conclusão quanto a
este tópico é exatamente a data do pedido de registro de
candidatura, isso porque, nos termos do artigo 11, § 10º, da Lei
9504/1997, onde se lê:

As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade

devem ser aferidas no momento da formalização do pedi-

do de registro da candidatura, ressalvadas as alterações,

fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afas-

tem a inelegibilidade.
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Ora, em torno dessa regra positiva, o Tribunal Superior
Eleitoral estabelece franca, tranquila jurisprudência, no sentido
de que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
são aquelas vigentes ao tempo do pedido de registro da
candidatura.

E nessa ótica, ocorre que o pretendente ao registro, na
data em que fez o pedido, não detinha as condições de
elegibilidade pela simples razão de que incide na causa de
inelegibilidade da alínea “g” do inciso I do artigo 1º da Lei
Complementar 64/90. É fato que o prazo foi alterado, mas isso
não releva, porque esse prazo novo de 8 anos não se aplica a
uma eleição passada, não volta. Esse prazo se aplica apenas a
eleição futura, ao pedido de registro que é formulado na sua
vigência e é na data desse pedido, repito, que se aferem condições
de elegibilidade e causas de inelegibilidade.

Então não há a cogitar de retroatividade de lei, de direito
adquirido a causa de inelegibilidade, ou a condição de elegibilidade,
ou fiança a coisa julgada. Nada disso. O que vale é a lei vigente
ao tempo do pedido de candidatura e, de acordo com essa lei, o
requerente não satisfaz o que é exigido na lei porque incide na
causa de inelegibilidade citada.

Eu, portanto, acompanho o voto do eminente relator e
indefiro o pedido de registro.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Em outra oportunidade, no RCAND 1616, manifestei minhas

restrições à constitucionalidade da aplicação da Lei Complementar
nº 135/2010 a estas  eleições.

É que o artigo 16 da Constituição Federal estabelece
claramente:

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em

vigor na data de sua publicação, não se aplicando à elei-

ção que ocorra até um ano da data de sua vigência.
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Inovação da Constituição de 1988, esse artigo é fruto do
anseio democrático que a inspirou, e resposta às exceções
casuísticas ao processo eleitoral impostas durante a ditadura
militar que a antecedeu. Naqueles tempos de exceção, não havia
compromisso nem com a segurança jurídica, nem com a vontade
popular, e as eleições prestavam-se à suposta legitimação do
regime, num jogo de cartas marcadas. Curioso é que, também
àquela época, era a Moralidade que fundamentava, em grande
parte, os atos de exceção.

A introdução do art. 16 veio garantir as regras da eleição.
Veio garantir a absorção isenta e imparcial da vontade popular.
Opõe-se, especificamente, às alterações casuísticas do processo,
comprometedoras de sua isenção e constitui-se em garantia da
Democracia, em sua plena expressão.

Norma de segurança do regime democrático, a restrição
contida no princípio da anualidade busca manter isenta a capta-
ção do voto, preservando-a das restrições oportunisticamente
impostas por maiorias menos democráticas que queiram perpetu-
ar-se no poder pela súbita alteração do processo eleitoral.

No sistema democrático brasileiro, bem instituído e conso-
lidado nessas mais de duas décadas de vigência da Constituição
Cidadã, as mais antagônicas forças convivem aplacados no com-
promisso republicano, e na certeza de que o Estado seguirá as
diretrizes do povo.

Desde 1988, modelos econômicos, ideologias, grupos de
poder, partidos políticos, cidadãos e – espero em extinção –
coronéis exercem ou exercerão constitucionalmente o poder, se
essa for a vontade do povo. Isso é do regime democrático, e sua
preservação uma cláusula pétrea da Constituição.

Embora originada de projeto de lei de iniciativa popular, a
aplicação imediata da chamada “Lei da Ficha Limpa” altera a
regularidade do processo eleitoral. Ela foi promulgada no dia 4 de
junho de 2010, há 90 dias da eleição, quando o quadro político já
se encontrava consolidado e protegido pelas leis eleitorais. A
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respeito das medidas protetivas então já vigentes para preservar
o quadro político consolidado e a vontade do eleitor, basta que
diga que desde 1º de janeiro passou a ser obrigatório, por exemplo,
o registro de pesquisas de opinião pública relativas à eleição
(art. 33 e § 1º da Lei 9.504/97).

Ora, a preparação para as Eleições 2010 começou em 3 de
outubro de 2009 (art. 4º, 9º, 18 e 20 da Lei 9.504), data limite,
por exemplo, para o registro eleitoral dos estatutos dos partidos
que pretendessem dela participar. Fezr incidir lei posterior, surgida
no dia 4 de junho, 90 dias da eleição, e que retira do pleito
diversos candidatos, até então habilitados pela lei vigente, com
todas as vênias, compromete o quadro político e, dessa forma,
macula a regularidade do pleito.

No entanto, em resposta à Consulta 114709, O Tribunal
Superior Eleitoral afirmou a vigência da Lei Complementar 135/
2010 para essas eleições. No entendimento daquele Tribunal
Superior, apesar de introduzir novas hipóteses e aumentar os
prazos de inelegibilidade à Lei Complementar 64/90, a LC. 135/10
não seria alcançada pela restrição do art. 16 da CF 88, por
tratar-se de norma de direito material, sem influência no processo
eleitoral; este sim, afirma aquele Tribunal, o protegido pela regra
constitucional.

Discordo daquela posição. Com respeitosas vênias, a mim
parece claro que a inelegibilidade está para o processo eleitoral
como a legitimidade das partes está para o processo civil. É
norma de processo e que influencia o processo eleitoral.

A inelegibilidade trata exatamente da legitimação passiva
para participar do processo eleitoral, e traz restrição nova ao
direito político de candidatos que, até então, não as possuíam,
alterando indevidamente o quadro eleitoral às vésperas do sufrágio.

Já não era sem tempo que se introduzisse no ordenamento
brasileiro o maior rigor na admissão de candidaturas a cargos
públicos, trazido na LC 135/10. Para essas eleições, no entanto,
chegaram atrasadas.
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Porém, feitas essas ponderações, ainda que veja com grande
preocupação a aplicação da LC 135/10 às Eleições 2010 e que
sua incidência repentina agrida violentamente a minha concepção
de Estado Democrático de Direito, em respeito à celeridade do
processo eleitoral e diante da falta de um pronunciamento colegiado
do Supremo Tribunal Federal, rendo-me à posição unânime do
TSE e majoritária dessa Corte.

Assim, manifestadas minhas ressalvas e o meu inconfor-
mismo, passo também a aplicar a Lei Complementar nº 135/2010 
a essas eleições.

No caso concreto, no entanto, não basta a aplicabilidade
da Lei Complementar nº 135/2010 a essas eleições para a
procedência da impugnação.

Aqui se trata da impugnação de candidato que, através do
acórdão nº 150/2004 do TCDF, de 30 de setembro de 2004,
publicado no DODF de 10 de novembro de 2004, teve rejeitadas
suas contas relativas ao exercício do cargo de Presidente da
Coordenação de Administração de Necrópoles e Serviços Funerários
– CANSF.

Pela lei vigente à época da rejeição e até a edição da LC
135/10, o impugnado estaria inelegível pelo prazo de 5 anos,
contados da data da decisão de rejeição. Seus direitos políticos,
portanto, estiveram suspensos em razão daquela rejeição até
novembro de 2009.

Assim, em dezembro de 2009 exauriram-se os efeitos da
rejeição de suas contas e encerrou-se a restrição ao direito do
impugnado fundada na rejeição daquelas contas. Reabilitado, o
impugnado voltou à plenitude do gozo de seus direitos políticos.

Sem abandonar tudo o que me ensinaram na faculdade
acerca do Estado de Direito e do Princípio da Legalidade, eu não
consigo aplicar retroativativamente uma lei para atribuir novas e
mais graves consequências a um ato que já exauriu seus efeitos.

A incidência da lei nova à hipótese viola o princípio
fundamental constante do inciso XXXVI do art. 5º da Constituição



497Revista do TREDF n. 5/2010

Federal. No Estado de Direito, não é dado ao legislador suprimir
direitos de seus cidadãos atribuindo novos efeitos a um ato que
já se exauriu.

Um candidato já reabilitado ao processo eleitoral, por mais
ilícito ou imoral que fossem os motivos da sua inabilitação anterior,
não pode ver ressurgir restrição ao seu direito político em lei
nova. Em outras palavras: lei posterior não pode criar nova
restrição aos direitos políticos de um cidadão, fundada em fato
pelo qual ele já respondera, nos termos do que lhe impunha a lei
vigente à época do fato.

Por essa razão, Senhor Presidente, ouso divergir, com todas
as vênias ao meu mestre, Desembargador Hilton, e aos que o
acompanharam, para deferir o registro.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Senhor Presidente, vou pedir vista, comprometendo-me a

devolver os autos na sessão de amanhã.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Eu vou pedir respeitosas vênias ao Juiz Raul, mas tenho

condições de antecipar o voto, até porque é uma matéria já
conhecida, e o Tribunal conhece a minha posição.

Eu já antecipo que estou acompanhando o Desembarga-
dor Hilton. Tenho posição em que sustento que a lei se aplica,
sim, à Lei Complementar 64/90, com as modificações da Lei Com-
plementar 135/2010.

Tenho posição em que digo que não se fere direito adquirido,
que não se fere ato jurídico, efetivamente, como destacou o Juiz
Mario Machado; é exatamente como penso. Se a eleição fosse na
época anterior à Lei Complementar nº 135, ele poderia ser votado.
Existe a lei, ele não pode ser mais. É uma regra simples, parece-
me. Ninguém tem o direito de ser votado quando a lei não admite
que ele seja votado. Essa me parece que é a regra.
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E há dois aspectos que tive a oportunidade de votar, que
me parecem importantes, e que o Desembargador Hilton ressalta,
que também já reúne coisas que já votamos aqui.

Primeiro deles: é o zelo que tem que se ter com o dinheiro
público. Não se trata de desvio pouco ou pequeno, dinheiro público
não pode ser desviado, um centavo que seja. Se nós admitíssemos
que desviar dinheiro público e ser ressarcido depois fosse sanável,
nós estaríamos criando uma linha de crédito muito barata. Alguém
pega o dinheiro, usa, faz o que bem entende e depois repõe.
Seriam as melhores linhas de crédito que se descobriu neste país.

É absolutamente insanável, fere-se a honestidade, fere-
se a improbidade. Não há como se possa dizer.

Com essas breves considerações e posições que já tenho,
peço respeitosas vênias ao Juiz Raul para antecipar o voto e
acompanhar o Desembargador Hilton, julgando procedente a ação
e indeferindo o registro.

É como voto.

SESSÃO DE 11 DE AGOSTO DE 2010

VOTOS

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal (voto-vista):
Não obstante o entendimento adotado pelo E. Tribunal

Superior Eleitoral em resposta à Consulta nº 1120-26.2010.
6.00.0000, estou convicto de que não se aplica imediatamente a
Lei Complementar nº 135/2010, às eleições do ano em curso,
tudo em perfeita consonância com o princípio da anualidade da
lei eleitoral, garantido de forma expressa no art. 16 da Constituição
Federal.

É que a conclusão da mais alta corte eleitoral, concessa
venia, parte de uma distinção errônea do que seja norma eleitoral,
para dizer que as normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
135/2010, não se identificam com aquelas pertinentes ao processo
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eleitoral, estas sim garantidas pelo referido princípio da anualidade
da lei eleitoral.

Verifica-se que a citada lei ao dispor sobre hipóteses de
inelegibilidade quando já se encontrava em marcha o processo
eleitoral referente ao pleito que se avizinha, veio de modificar, de
forma radical, essas regras, chegando ao cúmulo de agravar para
os respectivos candidatos as condições tradicionalmente impostas
como por exemplo, aumentando para oito anos o período de
vedação das  candidaturas

Ora, se as normas em apreço não se referem ao processo
eleitoral, realmente não sei o que seria entendido como norma do
processo eleitoral,  porque, como visto, tais normas ora encaradas
como normas eleitorais simplesmente, influenciam de forma decisiva
no processo eleitoral, inclusive para afastar candidaturas em curso
ou por outras palavras, afigura-se bizantina a distinção de que tais
normas não se identificam com aquelas relativas ao processo eleitoral.

Na verdade  se cuida de norma restritiva de direitos e
como tal enseja uma interpretação igualmente restritiva e não
ampliativa , em atenção até às mais comezinhas regras básicas
de hermenêutica.

Assim sendo não há como se aplicar ao presente caso, o
dispositivo inserto no art. 1º, inciso I, letra d da Lei Complementar
nº 64/90, com a redação dada pela LC 135/2010:

Art. 1º São inelegíveis:

I – Para qualquer cargo:

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada

procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em jul-

gado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apura-

ção 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 [...]

Trata-se, portanto, de novel hipótese de inelegibilidade,
eis que agrava sensivelmente a norma existente na legislação
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anteriormente à sua data de vigência, aumentando de 3(três)
para 8(oito) anos a inelegibilidade daqueles candidatos que
incidirem na previsão legal retromencionada.

Pois bem, no caso sub judice, o candidato Christiano Nogueira
Araújo, teve impugnada a sua candidatura em razão de sentença
colegiada proferida por esta Egrégia Corte que lhe impôs a sanção
de inelegibilidade por 3(três) anos a partir das eleições de 2006.

A essa altura é muito importante registrar que no momento
do início da vigência da Lei Complementar nº 135/2010 o candidato
em apreço já havia cumprido integralmente a sanção de
inelegibilidade por 3(três) anos que lhe foi imposta por órgão
colegiado, ou por outras palavras, a condenação por ele sofrida
teve os seus efeitos exauridos de pleno direito em outubro/2009.

Daí, para se, impedir o registro da mencionada candidatura,
há que se aplicar de forma retroativa a novel hipótese de
inelegibilidade , em situação jurídica já consolidada e exaurida
pelo tempo, ressucitando ilegalmente fatos passados e
devidamente sepultados pelo decurso do tempo.

Essa aplicação retroativa de uma lei restritiva de direitos
no mínimo afronta a garantia inserta no art. 5º , inciso XXXVI, da
Constituição Federal, que garante a irretroatividade da lei quando
empresta proteção explícita ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada.

Neste aspecto, olvidam os que pugnam pela não aplicação
da irretroatividade da lei para efeitos penais, que, para fins não
penais incide com a mesma força a irretroatividade desta feita
por meio da garantia também constitucional que asseguram a
incolumidade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da
coisa julgada.

In casu, entendo que o candidato impugnado encontra-se
no mínimo protegido pela garantia constitucional que impede o
revolvimento da coisa julgada, para aumentar a pena por ele
sofrida de 3(três) para 8(oito) anos, inclusive em outro processo
judicial, ou seja, no presente processo de impugnação.
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De outro ângulo, também em homenagem às vetustas re-
gras de interpretação dos textos jurídicos, é adequada a inter-
pretação de cunho restrito do dispositivo em comento, há que se
invocar a interpretação gramatical da norma, a qual, como é da
própria natureza das leis, estas são feitas para viger para o
futuro, não podendo jamais alcançar situações já exauridas no
império da norma anterior, ou melhor dizendo, prevê a lei a
inelegibilidade daqueles que “tenham contra sua pessoa...decisão
transitada em julgado para as eleições que concorrem” situação
que não se enquadra o candidato em apreço, pois ao tempo do
início de vigência da multicitada lei ele não tinha mais contra sua
pessoa condenação alguma, pois, repita-se naquele momento a
condenação anterior já se encontrava exaurida no tempo.

Assim sendo, ainda que fosse possível aplicar de forma
retroativa a novel lei complementar, em franca violação da regra
inserta na Constituição Federal que determina a anualidade da lei
eleitoral, a disposição prevista na alínea “d” em comento não
teria o condão de impedir o registro da candidatura do ora im-
pugnado, pois apenas alcançaria situações em curso, coisa que
não ocorre na hipótese em julgamento onde o candidato já havia
cumprido a sua condenação antes da vigência da lei que majorou
a condição de inelegibilidade.

A propósito, transcrevo a seguir os seguintes trechos do
brilhante voto proferido pelo MM. Desembargador JOÃO MARIOSI,
Presidente deste e. Tribunal, no julgamento do RCAND Nº 1715:

No caso concreto, olhando a partir do texto, o art. 1º, inciso
I, alínea “j”, da Lei Complementar 64/90, modificada pela
Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, usa um
tempo verbal que deve ser entendido no seu aspecto se-
mântico e não no sentido de gramática.

A gramática na Língua Portuguesa descritiva ou é normativa.
Já o aspecto verbal é que revela o que se pretende con-
cretamente com a emissão dos enunciados e dos códigos.

No caso anterior, foi utilizado o “tendo sido”, que equivale
a um mais-que-perfeito que, se colocado no texto, daria
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oportunidade para se julgar pela inconstitucionalidade con-
forme, porque esse mais-que-perfeito não poderia ser uti-
lizado nesta eleição e em nenhuma outra eleição, porque
se trata de matéria restritiva de direito, e matéria restritiva
de direito não pode ter o aspecto retroativo.

Os romanos já diziam “lex prospicit, non respicit”, “a lei vai
para a frente e não para trás”.

Na moderna forma de se fazer constituição democrática,
num estado social democrático de direito, a única lei que
diz respeito ao presente é a Constituição. As outras leis
dizem respeito somente para o futuro, mesmo quando vêm
com a designação de atingência a algo passado.

............................................................
Assim, essa garantia do art. 16 é apenas para impedir as
alterações durante o processo eleitoral. É comumente re-
cordar a Lei Complementar 5, do período revolucionário,
em que bastava responder a um processo criminal, e o
indivíduo estava afastado do sistema de eleição do país
como eleitor passivo.

E esse é o perigo, justamente, que se encontra, com essa
Lei Complementar 135, porque se ela ficar nesse meio ter-
mo, nessa zona cinzenta, de “é ou não é aplicável”, se se
usa ou não o princípio da anualidade – um ano mais um dia
– ou não... porque essa lei, evidentemente, é o que nos-
so... e eu faço as referências aos autores, ademais porque
nesse começo de milênio, a doutrina alemã é muito usada
no Brasil. Já foi a doutrina romana, já foi a doutrina fran-
cesa, já foi a doutrina americana.

Parece que agora o frenesi é o uso de palavras em ale-
mão. Então o mestre alemão Günther Jakobs vai falar no
Direito Penal do inimigo. E ele usa, para quem gosta, a
expressão Feindstrafrecht, que é justamente isso, o Direi-
to Penal do inimigo.

O inimigo já não é o cidadão, o inimigo é aquele que violou
algum dispositivo e que, portanto, passa a ser inimigo da
sociedade. E ele coloca os três princípios desse enfoque do

Direito Penal do inimigo, que são a antecipação da previ-
são do inimigo, a falta de proporcionalidade de penas, tor-
nar relativo o que tem sido feito nas garantias pessoais,
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nas garantias individuais e é também o caso das leis
dirigidas para determinado fim.

Essas leis, como aquelas das revoluções (o Brasil viveu mais
ou menos sessenta anos em revolução) e está invertendo,
passando a ter uma revolução de moralidade ao inverso.

E eu faço essa observação evidentemente como um ana-
lista social e não como um julgador, embora tenha habilita-
ção nos dois lados, tanto em Direito quanto em Sociologia.

Mas é uma verdade: hoje estão destruindo o que se con-
seguiu nos artigos 5º e 7º da Constituição.

Esse princípio da anualidade veio justamente contrapor
aquele excesso de vigilância de 1967, que foi a última cons-
tituição revolucionária do país.

............................................................

Essa Lei Complementar 135 estabelece novas causas de
inelegibilidade e aumenta outras, como é o caso da multa,
que era 3 e passou a ser 8.

Seria a mesma coisa de algum menor, com 17 anos, 11
meses e 25 dias, cometesse um homicídio e viesse uma
nova lei, abaixando a responsabilidade para 16 anos, e
esse menor que não era de forma alguma penalizado de
acordo com o Código Penal, passasse a ser regido pelo
Código Penal somente por uma questão de 5 ou 6 dias.

Então é importante observar que as mudanças de última
hora não foram feitas para as eleições a partir daquela gran-
de reforma constitucional de 1988. Ela veio justamente su-
prir um vazio para não haver candidaturas com o direito do
inimigo, mas sim com o direito da disputa, que é mais im-
portante. E mais importante do que assegurar o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada material ou não material, coisa
julgada administrativa ou judicial, é a segurança jurídica. É
eu fazer um ato, que era válido e permitido, e que, posteri-
ormente, é tido como não adequado ou até mesmo sancio-
nado com leis restritivas. Não vamos dizer que é pena, mas
que é uma sanção que, no caso, seria restritiva.

Então é importante esse aspecto e saliento, como disse
Canotilho, também citado pelo Ministro César Peluso na ADPF
144/DF, no trecho que fala que o princípio da proteção da
confiança tem três pontos no quadro do ordenamento jurídico:
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o princípio da precisão, da determinalidade dos casos
normativos e da proibição de pré-efeitos de atos normativos,
finalmente com a proibição de normas retroativas.

E aí voltamos ao latim de Cícero, que diz que todos têm
direito à boa honra, é o jus honorum, muito falado no en-
contro de sexta e sábado passados, no TSE. Pelo jus
honorum, aquele sistema brasileiro que por enquanto não
se critica, que aqui é a decisão, não é aula de Direito Cons-
titucional, mas pelo jus honorum, na tradição brasileira,
nós só temos a efetiva condenação após o trânsito em jul-
gado. Então o direito à honra, o direito de honra é perti-
nente a todos. Está no art. 5º, XVII; art. 14, IV, V e VII e,
com autorização expressa da Carta, no art. 14, § 9º.

A Lei Complementar 135/2010, no que ela inovou para criar
uma situação de inelegibilidade e dilatar prazo de sua cessa-
ção, ela cria uma inelegibilidade sanção, porque a palavra
abstrata, quando tem o adjetivo, é restritiva, mas quando
você coloca ao lado do abstrato um outro abstrato, ela vira
uma coisa concreta. E sendo concreta, evidentemente nin-
guém vai dizer que isso não é uma sanção, porque é sanção.

Aí faz parte da topologia da zetética desses estudos sobre o
Direito Eleitoral, que no Brasil é diferenciado de outros países.
Em outros, a questão fica no campo criminal, administrativo,
civil. No nosso, temos um código emprestado, feito no período
revolucionário, que está em vigor até hoje, com penas em

branco, e temos os procedimentos que mudam a cada eleição.

Assim, a todas luzes, acompanho a divergência e sou pela
improcedência da presente ação de impugnação da candidatura .

É como voto.

DECISÃO

Julgou-se procedente Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura e indeferiu-se o pedido de registro, nos termos do
voto do relator. Decisão por maioria. Em 11 de agosto de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 3.917
Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 1748-20
Assunto: REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC –
CANDIDATO – CARGO – GOVERNADOR
Requerente: COLIGAÇÃO NOVO CAMINHO (PRB / PDT /
PT / PTB / PMDB / PPS / PHS / PTC / PSB / PRP / PC DO B)
Interessado: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, CARGO
GOVERNADOR
Advogados: DR. LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA
ALCOFORADO – OAB/DF Nº 7.202 E OUTROS
Impugnante: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
Advogado: DR. DAVINO ALVES CAVALCANTE – OAB/DF
Nº 24.705
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ
Publicado em Sessão (art. 48, § 3º, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE GOVER-
NADOR DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO.
INACOLHIMENTO.

1 – Preliminar de inépcia da inicial que se rejei-
ta, diante da inocorrência dos motivos alinha-
dos em seu abono.

2 – Ilegitimidade ativa do impugnante que se
configura, à vista do teor do artigo 6º da Lei nº
9.504/1997, traduzindo regra processual, a
cujo respeito não se prevê a disciplina por lei
complementar, apta, destarte, a modificar o
artigo 3º da LC nº 64/1990, pois esse disposi-
tivo não cuida de caso de inelegibilidade,

3 – A sanção por litigância de má-fé, de natu-
reza eminentemente civil, não se aplica à de-
manda eleitoral, concernente a pedido de re-
gistro de candidatura.
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4 – Processo extinto sem julgamento de mérito.

5 – Registro deferido.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL em rejeitar a preliminar de inépcia da inicial e
acolher a preliminar de ilegitimidade do impugnante e, no mérito,
deferir o pedido de registro de candidatura nos termos do voto
do Relator. Decisão UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento
e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 10 de agosto de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Relator

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Cuida-se do pedido de registro de candidatura ao cargo de
Governador do Distrito Federal, formulado pela Coligação Novo
Caminho PRB/PDT/PT/PTB/PMDB/PPS/ PTC/PSB/PRP/PC do B), em
favor de Agnelo Santos Queiroz Filho.

Instruído com a documentação pertinente, foi analisado
pelo setor próprio desta Corte, que a seu respeito prestou a
informação de fls. 82/84, seguindo-se a manifestação da P.R.E.
favorável ao registro (fl. 86).

O Partido Trabalhista do Brasil – PT do B – do Distrito
Federal, impugnou o registro da candidatura (fls. 90/96).

Alega:
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O candidato ora impugnado, Sr. AGNELO DOS SANTOS

QUEIROZ FILHO, foi Ministro dos Esportes do Governo Lula,

nos anos de 2003 a 2006 e nesse ano se desligou do Minis-

tério para concorrer a uma vaga no Senado.

2. Segundo reportagem do jornal O Globo, de 24 de

outubro de 2003, Agnelo Queiroz teria usado a estrutura

do Ministério dos Esportes para organizar sua festa de ani-

versário de 45 anos, que ocorreu em Brasília, no dia 09 de

novembro do mesmo ano.

3. Naquela ocasião, o Sr. Agnelo Queiroz teria despachado

os convites e os funcionários da Assessoria Parlamentar

do Ministério dos Esportes, que fizeram a respectiva distri-

buição para Deputados na Câmara Federal.

4. O citado jornal traz ainda a informação de que a

ex-secretária de Esporte de Alto Rendimento, a ex-jogado-

ra de basquete Paula, a Magic Paula, deixou o cargo ale-

gando extrema desorganização no Ministério dos Esportes.

5. Conforme matérias do jornal “O Globo” e também da

”revista Veja” de abril de 2008, em 2006, o então Mi-

nistro dos Esportes, Sr. Agnelo Queiroz, teria recebi-

do R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que

saíram dos cofres públicos para a conta da ONG (organiza-

ção não-governamental) Novo Horizonte.

6. O Instituto Novo Horizonte, cujo objetivo era oferecer

cursos a crianças carentes, firmou convênio naquela épo-

ca, com o Ministério dos Esportes, e recebeu a verba,

entretanto, os serviços nunca foram prestados

7. Segundo denúncias dos citados meios de comunicação,

dirigentes da ONG abriram uma empresa de “fachada” a

T&Z, para emitir notas fiscais frias, que eram entre-

gues na prestação de contas ao Ministério dos Esportes. O

montante que foi parar nas mãos do Sr. Agnelo Queiroz

teria saído das contas da T&Z.

8. Confirmando-se a emissão de “notas fiscais frias” cita-

das no tópico anterior, cabe esclarecer que o Instituto Novo

Horizonte  também teria embolsado R$ 1,8 milhão de reais
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do Ministério da Ciência e Tecnologia, segundo denúncias

do Sr. Michael Vieira da Silva, ex--funcionário da ONG, que

delatou a abertura de empresa de fachada, para emissão

de notas fiscais, em que eram simuladas compras de ma-

terial didático e os serviços não teriam sido prestados.

9. No convênio com o Ministério dos Esportes, a ONG pôs

as mãos em R$ 1,6 milhão de reais e na época em que

ocorreram os fatos, dirigentes do Instituto Novo Horizonte

teriam ligações com o secretário de Inclusão Social do Mi-

nistério da Ciência e Tecnologia, Joe Valle, e também com

o Sr. Agnelo Queiroz, que exerceu o cargo de Ministro dos

Esportes de Lula, e o próprio Sr. Michael Vieira da Silva

teria repassado R$ 150 mil em dinheiro vivo a Agnelo

Queiroz.

10. Os problemas na prestação de contas do candidato

Agnelo Queiroz, quando foi Ministro dos Esportes, não se

resumem aos fatos já relatados, pois o candidato ora im-

pugnado, também beneficiou sua base eleitoral em Brasília,

como exemplo, as ONGs Associação João Dias de Kung Fu,

Federação Brasiliense de Kung Fu, Associação dos Funcio-

nários do Ceub e Associação Gomes de Matos, posto que,

receberam R$ 4,7 milhões dos cofres públicos.

11. O ex-Ministro dos Esportes, ora candidato ao cargo de

Governador do Distrito Federal, nega a acusação, segundo

o Correio Braziliense, de 16 de janeiro de 2010, sem conse-

guir comprovar como foram feitas as prestações de contas

de sua gestão junto ao Ministério dos Esportes, no tocante

as notas fiscais frias utilizadas pelo Instituto Novo Horizonte

e a origem do valor que lhe foi entregue pelo Sr. Michael

Vieira da Silva, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüen-

ta mil reais). (fls. 91/92).

Sustentando que o impugnado está enquadrado no artigo
1º – I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64/1990, com a redação
dada pela LC nº 135/2010, e invocando o artigo 23 dessa última
lei, requer:
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a) A citação do Candidato ora impugnado, Sr. AGNELO DOS

SANTOS QUEIROZ FILHO, conforme determina a legisla-

ção prevista para a espécie, para apresentar defesa no

prazo legal;

b) Que seja feita busca através do sistema INFOSEG da

Justiça, ou oficiado a Receita Federal do Brasil, visando a

localização e/ou endereço para intimação do Sr. MICHAEL

VIEIRA DA SILVA, para depor como testemunha na ação

ora proposta, tendo como objeto da prova, o pagamento

de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) ao Sr.

AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ FILHO, bem como, para

comprovar a emissão de ‘notas fiscais frias’ na prestação

de contas junto ao Ministério dos Esportes, na gestão do

candidato ora impugnado;

c) Que sejam expedidos ofícios ao Ministério dos Esportes

e também ao Tribunal de Contas da União, solicitando có-

pias de relatórios das prestações de contas relativas ao

período de 2003 a 2006, referente às contas do ex-Minis-

tro Agnelo dos Santos Queiroz Filho, especialmente em re-

lação as ONGs Instituto Novo Horizonte, Associação João

Dias de Kung Fu, Federação Brasiliense de Kung Fu, Asso-

ciação dos Funcionários do Ceub e Associação Gomes de

Matos;

d) Que seja expedido ofício ao Tribunal de Justiça do Dis-

trito Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal, solicitando

cópias de processos, inquéritos ou apurações em anda-

mento, em relação as ONGs Associação João Dias de Kung

Fu e Federação Brasiliense de Kung Fu, buscando neste

particular, comprovar a utilização e a existência de “notas

fiscais frias” em prestação de contas das referidas entida-

des, durante a gestão do Impugnado no Ministério dos Es-

portes;

e) Visando comprovar os fatos alegados, nos termos do §

30, artigo 3° da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de

1990, o Impugnante requer a inversão do ônus da prova,

caso não seja possível a obtenção dos documentos e pro-

vas requeridos perante os Órgãos Públicos, incumbindo ao
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Impugnado a apresentação dos documentos solicitados na

alínea ‘c’ desta peça;

f) Que ao final, após a análise e instrução da presente

demanda, seja declarado por sentença a inelegibili-

dade do candidato, Sr. AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ

FILHO, para o cargo de Governador do Distrito Federal,

conforme previsão inserta na Lei Complementar n° 64, de

18 de maio de 1990 e demais Legislações pertinentes; (fls.

94/95).

O impugnado contestou (fls. 108/132).

Alega inépcia da petição inicial, por ausência de
fundamentação e de provas, bem assim porque da narração dos
fatos não decorre logicamente a conclusão; a ilegitimidade ativa
do Partido Político Coligado, à vista do artigo 3º da LC nº 64/
1990, combinado com o artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.504/1997; a
existência de litigância de má-fé; a inexistência de vícios ao
pedido de registro de candidatura e a inadequação fático-jurídica
às hipóteses das leis.

Ressalta:

a.) nunca utilizou-se da estrutura do Ministério dos Espor-

tes para organizar qualquer evento pessoal;

b.) desconhece quais são ou deixam de ser os motivos

pelos (sic) a ex-secretária de esporte de alto rendimento,

‘Magic’ Paula, optou por deixar o cargo então ocupado;

c.) não tem relações com a ONG ‘Novo Horizonte’, ou com

qualquer outra ONG;

d.) nunca recebeu R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil

reais) ou qualquer outro valor advindo de cofres públicos

por meio de desvio ou esquemas;

e.) jamais recebeu qualquer valor proveniente da empre-

sa T&Z;

f.) em momento algum, recebeu qualquer valor do Sr. Michel

Vieira (sic);
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g.) nunca teve quaisquer contas relativas a exercício de

cargos ou funções públicas rejeitadas;

h.) nunca teve condenação, administrativa ou judicial, por

órgão colegiado ou irrecorrível. (fls. 128/129).

(...)

Em absoluta dissonância do que manifestado pelo Ministé-

rio Público e dos documentos que instruem o pedido de

registro de candidatura do ora Impugnado, o Partido

Impugnante, embora não tenha legitimidade para  tanto,

requereu:

f) Que ao final, após a análise e instrução da presente

demanda, seja declarado por sentença a inelegibilidade

do candidato Sr. AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ FI-

LHO, para o cargo de Governador do Distrito Federal,

conforme previsão inserta na Lei Complementar nº 64,

de 18 de maio de 1990 e demais Legislações pertinen-

tes;

(...)

O requerimento, como consta às fls. 93, seria fundamen-

tado na alínea ‘g’, inciso I, artigo 1º, na redação que lhe foi

dada pela Lei Complementar nº 135 de 2010.

Diz o dispositivo indicado:

Art. 10 São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de

cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularida-

de 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
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da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II

do art. 71 da Constituição Federal, a todos os

ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatári-

os que houverem agido nessa condição [...]

O dispositivo não poderia ter maior clareza em sua redação.

Serão inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem suas

contas relativas ao exercício de cargos ou funções

públicas rejeitadas por irregularidade insanável.

Ocorre que, conforme comprovam os documentos junta-

dos às fls. 26, 27 e 28, não existe qualquer fato ou circuns-

tância apta a tolher do Impugnado sua capacidade passiva

eleitoral.

Isso porque o candidato impugnado não teve quaisquer

contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas

rejeitadas por vício insanável e irrecorrível.

Sobre o requerimento do Impugnante, anote-se, ainda, que

os fatos narrados no corpo da impugnação ofertada não

revelam nexo causal com o requerimento feito ao final.

Na exposição fática da peça impugnatória, o partido

impugnante, com base em matérias jornalísticas, que so-

mente depois foram juntadas à exordial, o Impugnado le-

vianamente de peculato e apropriação e desvio indevido

de recursos públicos.

Tal narração fática não se coaduna com a fundamentação

feita na mesma peça que, por sua vez, também diverge do

pedido lançado.

Cuida-se de trapalhada jurídica, mas construída com a cons-

ciência da maldade.

Como a própria lei complementar dispõe sobre inelegibi-

lidade, é necessário que ele tenha tido contas referentes

ao exercício de cargo ou função pública rejeitada por vício

insanável.

Agnelo Queiroz nunca teve qualquer conta relativa

a exercício de cargo ou função pública rejeitada,

quanto mais por força de vício insanável, razão pela qual a
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impugnação ofertada, na remota hipótese de ultrapassar

as preliminares processuais, deverá ser rejeitada também

no mérito, chancelando a correição e completude do pedi-

do de registro de candidatura. (fls. 129/131).

Conclui, pedindo:

1.) Na preliminar:

1.1.) Seja declarada a inépcia da petição inicial em razão

do não preenchimento das condições da ação, especial-

mente a legitimidade para a causa, atestada de plano em

razão da manobra ofertada por partido político avulso, mas

que pertence a coligação eleitoral;

1.2.) Seja ainda declarada a inépcia da petição inicial uma

vez que da narração dos fatos não decorrem a conclusão

alcançada pelo Impugnante nem sustentam o pedido feito

ao final da peça, deferindo, ainda, o pedido de registro de

candidatura;

2) No mérito:

2.1) Se a improvável chance da impugnação alçar o exa-

me do mérito, o que se admite apenas em homenagem ao

princípio da eventualidade, confia o Impugnado em que o

Tribunal Regional Eleitoral julgue improcedente a

impugnação manejada pelo PT do B, com o reconhecimen-

to de que AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO cumpre os

requisitos de elegibilidade para o cargo de governador do

Distrito Federal;

2.2 Por último, reconhecida e declarada a litigância de má-

fé diante da tentativa de alteração dos fatos em detrimen-

to dos documentos e provas já constantes do pedido de

registro de candidatura que por si só, mitigam o espaço

para discussão o acerca da veracidade das acusações le-

vianas lançadas, requer seja a parte condenada à multa a

ser arbitrada por este Juízo. (fls. 131/132).

Despachei, em seguida, estabelecendo:
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Pedido de registro de candidatura, que foi impugnado (fls.

90/96), tendo havido contestação (fls. 108/132).

A impugnação está fundada nos artigos 1º, alínea g, e 23

da Lei Complementar nº 64/1990, com a redação dada pela

Lei Complementar nº 135/2010.

As alegações do impugnante estão fundadas, outrossim,

nos documentos de fls. 101/103, por ele produzidos.

Tendo as partes produzido os documentos que entende-

ram pertinentes a demonstração do que alegam, à sua vis-

ta será a causa decidida.

Indefiro, portanto, a produção de outras provas, facultan-

do às partes o prazo comum de cinco dias para razões

finais, colhendo-se, no mesmo prazo, a manifestação da

douta P.R.E. I. (fls. 138 a verso).

Parecer do Ministério Público, nas fls. 144/148, onde se
manifesta “pela extinção do processo sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC” (fl. 148), e, “caso
ultrapassada a preliminar, pela improcedência da ação” (fl. 148).

Alegações finais do impugnado, nas fls. 150/154, reiterando
os termos da contestação.

Alegações finais do impugnante, nas fls. 156/169,
rebatendo as preliminares, a litigância de má-fé, além de sustentar
a inelegibilidade do impugnado, terminando por pedir:

a) O prosseguimento da presente demanda, com o deferi-

mento dos pedidos da peça vestibular, especialmente, a

reconsideração da decisão tomada por Vossa Excelência,

para que se faça a oitiva do Sr. MICHAEL VIEIRA DA SIL-

VA, antes do julgamento da Impugnação ora posta;

b) Caso seja negado o pedido anterior, que sejam encami-

nhadas cópias dos autos em epígrafe, ao Procurador Regio-

nal Eleitoral do Distrito Federal, para que se proceda numa

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL, visando a oitiva

da testemunha citada e a apuração da utilização de “notas
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fiscais frias”, na prestação de contas feitas pela ONG Novo

Horizonte, junto ao Ministério dos Esportes, quando o Sr.

Agnelo Santos Queiroz Filho, exercia o cargo de Minis-

tro. (fls. 168/169).

É o relatório.

PROFERIU SUSTENTAÇÃO ORAL O SENHOR ADVOGADO
LUÍS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO – OAB/
DF Nº 7.202, PATRONO DA COLIGAÇÃO NOVO CAMINHO

VOTOS QUANTO ÀS PRELIMINARES DE INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE

ATIVA DO IMPUGNANTE

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
Rejeito a arguição de inépcia da petição inicial, por ausência

de fundamentação e de provas, bem assim porque da narração
dos fatos não decorre logicamente a conclusão.

Com efeito, lendo-se a inicial (fls. 90/96), percebe-se que
ela atende aos requisitos do artigo 282 do C.P.C., tendo sido
instruída com os documentos de fls. 101/103, cuja juntada aos
autos foi pedida pelo impugnante nesses termos:

O PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL PT do B DO DIS-

TRITO FEDERAL, vem respeitosamente à presença de

Vossa Excelência, para requerer a juntada de cópia de pá-

ginas da ‘revista veja’ datada de 23/04/2008, na edição nº

2057, da qual constam matérias referentes a  impugnação

apresentada nos autos em epígrafe, em desfavor do can-

didato AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ FILHO. (fl. 100).
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Acolho, todavia, a preliminar de ilegitimidade ativa do
impugnante, nos termos do opinativo ministerial, da lavra do
eminente Procurador Regional da República, dr. Renato Brill de
Góes, que adoto para decidir, destacando:

Preliminarmente, há de ser reconhecida a ilegitimidade ativa

ad causam do Partido Trabalhista do Brasil.

Ainda que a LC nº 64/90 estabeleça que o partido político é

parte legítima para propor ação de impugnação de registro

de candidatura, tem-se, nos termos do art. 6°, § 1°, da Lei

nº 9.504/97, que se o partido estiver coligado a outro para

as eleições, é a coligação que passa a ter ‘prerrogativas e

obrigações de partido político no que se refere ao processo

eleitoral, (...) devendo funcionar como um só partido no

relacionamento com a Justiça Eleitoral (...)’.

E não há dúvidas de que o partido impugnante está coliga-

do para as eleições no DF, como se pode verificar do sítio

eletrônico do e. TSE e das informações trazidas na contes-

tação (fI. 116).

Sobre a ilegitimidade ativa do partido político coligado que

atua isoladamente, o e. TSE assim já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.

INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. ASSISTÊN-

CIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 11/TSE.

1. É assente na jurisprudência desta Corte que a mera

inclusão do nome dos gestores na lista a que se refere o

art. 11, § 5°, da Lei nº 9.504/97 não gera inelegibilidade,

pois se trata de procedimento meramente informativo.

2. No processo de registro, o partido coligado não

detém legitimidade para impugnar, não podendo

o defeito ser suprido a posteriori, mediante in-

gresso da coligação como assistente ou

litisconsorte, ou pela apresentação de recurso,

pois isso implicaria burla à orientação

estabelecida na Súmula nº 11 do TSE.
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3. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público

Eleitoral desprovido.

4. Agravo regimental interposto por candidato que não

impugnou o pedido de registro não-conhecido.

(TSE, AgR-REspe nº 33566 – Fronteiras/PI, Relator Min.

Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, Publicado em Ses-

são em 27/10/2008) [grifo nosso]

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ILEGITI-

MIDADE. PARTIDO POLÍTICO. INTEGRANTE. COLIGA-

ÇÃO PARTIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO DE CAN-

DIDATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. Partido político integrante de coligação não

detém legitimidade para, isoladamente, ajuizar

impugnação a pedido de registro de candidatura.

2. A alegação de que a coligação teria apresentado

emenda à inicial, nos moldes do art. 284 do CPC, não

pode ser conhecida no âmbito do recurso especial, ante

a falta de prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356/

STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(TSE, AgR-REspe nº 30842 – Cubatão/SP, Relator Min.

Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, Publicado em

Sessão em 29/09/2008) [grifo nosso]

Ausente, portanto, uma das condições da ação, o processo

deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do

art. 267, VI, do CPC. (fls. 145/147).

Ressalto faltar relevância ao argumento do impugnante,
no sentido de que o § 1º do artigo 6º da Lei nº 9.504/1997 não
poderia modificar o artigo 3º da LC nº 64/1990, que assegura
legitimidade a partido político, para impugnar pedido de registro
de candidato.

A esse propósito, disse o impugnante:
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Interessante a alegação posta pelo Candidato Impugnado,

e carecedora de um debate mais aprofundado, e começa-

remos pela análise do amparo legal posto às folhas 116

dos autos, que busca respaldo no § 1°, do artigo 6° da Lei

nº 9.504/97, in verbis:

Art. 6° É facultado aos partidos políticos, dentro da

mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição

majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo,

neste último caso, formar-se mais de uma coligação

para a eleição proporcional dentre os partidos que inte-

gram a coligação para o pleito majoritário.

§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá

ser a junção de todas as siglas dos partidos que a inte-

gram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e

obrigações de partido político no que se refere

ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um

só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e

no trato dos interesses interpartidários. (grifo nos-

so).

No capítulo IV, dos Direitos Políticos, a Constituição Fede-

ral traz em seu bojo a seguinte previsão:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrá-

gio universal e pelo voto direto e secreto, com valor

igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)

§ 9° 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 conside-

rada vida pregressa do candidato, e a normalida-

de 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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(Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão

nº 4, de 1994). Grifo nosso.

Na elaboração da Lei Complementar nº 64, de 18 de

maio de 1990, cumprindo determinação constitucional, os

Legisladores inseriram o seguinte texto:

Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido po-

lítico, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5

(cinco) dias, contados da publicação do pedido de re-

gistro do candidato, impugná-lo em petição fundamen-

tada.

§ 1° A impugnação, por parte do candidato, partido

político ou coligação, não impede a ação do Ministério

Público no mesmo sentido. (Grifo nosso).

Vislumbra-se, das legislações acima transcritas, que os

Legisladores ao aprovarem a Lei ORDINÁRIA n° 9.504/

97, buscaram estabelecer normas gerais para as

eleições, sem ultrapassar ou modificar os limites legais

específicos em relação as condições de elegibilidade de

candidatos, já previstas na Lei COMPLEMENTAR nº 64,

de 18 de maio de 1990, que na sua elaboração aten-

deu dispositivo previsto no artigo 14, § 9° da Cons-

tituição Federal, quando os legisladores inseriram

todo o regramento para os casos de inelegibilidade,

prazos de cessação, e também determinaram outras pro-

vidências neste sentido.

Como sabemos, no processo legislativo de constituição das

leis complementares e ordinárias, no tocante ao aspecto

formal, a diferença está no quorum de aprovação do res-

pectivo projeto de lei. Enquanto a Lei Complementar é

aprovada pelo quorum de maioria absoluta (art. 69 –

CF/88)  as Leis Ordinárias o serão pelo quorum de mai-

oria simples ou relativa (art. 47 – CF/88).
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Neste particular, mesmo querendo, ao elaborarem a Lei

ORDINÁRIA n° 9.504/97, os legisladores jamais poderi-

am alterar o texto da Lei Complementar nº 64, de 18 de

maio de 1990, justamente pela diferença no aspecto for-

mal da elaboração das referidas legislações, ou seja, dife-

rença no quorum de aprovação, tornando-se inaceitável

qualquer alegação do candidato Impugnado, de que o

Impugnante não estaria respaldado pelo artigo 3° da Lei

Complementar n° 64/90, para propor a presente deman-

da. (fls. 157/160). (...)

Na demanda apresentada, não há o que se falar em relação

a ilegitimidade ativa do impugnante, que fez seu pedido am-

parado na Legislação pertinente a espécie, que foi elaborada

atendendo expresso texto da Constituição Federal, em seu

artigo 14, § 9°, bem como, amparado no artigo 5°, inciso

XXXV (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição), devendo

ser indeferido qualquer pedido de ilegitimidade ativa do Par-

tido Trabalhista do Brasil/DF, pela argumentação e fundamen-

tação ora apresentados a Vossa Excelência. (fl. 162).

Tal raciocínio, entendo, não procede. É que o § 1º do
artigo 6º da Lei 9.504/1997, não dispõe sobre inelegibilidade, mas
veicula preceito relativo ao processo das impugnações a registro
de candidato, a cujo respeito não se prevê a disciplina por lei
complementar.

Diante do exposto, nos termos do § 1º do artigo 6º da Lei
nº 9.504/1997, reconheço a ilegitimidade ativa do impugnante,
julgando extinto o processo, sem apreciação de mérito, com base
no artigo 267-VI do C.P.C.

Preenchidos os requisitos legais, como deflui da informação
de fls. 82/84 e do parecer da P.R.E. na fl. 86, defere-se o registro.

Deixo de condenar o impugnante por litigância de má-fé,
entendendo inaplicável essa sanção de natureza eminentemente
civil, em demanda eleitoral concernente a impugnação de registro
de candidatura.

É o voto.
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O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Senhor Presidente, eminentes pares, ouvi com atenção o

voto do eminente relator e concordo com as ponderações por ele
feitas.

Entendo que realmente se a petição atendeu aos requisitos
legais, não há que se falar em inépcia da inicial, razão pela qual
rejeito essa preliminar.

Quanto à segunda preliminar, como bem destacou o
eminente relator, o PTdoB está coligado a outros partidos e,
portanto, não teria legitimidade para promover essa impugnação.

Por esse motivo, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam do PTdoB para prosseguir e julgo também extinto o
processo.

Também não vislumbro litigância de má-fé, o que foi
adiantado já pelo eminente relator, pois é direito de qualquer
cidadão ou partido político fazer postulação em juízo e não é da
competência da Justiça Eleitoral aplicar, neste caso aqui, a
litigância de má-fé, pois havia uma reportagem que subsidiava a
pretensão do PTdoB.

Por esses motivos, Senhor Presidente, estou acompanhan-
do o voto do eminente relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, acompanho o eminente relator, quando

rejeita a preliminar de inépcia da inicial, de vez que foram deduzidos
fatos e fundamentos jurídicos aptos a sustentar o que se pede.

Também acompanho o eminente relator, quando acolhe a
preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do impugnante, isso
porque, nos termos do § 1º do art. 6º da Lei 9.504/97, quando
há coligação, é ela que assume os direitos e obrigações inerentes
ao partido, ou seja, nas suas relações jurídicas, é a coligação
que deve agir e não o partido. Este, sozinho, não tem sustentação
para legitimar-se no processo.
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Acompanho, portanto, o eminente relator, extinguindo o
processo, no que se refere à impugnação sem julgamento de
mérito e, preenchidos os requisitos legais, como dito por Sua
Excelência, defiro o registro.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente, acompanho o eminente relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Senhor Presidente, também acompanho o eminente relator.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o relator, Senhor Presidente.

DECISÃO

Rejeitou-se a preliminar de inépcia da inicial, acolheu-se a
preliminar de ilegitimidade do impugnante e, no mérito, deferiu-se
o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto do relator.
Unânime. Em 10 de agosto de 2010.



523Revista do TREDF n. 5/2010

ACÓRDÃO Nº 3.921
Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 1604-46
Assunto: REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC –
CANDIDATO – CARGO – DEPUTADO DISTRITAL
Requerente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - 15
Interessado: BENICIO TAVARES DA CUNHA MELLO,
CARGO DEPUTADO DISTRITAL
Advogados: DR. HERMAN BARBOSA – OAB/DF Nº 10.001
E OUTROS
Impugnante: ANTÔNIO GOMES LEITÃO, CANDIDATO A
DEPUTADO DISTRITAL PELA COLIGAÇÃO UM NOVO
CAMINHO (PSB / PC DO B)
Advogado: DR. JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA – OAB/
DF Nº 23.788
Impugnante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ
Publicado em Sessão (art. 48, § 3º, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

1 – Preliminar, que se rejeita, de ilegitimidade
ativa do impugnante Antônio Gomes Leitão, já
que por ele afirmados os fatos que legitimam a
sua posição na causa, caberia ao impugnado,
a fim de desconstituí-los, fazer prova de
inexistirem, juntando, para tanto, documento
fácil de ser obtido nesta corte, ônus de que não
se desincumbiu.

2 – Inépcia da inicial da impugnação oferecida
por Antônio Gomes Leitão, que se rejeita, eis
que, guardando os fatos descritos nessa peça
compatibilidade com o pedido formulado, à luz
do seu possível enquadramento legal (art. 1º,
inciso I, alínea “e” da LC 135/2010), não se
positiva a incidência de qualquer dos motivos
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de indeferimento, previstos nos incisos do pa-
rágrafo único do artigo 295 do CPC.

3 – O artigo 16 da Constituição Federal não
baliza a LC nº 135/2010, que tratando de
inelegibilidade, para proteger, dentre outros
princípios, a moralidade administrativa, de
acordo com o artigo 37 da mesma Constitui-
ção, não se integra no regramento do proces-
so eleitoral, mas tem natureza específica,
advinda do artigo 14, §  9º, da Lei Maior.

4 – A LC n° 135/2010 não atenta contra o arti-
go 5º – XXXVI da Constituição Federal, já que não
ofende o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada, na conceituação que lhes con-
fere o artigo 6º da Lei de Introdução ao Código
Civil, tendo, portanto, aplicação imediata e geral.

5 – A LC nº 135/2010 não ofende o princípio da
presunção de inocência, já que dispõe sobre ca-
sos de inelegibilidade e não comina sanções pe-
nais.

6 – A circunstância de o impugnado ter sido
contemplado com o acolhimento da prescrição,
pela pena concretizada, na condenação crimi-
nal que lhe foi imposta pelo TJDFT, conforme
acórdão publicado em 5 de junho de 2008, só
repercute no Direito Penal, não tendo relevân-
cia para afastar a causa de inelegibilidade em
que foi enquadrado, com base na disciplina da
Constituição Federal.

7 – Procedência das impugnações. Indeferi-
mento do registro.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL em rejeitar as preliminares, e no mérito, julgar
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procedentes as ações de impugnação e indeferir o pedido de
registro nos termos do voto do Relator. Decisão POR MAIORIA, de
acordo com a ata do julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 11 de agosto de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

 Relator

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2010

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de registro de candidatura ao cargo
de Deputado Distrital, formulado pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro em favor de Benício Tavares da Cunha
Mello, que foi impugnado por Antônio Gomes Leitão (fls. 27/42) e
pelo Ministério Público Eleitoral (fls. 70/91).

Da petição do 1º impugnante, destaco:

A presente ação visa a impugnação do requerimento de

registro de candidatura (RRC) do ora impugnado, pelos

motivos abaixo elencados:

a – Existência de inúmeros indícios de prática de crimes

administrativos e políticos como apropriação de dinheiro

do erário público, malversação de bens do patrimônio pú-

blico, recebimento de vantagens indevidas, participação

ativa nos crimes investigados pela operação “Caixa de

Pandora” da PF em manifesto conluio com os envolvidos
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no inquérito que apura a materialidade e a autoria daque-

les, entre outros crimes, demonstrando a certeza do im-

pugnado em crer estar acima de toda a Justiça, principal-

mente da Justiça Eleitoral.

b – Existência de processos cíveis e criminais em diversos

Tribunais do Distrito Federal já com sentenças condenatórias

em primeiro grau, no próprio Tribunal de Justiça do DF, no

Tribunal Regional Federal um, seção Brasília além de outros

processos no Superior Tribunal de Justiça, inclusive ações que

se referem à improbidade administrativa, ação civil pública,

execuções cíveis e fiscais e processo  criminal, processos que

indubitavelmente caracterizam a denominada Ficha Suja, e

que ainda tem por escopo consultar os antecedentes dos can-

didatos antes de se aprovar sua candidatura. (fls. 28/29).

(...)

Fazendo grosso olho pelas informações disponibilizadas nos

sites da Justiça, seja ela Comum, Federal ou dos Tribunais

Superiores, vê-se claramente que a maioria dos crimes

praticados e investigados se tratam de ações de

improbidade administrativa, ação civil pública e ações po-

pulares. Desnecessário neste momento processual a pro-

dução de cópias destas ações, vez que este i. Desembar-

gador Eleitoral poderá, caso entenda ser necessário, re-

quisitar os processos que entender imperioso para melhor

decisão a ser proferida.

O que se pode perceber nos diversos despachos proferi-

dos nestes feitos, é que o impugnado é um violador contu-

maz das normas e leis, não se importando com a justiça,

vez que fere de morte o Principio da Boa-fé objetiva, pois

se vale de todos os tipos de manobra judiciais e insiste nas

atitudes ilícitas com o único fulcro e sempre levar vanta-

gem em tudo e lesar o patrimônio público do DF.

Como se pode perceber claramente, o nobre deputado

distrital usa indevidamente os recursos públicos como se

fosse parte de seu patrimônio.

Por fim, pois se fossemos aqui discorrer acerca de todos

os atos publicados na mídia local e o teor das diversas
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Ações de Improbidade Administrativa cometidas durante o

exercício dos cinco mandatos do nobre deputado distrital,

bem como os demais processos e as mais diversas irregu-

laridades e crimes que estão em fase apuração (sic) tanto

pelo Tribunal de Contas como pela Polícia Federal, essa

inicial teria uma enormidade de laudas que dificultaria por

demais o trabalho do TRE – DF. (fls. 40/41).

Pede a procedência da ação, com a declaração da inelegi-
bilidade do impugnando, indeferindo-se-lhe o pedido de registro.

Da petição do 2º impugnante, explicito:

Os autos versam sobre pedido de impugnação do registro

de candidatura de Benício Tavares da Cunha Mello, candi-

dato a Deputado Distrital pelo PMDB.

O presente pedido tem como um de seus fundamentos o

disposto no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, 1, da LC nº 64/90,

com redação dada pela LC nº 135/10:

Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transi-

tada em julgado ou proferida por órgão judicial

colegiado, desde a condenação até o transcurso

do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da

pena pelos crimes: (Redação dada pela Lei Comple-

mentar nº 135, de 2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a adminis-

tração pública e o patrimônio público [grifo nosso]

Em 2008, o impugnado foi condenado pelo crime apropria-

ção indébita, no Acórdão nº 306558, proferido pelo Tribu-

nal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ementa

assim vazada:
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CONSELHO ESPECIAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PRE-

LIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. APRO-

PRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COM-

PROVADAS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA.

MAJORANTE – ARTIGO 168, § 1º, INCISO III DO CP –

AFASTADA.

Contendo, a denúncia ofertada, os elementos indispen-

sáveis para a perfeita compreensão dos atos imputa-

dos, propiciando, destarte, o exercitamento da mais

ampla defesa, afasta-se a preliminar de inépcia.

Ante a robustez das provas da materialidade e

da autoria do crime de apropriação indébita, im-

põe-se a condenação do réu.

Não se considera o mero exercício da presidência de

uma Associação como ofício, emprego ou profissão,

razão pela qual afasta-se a qualificadora inserta na de-

núncia. (20050020082781APN, Relator CARMELlTA BRA-

SIL, Conselho Especial, julgado em 26/02/2008, DJ 05/

06/2008 p. 22) [grifo nosso]

Em face do citado acórdão, o impugnado interpôs o Recur-

so Especial.

Ora, o caso de Benício Tavares da Cunha Mello encaixa-se

perfeitamente na hipótese prevista pela alínea ‘e’, nº 1, do

inciso I do art. 1º da Lei de Inelegibilidades, com redação

dada pela LC nº 135/10. Vejamos.

O referido dispositivo diz que são inelegíveis para qualquer

cargo:

· os que forem condenados, em decisão transitada em

julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, des-

de a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)

anos após o cumprimento da pena, pelos crimes contra

a economia popular, a fé pública, a administração pú-

blica e o patrimônio público; – o ora candidato à Câ-

mara Legislativa do Distrito Federal foi conde-
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nado por apropriação indébita, em acórdão pro-

ferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Fede-

ral e Territórios, publicado em 05 de junho de

2008, conforme comprova o DOC. 01.

Logo, inegável a perfeita adequação do presente caso à

hipótese legal.

Constituindo-se tal hipótese causa de inelegibilidade le-

gal absoluta desde a condenação até o transcurso do

prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, não

há que ser deferido o pedido de registro.” (fls. 83/85)

(...)

Verifica-se, ainda, que o candidato não cumpriu com a con-

dição de elegibilidade relativa à quitação eleitoral.

A ausência de referida quitação se deve à multa aplicada

ao candidato por propaganda eleitoral extemporânea, nos

termos do Acórdão nº 2330 (DOC 5) proferido na Repre-

sentação nº 1344, em ementa assim vazada:

ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO DE REQUERIMENTO DE PAS-

SE LIVRE PARA DEFICIENTES FÍSICOS PARA O TRANS-

PORTE COLETIVO EM COMITÊ ELEITORAL. PARA BE-

NEFICIAR A CANDIDATURA DE DEPUTADO DISTRITAL.

SERVIÇO DE CARÁTER SOCIAL CUSTEADO PELO PODER

PÚBLICO. CONDUTA VEDADA PELA LEGISLAÇÃO ELEI-

TORAL. APLICAÇÃO DE MULTA AO BENEFICIÁRIO. PE-

DIDO DE CASSAÇÃO DO REGISTRO DA CANDIDATURA

IMPROCEDENTE. PROPAGANDA ILEGAL SEM INFLUEN-

CIAR SIGNIFICATIVAMENTE O DESEMPENHO ELEITORAL

DO CANDIDATO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIAL-

MENTE PROCEDENTE.

1. O art. 243, inciso V, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/

65), diz que não será tolerada propaganda que implique

em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro,

dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza.

O art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97 (art. 36, IV, da
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Resolução 22.158 do TSE, de 02/03/2006), determina

que são proibidas aos agentes públicos, servidores ou

não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualda-

de de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleito-

rais: fazer ou permitir uso promocional em favor de can-

didato, partido político ou coligação, de distribuição gra-

tuita de bens e serviços de caráter social custeados ou

subvencionados pelo poder público. O § 7° do art. 36 da

Resolução n° 22.158 do TSE, prevê entre as punições

aos infratores, o pagamento de multa, inclusive aos can-

didatos que se beneficiarem das condutas vedadas (§

11). No caso em apreço, aplica-se a pena de multa ao

representado porque estava distribuindo em seu comitê

eleitoral formulários oficiais de requerimento de passe

livre para o transporte coletivo, destinados a deficientes

físicos, serviço de caráter social custeado pelo poder

público, para induzir e influenciar a vontade do eleitor

em favor de sua candidatura, fato este que restou com-

provado pelo Auto de Busca e Apreensão que foi cum-

prido em seu escritório, que registra a apreensão de

dezoito documentos pertencentes ao programa social.

2. O pedido de cassação do registro da candidatura do

representado não procede porque a distribuição de re-

querimento de passe livre para o transporte coletivo

não chegou a influenciar significativamente o seu de-

sempenho eleitoral, segundo é público e notório.

3. Representação eleitoral julgada parcialmente

procedente para aplicar ao representado a mul-

ta de R$ 5.320,50 (cinco mil ,trezentos e vinte

reais e cinqüenta centavos), em seu valor míni-

mo, com fundamento nos §§ 7° e 11 do art. 36 da

Resolução nº 22.158 do TSE de 02/03/2006. Ins-

trução nº 107/2006, por infração ao art. 73, inciso

IV, da Lei nº 9.504/97.

(REPRESENTAÇÃO nº 1344, Acórdão nº 2330 de 22/08/

2006, Relator(a) ROBERVAL CASEMIRO BELlNATI, Pu-

blicação: PSESS Publicado em Sessão, Data 22/08/2006).
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Conforme acompanhamento processual da Justiça Eleito-

ral (DOC 4), o impugnado interpôs agravo de instrumento

nº 8912, ao qual o Tribunal Superior Eleitoral negou segui-

mento.

Do mesmo documento, observa-se que o trânsito em

julgado deu-se em 05.04.2010.

O fato de a multa ter sido aplicada de forma definitiva e

não ter havido o seu pagamento ou parcelamento configu-

ra a ausência de quitação eleitoral, nos termos do art. 11,

§§ 7° e 8°, da Lei nº 9.504/97, com redação dada pela Lei

nº 12.034/09 (disposições estas repetidas no art. 26, §§ 4°

e 5º, da Resolução TSE nº 23.221/2010), in verbis:

§ 7° A certidão de quitação eleitoral abrangerá.

exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos

políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a

convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os traba-

lhos relativos ao pleito, a inexistência de multas

aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Elei-

toral e não remitidas, e a apresentação de contas de

campanha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de

2009)

§ 8° Para fins de expedição da certidão de que trata o §

7°, considerar-se-ão quites aqueles que: (Incluído pela

Lei n° 12.034, de 2009)

I – condenados ao pagamento de multa, tenham, até a

data da formalização do seu pedido de registro de can-

didatura, comprovado o pagamento ou o parcelamento

da dívida regularmente cumprido; (Incluído pela Lei nº

12.034, de 2009)

II – pagarem a multa que lhes couber individualmente,

excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade

solidária, mesmo quando imposta concomitantemente

com outros candidatos e em razão do mesmo fato. (In-

cluído pela Lei nº 12.034, de 2009) [grifo nosso]. (fls.

85/87).



532 Revista do TREDF n. 5/2010

Requer a procedência da ação, com o indeferimento do
registro.

O impugnado ofereceu a contestação encartada nas fls.
142/200.

Sustenta a ilegitimidade ativa de Antônio Gomes Leitão, à
míngua de prova de sua condição de candidato; inépcia da inicial,
porque nula não teriam sido indicados os processos, em que foram
“os processos em que foram exaradas decisões que transitaram
em julgado ou ao menos provimentos judiciais condenatórios
provenientes de órgão colegiados” (fl. 146), o que implica na
ausência de compatibilidade entre a causa de pedir e o pedido; a
inaplicabilidade da Lei Complementar nº 135/2010 à eleição de
2010, diante do princípio da anualidade eleitoral; preliminar de
violação do artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal, sendo,
assim, impossível de se aplicar retroativamente a Lei Complementar
nº 135/2010; no mérito, a inconstitucionalidade da Lei
Complementar nº 135/2010, pela previsão de inelegibilidade oriunda
de decisão não transitada em julgado, defendendo o princípio da
presunção de inocência.

Arguiu, ainda, a inaplicabilidade do artigo 1º, inciso I, alínea
e, da LC nº 64/1990, alterado pela Lei nº 135/2010, discorrendo:

O Ministério Público Eleitoral apresenta impugnação ao re-

gistro da candidatura do Deputado Benício Tavares, funda-

mentada no comando do artigo 1°, I, ‘e’, da LC 64/90, com

redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010.

Com o devido respeito, não deve prosperar o argumento

do Ministério Público.

O deputado impugnado foi processado no Tribunal de Jus-

tiça do Distrito Federal e Territórios em ação penal originá-

ria, em face da prerrogativa de foro, tendo como funda-

mento a suposta prática do delito capitulado no artigo 168,

do Código Penal Brasileiro.

O fato descrito na denúncia remonta à data de 2.8.1991,

época em que ainda não estava vigente a Emenda Consti-
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tucional nº 35, que excluiu a exigência do Poder Legislativo

em conceder licença autorizatória para o processamento

de parlamentares.

O pedido de licença foi formulado pela autoridade compe-

tente em 3.5.1995, 3 (três) anos e 9 (nove) meses depois

do fato imputado.

A referida emenda constitucional (EC nº 35) entrou em

vigor no 21.12.2001, todavia, a denúncia ofertada foi re-

cebida somente em 5.10.2004, mais de 2 (dois) anos e 10

(dez) meses depois da possibilidade.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao

fazer o acertamento do caso penal, decidiu aplicar a pena

total de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, mais a

pena de multa fixada em 20 (vinte) dias-multa, arbitran-

do-se o dia-multa em 1/3 (um terço) do maior salário mí-

nimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

A pena privativa de liberdade foi substituída pela pena

restritiva de direitos, segundo dispõe a regra contida no

artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, pena alterna-

tiva traduzida pela prestação de serviços à comunidade e

12 (doze) dias-multa, acima mencionado.

Entretanto, pela aplicação do artigo 109, inciso V, do Códi-

go Penal, o e. TJDFT entendeu, com exímio acerto, pela

prescrição da pretensão punitiva do Estado em re-

lação ao impugnado, eis que, entre a data do fato e o

pedido de licença apresentado à Câmara Legislativa

Distrital, houve o transcurso de 3 (três) anos e 7 (sete)

meses de inércia, data venia, entre a data do fato e a

provocação do pedido de licença.

Segundo o entendimento lançado no acórdão, esse perío-

do se adiciona aos 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de lapso

temporal existente entre a vigência da Emenda Comple-

mentar nº 35/2001, e a data do recebimento da denúncia,

5.10.2004, perfazendo a somatória, para efeito de cômpu-

to de prazo prescricional, o total de 6 (seis) anos e 7 (sete)

meses, mesmo considerando as interrupções do pedido de

licença e o advento da EC 35/2001.
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Desse modo, absolutamente extinta a punibilidade do im-

pugnado.

O Ministério Público interpôs recurso especial, autuado sob o

nº 1098632, o qual tramita junto à Quinta Turma no c. STJ,

havendo inclusive parecer favorável do próprio MPF, na qua-

lidade de custos legis, pelo desprovimento do apelo especial.

Assim, o que se verifica no caso concreto é a impugnação do

registro da candidatura do Deputado Benício Tavares pelo

fato de o mesmo ter uma condenação criminal contra si, a

qual foi declarada prescrita, tendo sido extinta a

punibilidade, hipótese que claramente não atrai a

incidência da regra do artigo 1º, I, ‘e’, da LC 64/90

(com relação dada pela Lei Complementar nº 135/10).” (fls.

177/178).

Rebate o fundamento de ausência da quitação eleitoral,
sustentando:

O segundo impugnante alega que ‘o candidato não cum-

priu com a condição de elegibilidade relativa à quitação

eleitoral’, por não ter pago multa aplicada pelo Tribunal

Regional Eleitoral do Distrito Federal.

Trata-se de penalidade aplicada no julgamento da Represen-

tação 1344, que tramitou perante o TRE-DF, e que determi-

nou a aplicação de multa ao impugnado nos seguintes termos:

Representação eleitoral julgada parcialmente procedente

para aplicar ao representado a multa de R$ 5.320,50

(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinqüenta centa-

vos), em seu valor mínimo, com fundamento nos §§ 7°

e 11 do art. 36 da Resolução n° 22.158 do TSE, de 02/

03/2006, Instrução n° 107/2006, por infração ao art.

73, inciso IV, da Lei n° 9.504/97.

Irresignados com o conteúdo dessa decisão, a Coligação

União Por Brasília e o ora impugnado interpuseram Recur-

so Especial Eleitoral contra o acórdão dessa Corte Regional.
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O il. Presidente da Corte Regional negou seguimento a

ambos os recursos.

Ato contínuo, tanto a mencionada coligação como o im-

pugnado interpuseram agravo de instrumento, sendo que

foram autuadas perante o TSE, respectivamente, como

Agravo de Instrumento n° 8012 e Agravo de Instrumento

n° 8016.

O recurso manejado pelo impugnado é o Agravo de

Instrumento n° 8016 que tramita perante o TSE.

O Ministro Relator do referido processo negou seguimento

ao recurso em decisão monocrática publicada em 28.4.2009.

Em 4.5.2010, o impugnado interpôs tempestivamente agra-

vo regimental contra a decisão monocrática, sendo que

este recurso foi juntado aos autos e o processo se encon-

tra concluso ao Ministro Relator.

Data venia, o Ministério Público Eleitoral se equivocou ao

considerar que o trânsito em julgado do Agravo de Instru-

mento nº 8012 – da coligação -influenciaria a condição de

elegibilidade do impugnado (fl. 87).

Não merece prosperar esse argumento do impugnante, uma

vez que sequer consta o Deputado Benício Tavares

como parte interessada no Agravo de Instrumento

n° 8012.

Dessa forma, não procede a informação da petição inicial

do Ministério Público Eleitoral de que a ‘multa ter[ia] sido

aplicada de forma definitiva e não ter[ia] havido o seu pa-

gamento ou parcelamento configura a ausência de quita-

ção eleitoral’.

Como já se demonstrou, não houve trânsito em julga-

do da referida decisão (Agravo de Instrumento nº 8016

– do impugnado).

Ademais, consta dos autos certidão expedida por esse TRE-

DF de que o impugnado “foi condenado ao pagamento de

multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte

reais e cinqüenta centavos) por decisão proferida pelo Ple-

nário deste Tribunal, no Acórdão 2330, de vinte e dois de
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agosto de dois mil e seis (22/08/2006), nos autos da Re-

presentação n° 1344, Classe XXI” (fl. 25).

Consta da certidão ainda que “a referida decisão não

transitou em julgado, estando pendente de julga-

mento no TSE o Agravo de Instrumento e contra decisão

denegatória de Recurso Especial de quatro de setembro de

dois mil e seis (04/09/2006)” (fl. 25).

Isso é o suficiente para constatar que o impugnado preen-

che essa condição de elegibilidade, principalmente tendo

em vista o disposto no artigo 11, da Lei nº 9.504/1997, que

estabelece a necessidade que a multa tenha sido aplicada

em caráter definitivo:

Art. 11 [...].

§ 7° A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusi-

vamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o

regular exercício do voto, o atendimento a convoca-

ções da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos rela-

tivos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em

caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remitidas,

e a apresentação de contas de campanha eleitoral. (In-

cluído pela Lei n° 12.034, de 2009)

E como já devidamente demonstrado, não há qualquer

caráter definitivo na multa cominada ao ora impug-

nado, o que evidencia que o impugnado está quite com a

Justiça Eleitoral. (fls. 184/187).

Prossegue, em outra linha da refutação, argumentando:

O ora impugnado, após formular o pedido de registro, foi

surpreendido com a informação de que não estaria quite

com a Justiça Eleitoral.

Não obstante, a Justiça Eleitoral, a partir da publicação da

Lei 12.034/09, possuía o dever de informar os partidos
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políticos sobre a quitação Eleitoral de seus filiados, o que

não ocorreu na espécie.

É evidente o erro na intimidade da Justiça Eleitoral, uma

vez que os filiados presumiram estarem quites, pois as

agremiações partidárias não foram notificadas acerca da

quitação eleitoral de seus filiados.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica do TSE, em caso

de erro material cometido na intimidade da Justiça Eleito-

ral – os quais são praticados por servidores ou por pesso-

as que, por tempo limitado e por designação da Justiça

Eleitoral, atuam em nome dela – não se opera o instituto

da preclusão.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Provimento. Recurso especial.

Totalização de votos. Erro material ocorrido na intimi-

dade da Justiça Eleitoral. Preclusão. Não-incidência.

Não-conhecimento. (TSE, AG nº 839, Juiz de Fora/MG,

Min. Rel. Eduardo Alckimin, Relator designado Min.,

Walter Costa Porto, DJ 21.6.2002, página 243).

Nesse mesmo sentido: Recurso Especial nº 24845,

Relator designado Min. Gilmar Mendes, Recurso Espe-

cial nº 16070, Relator Min. Edson Vidigal, Agravo de

Instrumento n° 913, Relator Ministro José Eduardo

Alckmin.

Apenas para reiterar o argumento, verifica-se que o TSE

não expediu qualquer comunicado aos partidos políticos,

informando a forma de veiculação dos nomes dos filiados

não quites com a Justiça Eleitoral. (fls. 191/192).

E acrescenta:

Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para

argumentar, o Ministério Público defende em sua impug-
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nação de registro de candidatura que “o momento de afe-

r ição das condições de elegibi lidade e causas de

inelegibilidade est[á] expressamente estabelecido na le-

gislação e na jurisprudência pátrias: o momento do pedido

de registro de candidatura”.

Contudo, a Lei nº 12.034/09 incluiu o § 10, no artigo 11, da

Lei nº 9.504/97, que possibilita sejam consideradas as

alterações fáticas e jurídicas após o pedido de re-

gistro para a aferição da elegibilidade do candidato,

verbis:

Art. 11. (...)

§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de

inelegibilidade devem ser aferidas no momento da

formalização do pedido de registro da candidatura, res-

salvadas as alterações, fáticas ou jurídicas,

supervenientes ao registro que afastem a

inelegibilidade.

Portanto, mesmo após o protocolo do registro de candidatu-

ra é possível que alguma situação fática ou jurídica posteri-

or influencie a decisão do magistrado.

No presente caso, houve alteração fática superveniente, qual

seja, o pagamento da multa cominada por esse TRE-DF.

Nesse mesmo sentido o entendimento do doutrinador

Humberto Theodoro que admite que “a proibição de mudar

o pedido e aquela que impede o juiz de julgar ultra ou

extra petita não excluem a possibilidade de levar em con-

ta, o juiz, fato superveniente a propositura da ação.

A tanto autoriza o art. 462 desde que o fato novo tenha

influência no julgamento da lide e se refira, obviamente,

ao mesmo fato jurídico que já constitui o objeto da deman-

da, e possa ser tido, em frente a ele, como fato constitutivo,

modificativo ou extintivo” (THEODORO JÚNIOR, Humberto.

Curso de Direito processual civil. 42. ed. Rio de Janeiro:

Forense, 2005. v. 1, pág. 567).
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A jurisprudência dos Tribunais Superiores também é

uníssona em admitir a possibilidade de se considerar o fato

novo constitutivo de direito (STJ, AgRg no AgRg no REsp

933358, Min. ReI. Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA,

DJE 18.2.2010; Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp

1059503, Min. ReI. Francisco Falcão, PRIMEIRA TURMA, DJE

6.10.2008; STJ, REsp 567951, Min. ReI. Luiz Fux, PRIMEI-

RA TURMA, DJ 13.2.2006).

Com o devido respeito, houve alteração fática subs-

tancial no presente caso, uma vez que o impugnado

recolheu aos cofres públicos a multa cominada na

referente representação, mesmo que não seja definitiva,

antes mesmo de qualquer decisão judicial acerca de seu

registro de candidatura.

A prova do pagamento do alegado débito é a certidão

também expedida por esse TRE-DF que consta à fl. 135,

asseverando que “aos dezesseis dias do mês de julho do

ano de dois mil e dez (16/07/2010), o candidato efetuou o

pagamento da multa pela GRU 200262142”.

Dessa forma, o candidato está quite com a Justiça Eleito-

ral. (fls. 192/194).

Deduz o seguinte pedido:

a) seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do pri-

meiro impugnante, indeferindo a inicial, a teor do disposto

no parágrafo único, incisos II e III, do artigo 295 e dos

incisos I e VI, do artigo 267, CPC, julgando improcedente

a impugnação do registro de candidatura e, consequente-

mente, deferindo o registro de candidatura do impugnado;

b) caso assim não se entenda, o que se admite apenas

para argumentar, seja acolhida a preliminar de inépcia da

inicial, a teor do disposto no inciso II, do parágrafo único,

do artigo 295, CPC, com o seu conseqüente indeferimento,

com fulcro no inciso I, do artigo 295 c/c o inciso I, do arti-

go 267, CPC, deferindo o registro de candidatura do ora

impugnado;
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c) ainda que assim não se entenda, seja acolhida a prelimi-

nar de não aplicação da Lei Complementar nº 135/10 nas

eleições de 2010, diante da impossibilidade de vigência de

norma eleitoral publicada a menos de um ano das eleições,

conforme o disposto no artigo 16, da Constituição Federal,

indeferindo a inicial, a teor do disposto no parágrafo único,

incisos II e III, do artigo 295, CPC e incisos I e VI, do artigo

267, CPC, para deferir o registro de Benício Tavares;

d) em preliminar, ainda, caso não se acate nenhuma das an-

teriores, ad argumentandum tantum, que se acolha, então, a

premissa da irretroatividade do dispositivo legal para alcançar

o impugnado, determinando-se pela extinção do feito, sem

análise de mérito, nos termos do art. 267, IV, em face da

impossibilidade jurídica do pedido deduzido pelo impugnante;

e) no mérito, espera-se seja declarada a inconstituciona-

lidade da alínea ‘e’ do inciso I do artigo 1º da Lei nº 64/90.

Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para

argumentar, requer seja julgada improcedente a ação,

afastando a aplicação do art. 1°, I, ‘e’ da LC 65/90 (sic) no

presente caso, com o consequente reconhecimento da

elegibilidade do ora impugnado, deferindo o seu registro

de candidatura;

f) requer seja reconhecida a quitação eleitoral do ora impug-

nado, julgando improcedente o pedido da impugnação proposta

pelo Ministério Público, deferindo o seu registro de candidatura;

g) a produção de todos os meios de prova admitidos em

direito;

h) requer a juntada (i) da quitação eleitoral do impugna-

do; (ii) do acórdão do TJDFT que comprova a prescrição

em concreto; e (iii) do parecer da Procuradoria Geral da

República que opina pelo desprovimento do Recurso Espe-

cial interposto pelo Ministério Público contra esse acórdão;

i) sejam todas as publicações realizadas em nome do ad-

vogado Herman Barbosa, inscrito na OAB-DF 10001. (fls.

199/200).
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No despacho de fl. 256 a verso, estabeleci a desneces-
sidade da produção de prova oral, tendo determinado o ofereci-
mento das razões finais, ao que atenderam as partes: O MPE,
nas fls. 263/287; o impugnado, nas fls. 290/295; o impugnante
Antônio Gomes Leitão, nas fls. 301/308.

O impugnado solicitou vista dos autos, em cartório, para
extração de cópias das alegações finais do impugnante, o que
deferi.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Senhor Presidente, ilustres julgadores, componentes da

Corte e ilustre advogado da tribuna.

São dois os motivos de impugnação: uma falta de quitação
eleitoral por parte do candidato que pretende o registro, e o outro
é a inelegibilidade do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar 64/90.

No que diz respeito à falta de quitação eleitoral, esse
requisito... e foi justamente o julgamento anterior, que também
foi com base na falta de certidão de quitação eleitoral, por não
pagamento de multa, seja essa multa oriunda de uma
representação, ou seja, da ausência do comparecimento do eleitor
para votar, que também tem sanção, que foi o caso do julgamento.
Em ambos os casos, essa existência de multa tem prazo temporal
previsto na legislação para efeito de se estar ou não quite com a
Justiça Eleitoral. E essa certidão de quitação eleitoral é causa de
inelegibilidade, porque a Constituição Federal fala que tem que
estar em pleno gozo de seus direitos políticos. Se não me engano,
é o inciso II do § 1º do artigo 14 da Constituição Federal. Esse
“estar em pleno gozo dos direitos políticos” é comprovado por
meio da certidão de quitação eleitoral. E essa certidão de quitação
eleitoral somente se obtém inexistindo multa, que não é o caso
do impugnado, porque contra ele teve uma multa e somente a
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recolheu, como bem relatado pelo relator, Desembargador Hilton
de Queiroz, no dia 14 de julho, ou seja, após a data do pedido de
registro de candidatura.

O que diz a lei?

E aqui há até um conflito aparente de normas, no que diz
respeito ao momento de se aferir essa quitação ou não por parte
do candidato. Por quê? O § 10 do artigo 11 fala que as condições
de elegibilidade e causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro de candidatura. E
serve para tudo, ressalvadas as alterações fáticas e jurídicas
supervenientes ao registro que afastam a inelegibilidade.

Essa é a regra geral: § 10, a baliza, o momento do pedido
de registro de candidatura.

Agora, para fins de quitação eleitoral, de multa, existe
uma norma específica, mais específica do que o § 10. Então, em
se aplicando o conflito aparente de normas, aplica-se a regra
especial em detrimento da geral.

O que diz o § 8º?

§ 8o  Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7o

[que é a certidão de quitação eleitoral], considerar-se-ão

quites aqueles que: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

I – condenados ao pagamento de multa, tenham, até a

data da formalização do seu pedido de registro de candi-

datura, comprovado o pagamento ou o parcelamento da

dívida regularmente cumprido; (Incluído pela Lei nº 12.034,

de 2009)

Esse é um parâmetro para aferição de se estar ou não
quite com a Justiça Eleitoral. È a norma especial do § 8º, que
reforça ainda mais a do 10, que já diz que é no momento do
pedido de registro de candidatura. Mas essa ainda é especial em
relação ao parágrafo 10, porque ela trata especificamente da
questão da quitação eleitoral ou não.
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E o que é que é a quitação eleitoral? É o parágrafo 7º:

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusiva-

mente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular

exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça

Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a

inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela

Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de con-

tas de campanha eleitoral.

Então essa plenitude do gozo do direito político é condição
de elegibilidade prevista na Constituição. E ela se comprova por
meio da certidão de quitação eleitoral, que o impugnado não
tem.

Esse conceito também foi dado pelo TSE, Ministro Francisco
Peçanha Martins, quando diz:

O Conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo

dos direitos políticos por regular exercício do voto, salvo

ponto facultativo, o atendimento a convocações [...]

Ou seja, ele acaba reiterando o texto da lei.

E o TSE também assentou, agora em dezembro de 2008,
que as inelegibilidades e condições de elegibilidades são aferidas
ao tempo do período de registro de candidatura. Se o candidato
não votou em eleições pretéritas, não justificou a ausência nem
pagou as multas até o requerimento do registro da candidatura,
está em falta com suas obrigações eleitorais. Essa aqui é uma
luva para o anterior: eleitor que deixou de comparecer. Mas
também serve para o presente caso, no sentido de que o momento
de o candidato ver-se quite com a Justiça Eleitoral é o momento
do requerimento do pedido de registro de candidatura, nos termos
da norma especial do parágrafo 8º, inciso I, do artigo 11 da Lei
9.504/97.
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Então, nesse sentido, falta quitação eleitoral ao impugnado,
o que pressupõe, então, o afastamento de uma das causas de
elegibilidade, o que já, por si só, merece o acolhimento da ação
de impugnação de registro de candidatura.

A outra argumentação, o outro fundamento da ação de
impugnação é a inelegibilidade na alínea “e”.

No que diz respeito à aplicação da Lei Complementar 135/
2010 para esse ano, das pretensas violações ou não ao direito
adquirido, ato jurídico perfeito, presunção da não culpabilidade,
dentre outros, o tema já foi tratado por este Tribunal, e eu, para
não me estender desnecessariamente, só me reporto ao Acórdão
3627, no Registro de Candidatura 1616-60, em que esse foi adotada
justamente a tese da aplicação imediata da Lei Complementar
135/10 e que ela não estaria violando nenhum desses preceitos
em questão, orientação essa já consolidada nos termos das duas
consultas respondidas pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral.

Nesse sentido, reporto-me especificamente, aqui no caso,
porque se trata de uma condenação criminal, à presunção de
inocência, que o Ministro Carvalhido, ao responder, no TSE, à
Consulta 1.120, justamente demonstrou que esse princípio da
presunção da inocência, que a Constituição fala presunção da
não culpabilidade, em que pese não poder ser desconhecido da
exegese constitucional, é também igualmente certo que também
não pode ignorar o que interessa aos estudos do Direito Eleitoral,
na força normativa dos princípios da Carta Magna, em especial, o
dizer contido no artigo 14, parágrafo 9º, ao impor a proteção da
probidade e moralidade públicas, quando se cuida de preconizar
os casos em que ao cidadão se proíbe o direito de concorrer a
cargo eletivo.

Diz ele:

Tenho a segura convicção de que a existência de eventuais

condenações criminais é da maior relevância para a juris-

dição eleitoral, sendo de menor importância o fato de es-

sas condenações já terem transitado em julgado, porque a
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Justiça Eleitoral não está, ao apreciar o pedido de registro

de candidatura, aplicando sanção penal.

Esse é o cerne da questão, que efetivamente dependeria
do trânsito em julgado na seara própria, quer dizer, na Justiça
Comum, aqui no caso do Distrito Federal. Mas a Justiça Eleitoral
está avaliando se o postulante ao registro reúne as condições
legais exigidas na legislação ao tempo do seu pedido de registro
de candidatura.

E a Lei da Ficha Limpa obsta a elegibilidade nessas
circunstâncias da alínea “e”, no caso de condenação criminal. E
também que não há que se socorrer do princípio da presunção de
não culpabilidade, porque a Justiça Eleitoral não está condenando
ninguém. Ela está aferindo uma causa de elegibilidade ou de
inelegibilidade no momento próprio previsto na legislação.

Então, nesse sentido, também reporto-me aos preceden-
tes do TSE.

Num caso, ainda que pendente de recurso a ser julgado,
não houve o trânsito em julgado, está naquela maratona de
recurso especial, de negação, de agravo de instrumento, de agravo
em agravo, enfim. A inelegibilidade da alínea “a” não exige o
trânsito em julgado, como as outras também não, mesmo porque
a Lei da Ficha Limpa veio para focar em cima dos antecedentes
do candidato.

Isso é a evolução da sociedade, tanto que é lei de iniciativa
popular. Com o avanço da sociedade, aplica-se um entendimento
atualizado, no sentido de que não queremos candidatos que
tenham maus antecedentes.

É isso que, em suma, a Lei da Ficha Limpa veio ditar.
Lembro muito bem que na eleição de 2008, num pleito municipal,
não se pôde dar efetividade justamente a esses princípios da
probidade e moralidade do § 9º do artigo 14, porque faltava à lei
complementar estabelecer esses casos de inelegibilidade a mais,
um fundamento de validade nesse parágrafo 9º do artigo 14.
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Tanto que o então Presidente do TSE, Ministro Carlos Ayres Britto,
quis dar prevalência a essa aplicação dos antecedentes dos
candidatos.

E houve um debate social muito grande no meio jurídico e
no meio da sociedade organizada, não vingando efetivamente,
porque havia justamente duas causas de inelegibilidade que a
Constituição autoriza no parágrafo 9º do artigo 14.

Então, só com base na interpretação do artigo 14, naquele
momento o Judiciário não se viu suficiente só na interpretação
estrita do texto constitucional, para poder barrar uma candidatura
por falta de bons antecedentes.

Agora, não. E daí, em virtude dessa discussão no cenário
nacional, é que se evoluiu o debate, e a sociedade acabou por
enviar esse projeto de lei para o Congresso Nacional aprovar, a
Lei da Ficha Limpa, que enfoca justamente em cima da questão
dos antecedentes.

É o que diz aqui a alínea específica do impugnado, em que
ele se encontra inelegível: “Os que forem condenados em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado”.

Ou seja, não é necessário o trânsito em julgado, basta
que seja proferida também por um órgão colegiado. E o foi, porque
ele também foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, pela Desembargadora Carmelita Brasil, relatora. E existe
esse acórdão do TJ/DF, que foi publicado no dia 5 de junho de
2008, em que, inclusive, consta da ementa: “Ante a robustez das
provas da materialidade da autoria do crime de apropriação indébita,
impõe-se a condenação do réu”.

Então ele foi efetivamente condenado por um órgão judicial
colegiado, como exige a alínea “e”, que é o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal.

Então, incide a ele, agora, nesse momento, a condição de
inelegível por oito anos.

Nesse sentido, pelos dois fundamentos, o Ministério Público
Eleitoral pugna pela procedência da Ação de Impugnação de
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Registro de Candidatura e indeferimento do registro de Benício
Tavares da Cunha Melo.

O Senhor Advogado HERMAN BARBOSA – OAB/DF nº 10.001:
Senhor Presidente, Senhor Procurador Regional Eleitoral,

Senhor Relator, egrégio Tribunal, é claro que na contestação,
Senhor Presidente, o impugnado requer a não aplicabilidade da
Lei Complementar nº 135/2010 em face do princípio constitucional
da anualidade, previsto no art. 16 da Constituição.

Não vou me alongar nesse tema, porque os votos da Corte
já são por demais conhecidos, mas, de qualquer forma, faz parte
da defesa e se requer um pronunciamento específico, neste ponto,
neste julgamento.

O que está em questão aqui, Senhor Presidente, são duas
questões que, segundo o Ministério Público e segundo o candidato
impugnante, poderiam afastar o impugnado dessas eleições. A
primeira seria uma multa eleitoral e a segunda, uma condenação
criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios. Falo em primeiro lugar sobre a multa.

Existiu nesses autos e na própria certidão de quitação
eleitoral do impugnado, uma certa confusão, porque na ocasião
em que ele foi condenado a essa multa, nas eleições de 2006,
houve dois recursos: um recurso da coligação e um recurso do
próprio candidato. O recurso da coligação transitou em julgado,
o recurso contra a multa eleitoral de 2006. O recurso do candidato
não transitou em julgado. Eu fiz juntar aos autos uma certidão
aqui deste TRE, de 9 de julho, assinada pelo Dr. João Britto de
Souza, aqui presente, Secretário Judiciário, que diz assim:

Referida decisão não transitou em julgado, estando pen-

dente de julgamento no TSE o agravo de instrumento con-

tra decisão denegatória de recurso especial.

E uma certidão do próprio TSE, que é longa, de objeto e
pé, isso está nos autos, mas na parte que interessa, Senhor
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Presidente, o feito foi redistribuído ao Excelentíssimo Senhor
Ministro Hamilton Carvalhido. Então, nessa certidão de objeto e
pé, este é o último fato que aconteceu com esse recurso.

Para a certidão positiva de quitação eleitoral, a norma é
muito clara: ela exige “a inexistência de multas aplicadas, em
caráter definitivo”. É o § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504/97, lida
aqui pelo eminente Procurador Regional Eleitoral.

Essa multa não está aplicada em caráter definitivo, está
em grau de recurso. Portanto, isso não afetará o registro desse
candidato. Essas certidões estão nos autos.

Segundo argumento que espanca essa questão da multa é
a seguinte: antigamente, no regime eleitoral anterior, o candidato
era obrigado a tirar sua certidão de quitação eleitoral. Quando a
certidão era positiva, ele verificava que havia uma multa, ia lá e
quitava a multa.

No novo regime eleitoral é diferente: a Secretaria Judiciária
é que expede essa certidão; o candidato não tira mais essa
certidão. Por causa disso é que a Lei nº 9.504 introduziu uma
novidade no § 9º do art. 11:

§ 9o  A Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos, na

respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho do ano da

eleição, a relação de todos os devedores de multa eleito-

ral, a qual embasará a expedição das certidões de quita-

ção eleitoral.

Até o dia 5 de junho, a Justiça Eleitoral deveria ter
encaminhado aos partidos políticos, na respectiva circunscrição,
a lista dos devedores. Assim, no dia 5 de junho todos os devedores
tomariam conhecimento de tal multa e pagariam.

Ocorre que a Justiça Eleitoral não fez isso, os partidos não
foram comunicados.

Existe uma decisão do TSE, que foi no Processo Adminis-
trativo nº 124.154, publicada agora no dia 24 de julho, em que o
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TSE normatizou esse dispositivo. O TSE disse o seguinte nesse
Processo Administrativo nº 124.154: a relação dos devedores cons-
taria de site da Justiça Eleitoral. Então a lista não seria enviada
fisicamente para os partidos políticos, e os partidos políticos a
nível nacional seriam comunicados desse link na internet para eles
comunicarem os candidatos devedores. Nada disso foi feito.

Então, quando o candidato Benício Tavares, ora impugnado,
foi surpreendido com a multa, é claro que foi surpreendido. A uma,
porque está em grau de recurso; a duas, porque a Justiça Eleitoral
não obedeceu ao comando do § 9º do art. 11, com todas as
vênias devidas, em comunicar aos partidos a lista de devedores.

Ele sabia da multa? É claro que sabia. Ocorre que não era
definitiva, portanto, indevida. Além disso, o candidato ainda pagou
a multa assim que teve conhecimento dessa certidão que foi
emitida pelo TRE. Mas por essas razões todas, mas principalmente
pela ausência de trânsito em julgado, é que esse argumento não
pode prosperar.

Segundo, Senhor Presidente, a questão da condenação
criminal. O Deputado Benício Tavares foi condenado, pelo egrégio
Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, a um ano e três meses de reclusão. Essa condenação
ocorreu em 2008. O mesmo acórdão que aplicou a sanção de
pena privativa de liberdade ao candidato e a converteu em pena
de prestação de serviço à comunidade reconheceu a prescrição
da pretensão punitiva do Estado. No mesmo acórdão, como foi
muito bem relatado pelo eminente relator, e essa expressão
“pretensão punitiva” é muito importante no desenvolver do
raciocínio que faço agora.

O julgado que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva
do Estado diz assim: “a soma dos períodos”. Esses períodos todos
foram bem relatados pelo eminente relator, que foram os períodos
anteriores ao oferecimento da denúncia e depois dela também.
Totalizam, portanto, seis anos e sete meses, prazo hábil para se
reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado, conforme
determina o inciso V do art. 109 do Código Penal. Assim sendo,
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declarou-se extinta a punibilidade do réu, em face da prescrição,
com fundamento no art. 109, inciso V, do Código Penal.

É claro que com relação a essa sanção criminal, o então
réu nada mais devia para a Justiça. Agora, precisamos entender
os efeitos da aplicação dessa prescrição da pretensão punitiva.
A pretensão punitiva não implica responsabilidade do acusado,
não desabona os seus antecedentes e não induz futura
reincidência. Trago na defesa um precedente do Supremo Tribunal
Federal, o HC 72844 de Minas Gerais, que diz assim: “A extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado
não deixa seqüelas jurídicas na vida do acusado”. Portanto, aquela
decretação de prescrição da pretensão punitiva do Estado não
deixou seqüela alguma na vida do então acusado.

Poderia se dizer o seguinte: que todas essas questões e
esses efeitos poderiam ocorrer apenas no âmbito penal, mas há
correlação total com o sistema de elegibilidades e trago aqui e
também na defesa jurisprudência do TSE nesse sentido. O TSE
faz a diferenciação clara entre a prescrição da pretensão
executória e a prescrição da pretensão punitiva. Por isso eu disse
que a prescrição da pretensão punitiva... e essa expressão
pretensão punitiva é importante, porque a prescrição da pretensão
executória, essa sim, atrai a inelegibilidade, conforme está no
RESPE 28390 de São Paulo, relator Ministro Caputo Bastos,
enquanto que a prescrição da pretensão punitiva não atrai a
inelegibilidade pretendida pelo Ministério Público. Leio inclusive
um aresto que colacionei na defesa:

Recurso eleitoral, candidato que, embora penalmente con-

denado por crime contra a fé pública [é o caso do ora im-

pugnado], teve extinta a sua punibilidade pela extinção da

pretensão punitiva do Estado [também é o caso dele], a

prescrição retroativa [e aqui é importante] tem os mes-

mos efeitos da absolvição ou da reabilitação penal do can-

didato, porque impeditiva da condenação. (Isso está no

RESP 5391)
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Portanto, Senhor Presidente, a pretensão punitiva do
Estado, uma vez prescrita, alcança não somente o sistema penal,
mas também o sistema de inelegibilidade. Se ele não deve
absolutamente nada na esfera penal, também não vai dever na
esfera eleitoral, e não sou eu que digo isso, é o próprio TSE que
faz a diferenciação, como já disse, entre a prescrição da pretensão
executória e a prescrição da pretensão punitiva.

Para encerrar, Senhor Presidente, trago um precedente
recentíssimo do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Esses
casos são tão recentes que nós ainda não temos no TSE. Nós
temos apenas em TRE’s. É um caso muito parecido com esse que
está sendo julgado aqui agora. Esse caso foi julgado no dia 28 de
julho de 2010. Eu vou ler a parte que interessa, Senhor Presidente:

No presente caso, verifica-se que houve decisão judicial

colegiada proferida pelo TRE, pela prática de uso de docu-

mento falso do artigo tal. Verifico, entretanto, que o im-

pugnado interpôs junto ao TSE o Habeas Corpus nº 135,

no ano passado.

Parte da ementa diz assim: PRETENSÃO PUNITIVA, PRES-

CRITA, RECURSO PROVIDO, ORDEM CONCEDIDA.

E aqui, Senhor Presidente, para encerrar, o Ministro Aldir
Passarinho diz assim: “Não se cuida, no caso, de prescrição da
pretensão executória, que somente surge após o trânsito em
julgado em definitivo da ação penal”. E a par disso, o relator da
causa no TRE diz assim: “Como bem lançou o eminente relator
[Aldir Passarinho Júnior no HC 135, acima referido], ocorreu a
prescrição punitiva do Estado”, não prescrição executória, “[...]
constatada a prescrição punitiva, uma das causas da extinção
da punibilidade descrita no art. 107, IV, do Código Penal, inexiste
para o impugnado a ocorrência descrita pelo representante do
Ministério Público na petição inicial”, qual seja, o art. 1º, inciso I,
letra “e” nº 1, da Lei Complementar 64/90.
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Com essas palavras, Senhor Presidente, requer-se que
sejam julgadas improcedentes as representações, concedendo-
se o registro para o ora candidato.

VOTOS QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
ATIVA DO IMPUGNANTE ANTÔNIO GOMES LEITÃO

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
O candidato teve sua postulação impugnada no artigo 1º

– I – e, 1 da LC nº 64/1990, com a redação da LC nº 135/2010, e
artigo 11, §§ 7° e 8°, da Lei nº 9.504/97, com redação dada pela
Lei nº 12.034/2009, que dispõem:

Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em

julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a

condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos

após o cumprimento da pena pelos crimes: (Redação dada

pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Elei-

toral o registro de seus candidatos até as dezenove horas

do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições

(...)

§ 7o  A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusiva-

mente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular

exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça

Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a

inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela

Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas

de campanha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

 § 8o  Para fins de expedição da certidão de que trata o §

7o, considerar-se-ão quites aqueles que: (Incluído pela Lei

nº 12.034, de 2009).
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Passo ao julgamento.

Rejeito e destaco a preliminar de ilegitimidade ativa do
impugnante Antônio Gomes Leitão, à vista dos argumentos por
ele trazidos nas alegações finais, onde se lê:

Ao proceder a propositura da ação de impugnação, o

impugnante fez prova real e cabal de sua condição de legi-

timado para promover este feito, vez que em sua qualifica-

ção, procurou se identificar de forma clara com os requisi-

tos que comprovam se tratar de candidato ao cargo propor-

cional nas eleições de 03 de outubro próximo. Informou a

que partido pertence – PSB; por qual coligação concorrerá

– Um Novo Caminho, os partido políticos que compõem esta

coligação – PSB e PC do B; o número que constará da urna

eletrônica – 40.121, bem como o CNPJ próprio e pessoal –

12.176.213/0001-58; concedido pela JE para todos os can-

didatos que disputarão o noticiado pleito eleitoral. (fl. 303).

Com efeito, afirmados na inicial da impugnação (fl. 27), os
fatos que asseguram legitimidade ativa ao impugnante, caberia
ao impugnado, a fim de desconstituí-lo; fazer prova de inexistirem,
para tanto juntando documento fácil de ser obtido nesta Corte,
ônus de que não se desincumbiu.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Com o eminente relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Rejeito essa preliminar, acompanhando o eminente relator.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Acompanho o relator, Senhor Presidente.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Com o relator.
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O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Também rejeito, Senhor Presidente.

VOTOS QUANTO À PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
DO IMPUGNANTE ANTÔNIO GOMES LEITÃO

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial do

impugnante Antônio Gomes Leitão, porque, tendo ele listado nessa
peça (fls. 33/40) os processos cuja existência entende tornarem
inelegível o impugnado, formula pedido que, em tese se consoa
ao artigo 1º, inciso I, alínea ‘e’ da LC nº 135/2010, o que afasta
qualquer dos motivos de indeferimentos previstos nos incisos do
parágrafo único do artigo 295 do CPC.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o relator.
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VOTOS QUANTO AO MÉRITO

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
Os termos arrolados na contestação sobre a inaplicabilidade

da LC nº 135/2010, às eleições de 2010, diante do princípio da
anualidade eleitoral; a preliminar de violação ao artigo 5º, XXXVI da
Constituição Federal, sendo assim impossível de se aplicar
retroativamente a LC nº 135/2010, ainda a inconstitucionalidade desta
lei complementar, por ofensa ao princípio da presunção de inocência,
já foram enfrentados por esta Corte, ao julgar e indeferir o registro
de candidatura nº 1616-60, cujo acórdão foi assim ementado:

PEDIDO DE REGISTRO – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL –

DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO – AÇÃO DE

IMPUGNAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – EXISTÊNCIA –

QUITAÇÃO COM A JUSTIÇA ELEITORAL – EXISTÊNCIA –

RENÚNCIA A CARGO DE SENADOR – CAUSA DE

INEXIGIBILIDADE – ATO JURÍDICO – RESPEITO – LEI CUM-

PRIMENTO – INDEFERIMENTO.

1) – Não exigindo o ponto controverso a produção de pro-

va oral, seja porque ele envolve somente questão de di-

reito, seja porque, se fático, documentos que o elucidam

se tem nos autos, deve ela ser indeferida, nos exatos ter-

mos do artigo 40, da Resolução TSE 23.221/2010.

2) – Tem candidato ao cargo de deputado distrital legitimi-

dade para apresentar ação de impugnação de candidatu-

ra, que lhe é dada pelo artigo 37 da Resolução TSE 23.221/

2010.

3) – Não se dando trânsito em julgado da decisão que im-

pôs multa, havendo recurso que a questiona, presente não

se faz a causa de inexigibilidade prevista no § 7º, do artigo

11, da Lei 9.504/97.

4) – Quem renuncia a cargo de Senador da República, de-

pois de apresentação de Representação que pode levar à

abertura de processo capaz de levar à cassação do man-
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dato, está alcançado pelo artigo 1º, I, k, da Lei Comple-

mentar 64/90, com as alterações sofridas em razão da Lei

Complementar 135/2010.

5) – Não fere o artigo 16 da Constituição Federal lei que

entra em vigor antes da realização de convenções partidá-

rias, porque são elas que marcam o termo inicial do pro-

cesso eleitoral.

6) – Não fere ato jurídico perfeito a exigência de cumpri-

mento de lei em vigor quando do pedido de registro de

candidatura, não se podendo esquecer que leis devem ser

cumpridas, como quer o artigo 3º, da Lei de Introdução do

Código Civil Brasileiro.

7) – Pedido de registro indeferido. Preliminares rejeitadas.

Por ocasião deste julgamento de que participei, proferi voto,
que, por sua pertinência a este caso, ora reitero, nestes termos:

Senhor Presidente, a matéria de fato está devidamente acer-

tada. O eminente Juiz Evandro Pertence lembrou que os

fatos não foram questionados. Estão aí na sua realidade, no

que diz respeito a essa renúncia e também no que diz res-

peito à multa, porque, conforme o eminente relator esclare-

ceu, pende de julgamento o recurso interposto quanto a

suposta condenação, e o eminente representante do Minis-

tério Público sequer, nas suas alegações e quando da sus-

tentação aqui no plenário, voltou a insistir na aplicação da

inelegibilidade com fundamento nessa ausência de quitação

eleitoral. Então a hipótese que remanesce é a da renúncia

dentro daquele contexto que ensejaria a aplicação do dis-

positivo da Lei Complementar nº 135/2010.

Já os romanos diziam aquilo que é curial e é cediço, Senhor

Presidente: da mihi factum et dabo tibi jus, dá-me o fato, e

te dou o direito. Qual é o direito que se vindica no caso?  O

que se vindica no caso é a aplicação do artigo 1º, inciso I,

alínea ‘k,’ da Lei Complementar 64/90, com a redação dada

pela Lei Complementar 135/2010. Diz a atual redação do

dispositivo invocado na impugnação que são inelegíveis para

qualquer cargo:
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“k) o Presidente da República, o Governador de Estado e

do Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso

Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara

Legislativa, das Câmaras Municipais [o destaque feito pelo

Ministério Público], que renunciarem a seus mandatos desde

o oferecimento de representação ou petição capaz de au-

torizar a abertura de processo por infringência a dispositi-

vo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da

Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Mu-

nicípio, para as eleições que se realizarem durante o perí-

odo remanescente do mandato para o qual foram eleitos e

nos 8 (oito) anos subsequentes ao término da legislatura;”

É esse o dispositivo cuja aplicação, como visto, pede-se no

caso, e que se diz que em um primeiro momento ofenderia

o princípio da anualidade, em tema de processo eleitoral,

disciplinado pelo artigo 16 da Constituição Federal, em que

se lê: “A lei que alterar o processo eleitoral entrará em

vigor na data de sua publicação, não se aplicando à elei-

ção que ocorra até um ano da data de sua vigência”.

A pergunta que se deve fazer, neste momento, a respeito

da aplicação ou da suposta incidência desse dispositivo, é

se a Lei Complementar 135 se enquadra nessa hipótese

contida no artigo 16 da Constituição Federal. Parece-me

que não é esse o caso, porque, na verdade, a Lei Comple-

mentar nº 135, de 4 de junho de 2010, não versa sobre

processo eleitoral. Trata essa lei, e a ementa da lei é um

componente para o entendimento, a exegese do dispositi-

vo, dispositivo este, inclusive, que está sendo questionado.

A ementa da lei é no sentido de a Lei Complementar 135,

de 4 de junho de 2010, “Altera a Lei Complementar no 64,

de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o §

9o do art. 14 da Constituição Federal, casos de

inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras pro-

vidências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que vi-

sam a proteger a probidade administrativa e a moralidade

no exercício do mandato”.

Ora, a ementa da lei sinaliza o norte que deve orientar a

sua interpretação. Não se trata de lei que verse sobre pro-
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cesso eleitoral, mas sobre inelegibilidade, introduzindo ca-

sos novos com a alteração da Lei Complementar nº 64/90,

introduzindo casos novos de inelegibilidade com a finalida-

de de proteger a probidade administrativa e a moralidade

no exercício do mandato. E a referência que há de ser feita

na interpretação desta lei não é na baliza, ou sob a batuta

do artigo 16 da Constituição, a que me reportei, mas sob a

égide do artigo 37 da Constituição Federal.

Nossa Constituição é amplíssima e alberga valores que tra-

duzem a diversidade da sociedade brasileira e as necessi-

dades que essa sociedade tem para se compor e coexistir.

O artigo 37 da Constituição Federal é claro, e a remissão

para a exegese da Lei Complementar nº 135 deve ser feita

a esse artigo 37. O artigo 37 da Constituição Federal pre-

ceitua que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fede-

ral e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalida-

de, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,

também, ao seguinte: [...]

Eu destaco, não vou naqueles outros enunciados e incisos

do artigo 37, mas fixo-me, restrinjo-me a esses princípios

que são explicitados pela Constituição como balizas que

não podem ser afastadas por qualquer dos Poderes da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Poderes,

consequentemente, abrangendo o Executivo, o Legislativo

e o Judiciário, no sentido da preservação da legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na

Administração Pública.

Explicita anda o § 4º esse artigo 37 que “Os atos de

improbidade administrativa importarão a suspensão dos

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibi-

lidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal ca-

bível”.

Então, no meu entender, Senhor Presidente, a baliza pra

se entender ou para se compreender, digo melhor, a Lei
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Complementar nº 135, em um esforço de exegese, a bali-

za não é vincular a exegese da lei ao artigo 16, porque

essa lei não trata de processo eleitoral. Essa lei trata de

inelegibilidade para proteger, dentre outros princípios, a

moralidade administrativa, que deve ser preservada por

todos os poderes que constituem a nossa República, o Go-

verno Republicano, o Executivo, o Legislativo e o Judiciá-

rio, e o que se diz é que esse ato de renúncia... e já é uma

consideração feita no debate das partes, mas que tendo

me apercebido de que isso foi objeto de discussão ou do

contraditório, posso então refletir sobre isso, que se diz é

que esse ato de renúncia afrontaria esse princípio da

moralidade administrativa.

Sustenta-se que houve violação ao artigo 16 da Constitui-

ção Federal. No meu entender, essa violação inocorreu pelos

motivos já expostos. Ainda a Lei Complementar 135 invo-

cou como condição de sua legitimidade, no texto constitu-

cional, o artigo 14, § 9º, da Constituição Federal:

“§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de

inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de pro-

teger a probidade administrativa, a moralidade para exer-

cício de mandato considerada vida pregressa do candida-

to, 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.”

Tudo, pois, se conjumina, Senhor Presidente, no sentido

de amparar a legitimidade e a constitucionalidade, por esse

aspecto da Lei Complementar n º 135/2010, mas ainda

discute-se que, no caso, a lei teria efeito retroativo. Não

vejo efeito retroativo. Por quê? .A Constituição somente

estabelece que no artigo 5º, inciso XXXVI, que “a lei não

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a

coisa julgada”.

Busque-se na Constituição a explicitação do que seja ou

constitua ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa

julgada. Não se encontra na Constituição. Esse conceito,
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todavia, não remanesce vago no Direito brasileiro, porque

a Lei de Introdução ao Código Civil concretiza, dá

concretude a essas garantias que a Constituição preser-

vou. E o que é que se diz no artigo 6º da Lei de Introdução

ao Código Civil:

Art. 6° – A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respei-

tados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa

julgada.

§ 1° – Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado se-

gundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Vê-se, no caso, que a renúncia subscrita ou a renúncia

encaminhada à Mesa do Senado pelo candidato impugna-

do constitui um ato jurídico perfeito e é realmente um ato

jurídico perfeito. A Lei Complementar nº 135 não está

desconstituindo este ato jurídico. Ao contrário, partindo da

existência daquele ato jurídico perfeito que se enquadra

dentro de uma outra previsão legal para proteger a

moralidade administrativa, partindo da existência desse ato

jurídico perfeito que a lei respeita, é que se cria a hipótese

de incidência para efeito de aplicação de inelegibilidade.

Reputa-se o ato jurídico perfeito já consumado, segundo a

lei vigente ao tempo em que se efetuou. A renúncia é per-

feita. Eu perguntei: houve alegação de dolo, coação, simu-

lação em torno dessa renúncia? Não, não houve. O candi-

dato fez a renúncia conscientemente e está dito que foi

para evitar a eventual abertura do processo. Foi dito pelo

Procurador e foi dito também pelo representante. O fato é

incontroverso.

E ainda mais:

Art. 6º. [...]

§ 2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o

seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aque-

les cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou con-

dição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

Qual é o direito adquirido que é invocado no caso? Ne-

nhum. O de ser eleito? Em tese, todos podem ser, mas
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desde que seja respeitada a inelegibilidade. E ninguém tem

direito a dizer: eu estou livre de uma inelegibilidade. Não

há fugir-se a essa conclusão, ainda mais porque o eminen-

te relator lembrou no seu voto que as condições de elegi-

bilidade são aferidas no momento do registro. E no mo-

mento do encaminhamento do registro havia aquele óbice

legal ao deferimento? Havia, porque a hipótese estabelecida

na alínea “k” se fazia presente. O candidato renunciou a

seu mandato, era um Senador da República, um cargo ex-

traordinário, Senador da República, e ele renunciou desde

o oferecimento de representação ou petição capaz de au-

torizar a abertura de processo, por infringência a dispositi-

vo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da

Lei Orgânica do Distrito Federal e da Lei Orgânica do Muni-

cípio. Dispositivo da Constituição Federal, decoro parla-

mentar, salvo engano, naquela divulgação do dinheiro, re-

cebeu dinheiro, dividiu, partilha, enfim, essa história que

não tem maior relevo aqui, agora, para uma decisão.

Nós estamos julgando é um caso de inelegibilidade, e a

inelegibilidade está tranquilamente configurada, não ha-

vendo, portanto, que se falar, como eu disse, em direito

adquirido, se de logo, um ano atrás ou antes da vigência

dessa lei. Não existe isso, porque a condição de elegibili-

dade é aferida no momento do registro da candidatura.

Esse é outro aspecto importante para mostrar como a Lei

das Inelegibilidades não se submete a esse princípio da

anualidade. Por quê? Seria um contrassenso se no momen-

to do registro é que se afere a condição de elegibilidade.

Seria um contrassenso dizer-se que o último dia do ano

antes do início do interregno do artigo 16 seria o momento

de se aferir a elegibilidade; um contrassenso manifesto.

O Direito admite muita coisa, mas não foge à lógica. Isso

pode ocorrer no Parlamento Britânico, e dizem que os bri-

tânicos fazem tudo no Parlamento, mas nós estamos na

baliza da lógica. Se existe um princípio da anualidade, um

processo eleitoral e se existe uma Lei da Inelegibilidade e

se diz que ela deve ser aplicada, pois as condições de
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elegibilidade devem ser aferidas no momento do registro...

é claro, é indiscutível que não possa ser invocada uma

proteção de elegibilidade neste caso.

E mais: a coisa julgada (eu escutei do eminente advogado)

político-administrativa... coisa julgada política não me pa-

rece, porque coisa julgada política foi do tempo do... feliz-

mente nós não tivemos aqui no Brasil, com aquela virulên-

cia que houve no tempo da Revolução Francesa, dos julga-

mentos políticos, da convenção, do diretório, e a guilhotina

funcionando. Isso não houve no Brasil. Houve o regime de

exceção com suas mazelas, mas os ventos da Reforma

modificaram essa situação no país. Mas a coisa julgada

política, então, é apenas um esforço, digamos, de

explicitação, até pela eloquência do momento, mas não

tem maior significação, relevo jurídico.

A coisa julgada administrativa é assim. Então, para efeitos

do Judiciário, não tem maior relevância, porque a garantia

de que é constitucional é fulcrada na coisa julgada judicial,

e é isso que a Lei de Introdução ao Código Civil estabele-

ce. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão ju-

dicial de que já não cabe mais recurso.

Qual é a decisão judicial aqui que está sendo descumprida,

desrespeitada por força da aplicação dessa lei? Existe uma

decisão judicial que tenha assegurado ao Senhor Joaquim

Roriz o direito de ser eleito nesta eleição? Qual é a decisão

judicial que diz isso? Não existe essa decisão judicial.

Então, sob a ótica do direito adquirido, do ato jurídico per-

feito, da coisa passada em julgado, sem decisão judicial

transitado em julgado, não há que se falar na impossibili-

dade da aplicação da Lei Complementar.

E o princípio da presunção da inocência? Princípio da pre-

sunção da inocência, que está valorado na Constituição e

hoje até tem um alcance, uma abrangência que talvez não

comporte, levando a demasias que traduzem abusos, em

detrimento, às vezes, da própria sociedade, mas o princí-

pio da presunção da inocência é vinculado às imputações

de natureza criminal. Ninguém pode ser considerado cul-
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pado antes do trânsito em julgado da condenação. Qual é

a condenação que está sendo imputada? Qual é a conde-

nação que se diz ter sido suportada pelo Senhor Joaquim

Roriz neste caso? Nenhuma. Não há condenação em

desfavor dele. Qual é a sanção que se lhe está impondo?

Nenhuma sanção. O que se está dizendo é que ele não

preenche uma condição de elegibilidade prevista nesta Lei

Complementar.

Senhor Presidente, por derradeiro, eu ainda lembro, até

porque eu também escutei atentamente todas as susten-

tações, ainda lembro a sustentação desenvolvida pelo emi-

nente advogado Dr. Pedro Gordílio, quando Sua Excelência

levantou, em abono da tese que defendeu, o artigo 55, §

4º, da Constituição Federal:

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que

vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste

artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações fi-

nais de que tratam os §§ 2º e 3º.

E não tem maior relevância, com a devida vênia, para de-

cidir-se da constitucionalidade da Lei Complementar nº 135,

cuja ótica, cuja base está no § 9º do art. 14 da Constitui-

ção Federal e não nesse artigo 55, § 4º, da mesma Cons-

tituição.

Com essas considerações, Senhor Presidente, eu acom-

panho o eminente relator e indefiro o pedido de registro de

candidatura do Senhor Joaquim Roriz.

E é o meu voto.

Pretende, ainda, o impugnado que a condenação por ele
sofrida na ação penal originária nº 2005.00.2.008278-1, não o
tornaria inelegível, porque, em seu favor, houve o reconhecimento
da prescrição punitiva do Estado, diante da pena concretizada.

Afasto o argumento. A circunstância de o impugnado ter
sido contemplado com o acolhimento da prescrição pela pena
concretizada, não afasta o pressuposto da causa de inelegibilidade
que se lhe inculca, à vista do artigo 1º – I – e, da LC 64/1990
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com a redação da LC nº 135/2010, por ter sido condenado em
acórdão do egrégio TJDFT, publicado em 05 de junho de 2008. O
reconhecimento da prescrição pela pena concretizada só repercute
no Direito Penal, sendo irrelevante para o Direito Eleitoral.

Tem razão o impugnante Antônio Gomes Leitão, quando se
opõe a esse pleito, discorrendo:

Ainda veio ao feito a alegação da prescrição da pretensão

punitiva do Estado. Entendendo que um único caso, o fato

de estar prescrita a pretensão, não pode o noticiado acórdão

ser levado a efeito pela JE. Ledo engano, vez que apesar de

prescrito o crime, na exegese da LC 135/2010 o que deve

vigorar é a supremacia do interesse público sobre o interes-

se do particular. A referida prescrição somente interessa ao

impugnado, vez que o beneficia especificamente, e só. Para

a sociedade, restou a incerteza de atuação do Estado, que

em razão do vasto rol de recursos existentes, acabou por

não permitir a aplicação do direito em prazo hábil.

Porém, a robustez da prova da materialidade somada a

inquestionável autoria do delito, impõe de forma inques-

tionável, note-se que estamos debatendo acerca de somen-

te um acórdão, que o nobre deputado distrital apropriou-se

de bens e valores que não lhe pertenciam.

Destarte, não há como deixar a sociedade correr o risco

de vir aquele a pratica novamente tão pernicioso delito.

Em sua vida civil, este pode estar prescrito, mas para a

vida ilibada que deve ter um pretenso candidato a uma das

vagas mais disputadas desta eleição, não pode a JE dar

guarida, o que se requer, é somente a aplicação ao pé da

letra da vontade de toda uma nação expressada em uma

Lei Complementar. (fls. 306/307).

Por fim, acolho ainda a impugnação feita pelo MPE quanto
à ausência da quitação eleitoral.

É que, apesar de o impugnado sustentar a pendência de
recurso por ele interposto junto ao TSE, contra a decisão imposi-
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tiva de multa (fl. 296), trouxe, contudo, aos autos, prova de que
lhe fizera o pagamento em 16/07/2010 (fl. 297), ficando assim
demonstrado que esse pagamento não afasta a causa de
inelegibilidade contra si invocada, porque feito a destempo.

Afasto o argumento do impugnado, de que, por erro da
Justiça Eleitoral, quanto à aplicação da Lei nº 12.034/09, fora
surpreendido, após formular o pedido de registro, com a informação
de que não estaria quite. O impugnado, com efeito, estava ciente
do débito, imposto que lhe fora por acórdão desta Corte, tanto
que recorreu, somente vindo a fazer o pagamento, após haver
solicitado o registro da candidatura.

O fato superveniente, o pagamento da multa a destempo,
também justifica o pleito de inelegibilidade, uma vez que não
supera o óbice da falta de quitação eleitoral, no momento do
pedido do registro de candidatura.

Diante do exposto, julgo procedentes as impugnações e
com base no artigo 1º – I – e, 1 da LC nº 135/2010 e artigo 11,
§§ 7º e 8º da Lei nº 9.504/1997, com a redação da Lei nº 12.034/
2009, indefiro o pedido de registro de candidatura de Benício
Tavares da Cunha Mello, ao cargo de Deputado Distrital.

É o voto.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Senhor Presidente, eminentes pares, pelo que depreendi

da sustentação oral feita pelo Ministério Público e também pela
defesa, e o brilhante voto do Relator, o candidato Benício Tavares
da Cunha Melo, que foi condenado por um órgão colegiado, a
saber, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
perante o Conselho Especial, tendo como relatora a Senhora
Desembargadora Carmelita Brasil, em julgado ocorrido em 26/2/
08, pelo crime de apropriação indébita. Esse fato, para mim, já é
suficiente para indeferimento do registro, porque está
caracterizada a infringência à alínea “e”, “I”, art. 1º, da LC 64/
90, com a redação dada pela Lei Complementar 135/90.
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Foram levantadas diversas questões aqui sobre o princípio
da anualidade e outros princípios. Todas essas questões já foram
apreciadas pelo TRE, no precedente citado pelo eminente relator.

Eu vou pedir vênia para não me alongar muito no meu
voto, para dizer que me reporto aos argumentos não só por mim
expendidos, mas também todos aqueles que entendem que a Lei
Complementar 135/90 tem aplicação imediata. Naquele voto,
recordo-me de que citei os dois precedentes do TSE da lavra do
Ministro Carvalhido e também de um outro ministro, que disseram
que a lei era aplicável. Então eu me reporto a esses argumentos
já expendidos, para dizer que entendo que é aplicado.

E quanto ao argumento trazido pela defesa de que entende
que teria ocorrido a extinção da pretensão punitiva, também me filio
ao entendimento do eminente relator, de que essa regra vai repercutir
apenas na área penal. Seria um absurdo o cidadão ser condenado
por apropriação indébita, declarar-se a pretensão punitiva e vedar
àquele que foi lesado de buscar indenização na área cível.

Então, para mim, só se aplica realmente na área penal,
não se aplica na área cível. E, em especial, não se aplica na área
do Direito Eleitoral. Por quê? Porque nós temos uma lei denominada
Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar nº 135/90, que está tentando
zelar pela probidade administrativa, ou seja, pela proteção da
coisa pública. E o cidadão que foi condenado por apropriação
indébita não pode, realmente, no entendimento dessa nova lei,
participar das eleições.

Entendo também que quanto à falta de quitação pelo
recurso, se o cidadão sabia, inclusive, que tinha um recurso
especial e quitou essa multa, para mim houve perda do interesse
dele de recorrer. Então, para mim, essa falta de quitação também
tem que ser levada em consideração, para se dizer que o registro
dele não pode ser deferido.

Portanto, Senhor Presidente, pedindo vênia para subscrever
integralmente o voto do eminente relator, com os argumentos
também que acrescentei nessa minha fala, eu acolho a impugnação,
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julgo-a procedente e indefiro o registro de candidatura do Senhor
Benício Tavares da Cunha Melo. É como voto.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, começo pela questão atinente eleitoral

e aproveito para corrigir um equívoco lançado da tribuna, de
onde se sustentou que este Tribunal descumpriu o § 9º do art.
11 da Lei nº 9.504/97.

Tenho em mãos cópias de Ofício nº 2272/10, da
Corregedoria Regional Eleitoral, datado de 2/6/10, endereçada
ao PMDB, em que se comunica que o acesso aos dados referentes
a dívidas eleitorais foi dado por conta do próprio sistema Web,
com acesso restrito aos partidos políticos, contendo os arquivos
gerados, a partir do cadastro eleitoral, e distribuídos, conforme
habilitação de acesso dos diretórios no sistema, tanto regionais
quanto nacionais.

Esses arquivos foram atualizados semanalmente, mesmo
após o dia 5 de julho. Portanto, essa relação foi fornecida. O fax
foi gerado no dia 2 de junho de 2010, às 18h07min, para o número
cadastrado nesta Corte: 3441.1014. Então, a partir de simples
acesso ao sistema, era possível a qualquer partido conferir os
dados referentes a débitos com a Justiça Eleitoral.

E, partindo-se do mesmo entendimento do eminente relator,
quanto àquele momento que quitada a dívida eleitoral, configurou-
se ato incompatível com a vontade de recorrer. Esse recurso,
posto no Tribunal Superior Eleitoral, evidentemente, está assim
pressuposto. Não há mais interesse diante do pagamento feito. E
se ocorreu ele depois do prazo previsto na Lei Eleitoral,
evidentemente isso não beneficia o postulante ao registro. Não
havia quitação no momento próprio; portanto, por esse motivo
não procede a impugnação.

Faço outro aspecto, talvez seja mais importante, pelos
contornos trazidos com a Lei Complementar nº 135/10. De que se
trata? – pergunto eu. Está posto na própria lei. Cuida-se de proteger
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a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato.
E aí se constata que o postulante foi condenado por órgão colegiado
pelo crime de apropriação indébita. Quem manusear o acórdão vai
constatar que ele se apropriou de dinheiro pertencente a uma
associação que congrega portadores de necessidades especiais,
cuja presidência era por ele exercida. Este é o fato.

E pergunto: este fato é compatível com alguém que quer
exercer cargo público, cargo eletivo, cargo para o qual se exige
moralidade, probidade, honestidade? A lei veio exatamente
cobrando quesitos e impondo as condições pelas quais essas
deficiências se consubstanciariam para impedir as candidaturas.

Já quando do acórdão nº 3627, 24 de agosto deste ano,
foram postas as razões, os fundamentos pelos quais esta Corte,
majoritariamente, entendeu pela aplicação imediata da Lei
Complementar nº 135/10, que tem vigência e eficácias imediatas,
e não contrariam o princípio da anualidade posto no art. 16 da
Constituição Federal; traz efetivamente causas novas, prazos
novos de inelegibilidade. Mas essas causas, esses prazos só se
aplicam para eleição futura. Só são exigidos esses requisitos para
o futuro. Eles não retroagem, eles não se aplicam a mandatos em
curso, eles não se aplicam a eleições passadas. Eles constituem
requisitos novos para pleito novo. E devem estar satisfeitos no
momento em que o postulante ao registro faz o seu pedido.

O acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é de
uma clareza solar, diz assim: “Ante a robustez das provas, da
materialidade, da autoria do crime, apropriação indébita, impõe-
se a condenação do réu”.

É verdade que foi imposta uma pena e, em face da pena
em concreto, reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva
do Estado. Isso, em sede criminal, tem importantes efeitos. Apaga-
se a condenação, não há efeitos, nem mesmo se pode caracterizar
a reincidência. Os registros penais não consigam  a condenação.

Diversa situação agora em face da Justiça Eleitoral. A Lei
Complementar 135, acrescentando hipótese à Lei Complementar nº
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64, diz que são inelegíveis para qualquer cargos “os que forem
condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes” [o que é o caso] “contra o patrimônio privado”
(item 2 da alínea “e”). E aí se enquadra à associação civil.

Ora, o que está na Lei Eleitoral como causa de inelegibilidade
é tão só o fato de ter havido, por órgão colegiado, uma condenação
criminal, nessas condições. Não se exige trânsito em julgado,
não se exige que não tenha sido decretada prescrição da pretensão
punitiva, nada disso. O que se diz é: se houve condenação por
órgão colegiado, o postulante é inelegível. Isso é o que foi posto
na lei exatamente para se preservar a probidade administrativa e
a moralidade no exercício do mandato.

Senhor Presidente, não me parece que quem tenha sido
condenado por apropriação indébita tenha probidade administrativa
e moralidade para exercer o cargo de deputado distrital, que é
aquele para o qual se pretende a candidatura.

Subscrevo integralmente, pedindo licença os fundamentos
do voto do eminente relator, e me reporto ainda às razões
constantes do voto que proferi no acórdão nº 3.627, de 4/8/
2010, para acolher a impugnação e, em consequência, indeferir o
registro postulado. E é o voto.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente,

Acompanho o relator, na solução dada a ambas as prelimi-
nares.

Em relação ao mérito, no RCAND 1616, manifestei minhas
restrições à constitucionalidade da aplicação da Lei Complementar
nº 135/2010 a estas eleições.

É que o artigo 16 da Constituição Federal estabelece
claramente:
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Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em

vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição

que ocorra até um ano da data de sua vigência.

Inovação da Constituição de 1988, esse artigo é fruto do
anseio democrático que a inspirou, e resposta às exceções casuísticas
ao processo eleitoral impostas durante a ditadura militar que a
antecedeu. Naqueles tempos de exceção, não havia compromisso
nem com a segurança jurídica, nem com a vontade popular, e as
eleições prestavam-se à suposta legitimação do regime, num jogo
de cartas marcadas. Curioso é que, também àquela época, era a
Moralidade que fundamentava, em grande parte, os atos de exceção.

A introdução do art. 16 veio garantir as regras da eleição.
Veio garantir a absorção isenta e imparcial da vontade popular.
Opõe-se, especificamente, às alterações casuísticas do processo,
comprometedoras de sua isenção e constitui-se em garantia da
Democracia, em sua plena expressão.

Norma de segurança do regime democrático, a restrição
contida no princípio da anualidade busca manter isenta a captação
do voto, preservando-a das restrições oportunisticamente impostas
por maiorias menos democráticas que queiram perpetuar-se no
poder pela súbita alteração do processo eleitoral.

No sistema democrático brasileiro, bem instituído e conso-
lidado nessas mais de duas décadas de vigência da Constituição
Cidadã, as mais antagônicas forças convivem aplacadas no com-
promisso republicano, e na certeza de que o Estado seguirá as
diretrizes do povo.

Desde 1988, modelos econômicos, ideologias, grupos de
poder, partidos políticos, cidadãos e – espero em extinção –
coronéis exercem ou exercerão constitucionalmente o poder, se
essa for a vontade do povo. Isso é do regime democrático, e sua
preservação uma cláusula pétrea da Constituição.

Embora a chamada “Lei da Ficha Limpa” tenha se originado
de projeto de lei de iniciativa popular, sua aplicação imediata
altera a regularidade do processo eleitoral. Ela foi promulgada no



571Revista do TREDF n. 5/2010

dia 4 de junho de 2010, 90 dias da eleição, quando o quadro
político já se encontrava consolidado e protegido pelas leis
eleitorais. A respeito das medidas protetivas então já vigentes
para preservar o quadro político consolidado e a vontade do
eleitor, basta que diga que desde 1º de janeiro passou a ser
obrigatório, por exemplo, o registro de pesquisas de opinião pública
relativas à eleição (art. 33 e § 1º da Lei 9.504/97).

Ora, a preparação para as Eleições 2010 começou em 3 de
outubro de 2009 (art. 4º, 9º, 18 e 20 da Lei 9.504), data limite,
por exemplo, para o registro eleitoral dos estatutos dos partidos
que pretendessem dela participar. Fazer incidir lei posterior, surgida
no dia 4 de junho, 90 dias da eleição, e que retira do pleito
diversos candidatos, até então habilitados pela lei vigente, com
todas as vênias, compromete o quadro político e, dessa forma,
macula a regularidade do pleito.

No entanto, em resposta à Consulta 114709, O Tribunal
Superior Eleitoral afirmou a vigência da Lei Complementar 135/2010
para essas eleições. No entendimento daquele Tribunal Superior,
apesar de introduzir novas hipóteses e aumentar os prazos de
inelegibilidade à Lei Complementar 64/90, a LC 135/10 não seria
alcançada pela restrição do art. 16 da CF 88, por tratar-se de
norma de direito material, sem influência no processo eleitoral; este
sim, afirma aquele Tribunal, o protegido pela regra constitucional.

Discordo daquela posição. Com respeitosas vênias, parece
claro que a inelegibilidade está para o processo eleitoral como a
legitimidade das partes está para o processo civil. É norma de
processo e que influencia o processo eleitoral.

A inelegibilidade trata exatamente da legitimação passiva
para participar do processo eleitoral, e traz restrição nova ao
direito político de candidatos que, até então, não as possuíam,
alterando indevidamente o quadro eleitoral às vésperas do sufrágio.

Já não era sem tempo que se introduzisse no ordenamento
brasileiro o maior rigor na admissão de candidaturas a cargos
públicos, trazido na LC 135/10. Para essas eleições, no entanto,
chegaram atrasadas.
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Porém, feitas essas ponderações, ainda que veja com
grande preocupação a aplicação da LC 135/10 às Eleições 2010
e que sua incidência repentina agrida violentamente a
minha concepção de Estado Democrático de Direito, em respeito
à celeridade do processo eleitoral e diante da falta de um
pronunciamento colegiado do Supremo Tribunal Federal, rendo-
me à posição unânime do TSE e majoritária dessa Corte.

Assim, manifestadas minhas ressalvas e o meu inconfor-
mismo, passo também a aplicar a Lei Complementar nº 135/10  a
essas eleições.

Admitidas as inovações trazidas pela LC 135/10 à LC 64/90,
modificação das mais relevantes é a da alínea “e” do inciso I do seu
art. 1º, impondo inelegibilidade aos candidatos condenados por crimes
que enumera, não mais a partir do trânsito em julgado daquelas
decisões, mas a partir de mera decisão colegiada que a imponha.

Reconheço a consistência do argumento, de juristas que
admiro, que entendem que essa alteração afronta o Princípio da
Presunção de Inocência, explicitado no inciso LVII da Constituição
Federal.

Com todo o respeito a quem pensa daquela forma, não
creio que a inelegibilidade de quem recebeu condenação pelos
crimes enumerados naquela alínea implique atribuição de culpa ao
candidato. O que ocorre, a meu ver, é apenas o comprometimen-
to da sua credibilidade para exercer cargos públicos, onde se
espera reputação minimamente ilibada, o que a lei entendeu in-
compatível com aquela condenação.

Assim, a adoção do critério da decisão colegiada em
substituição ao trânsito em julgado para tornar inidôneo o
candidato condenado por um daqueles crimes não me parece
nada desarrazoado. Em outras palavras, a lei nova viola o art. 5º,
LVII da CF, pois não passa a considerar nenhum candidato culpado
antes do trânsito em julgado de decisão condenatória.

Onde a lei nova inovou foi em entender que a mácula de
uma condenação colegiada, por um daqueles crimes, torna
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inidôneo o ainda réu, mas condenado por colegiado, para pleitear
sua eleição a cargo público. É bastante razoável que ele não
possa se candidatar antes de reformada aquela decisão ou de 8
anos do cumprimento da pena respectiva.

Na hipótese trazida a julgamento, o impugnado foi conde-
nado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios pela
prática do crime de apropriação indébita. Entendeu órgão colegiado
daquele Tribunal que o impugnado se apropriou indevidamente de
verba pertencente à associação da qual era dirigente. Apesar
disso, após a sua condenação e o estabelecimento em concreto
da pena respectiva, o impugnado livrou-se de sua aplicação pela
prescrição penal em concreto, identificada só após a condena-
ção.

Não se trata, portanto, de hipótese em que a prescrição
penal tenha se dado em abstrato, que se apura ainda no curso
do processo, antes da condenação.

Ocorrida a prescrição da pena após a condenação, aquela
se torna irrelevante para a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
“e” da LC 64/90. Basta a condenação do impugnado, a declaração
judicial e colegiada da prática de crime contra o patrimônio para
gerar-lhe a mácula que o torna incompatível com o pleito eleitoral
de cargo público.

Nesse fundamento, portanto, acompanho integralmente o
relator.

Ouso divergir, no entanto, no outro fundamento adotado
por S. Exa. para declarar a inelegibilidade do impugnado. Pendendo
julgamento de recurso contra a imposição de multa eleitoral
aplicada ao impugnado, sua exigibilidade se encontrava suspensa.
Essa era a situação no momento do registro.

Esse TRE tem reiteradas decisões no sentido de que, para
o registro da candidatura, as condições de elegibilidade e as
causas de inelegibilidade devem ser apuradas no dia 10 de julho
do ano eleitoral, prazo final para que ele seja requerido (§ 1º do
art. 22-A da Lei 9.504/97).
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Naquela data, portanto, não havia débito do impugnado
com a Justiça Eleitoral e, portanto, ele preenchia o requisito da
quitação eleitoral.

Não vejo no pagamento da multa, após a data de registro,
qualquer alteração na condição do candidato àquela data, que,
pela jurisprudência da Corte é a que deve ser considerada.

Assim, acompanho o eminente Relator no indeferimento do
registro, mas o faço apenas pelo primeiro dos fundamentos
adotados por S. Exa., pedindo vênias a ele e aos que o seguiram
no segundo para deles divergir, não aderindo ao segundo.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Presidente, vou pedir vista regimental.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Mais uma vez vou pedir vênia ao Juiz Raul Saboia, pois já

tenho posição formada, conhecida quanto à aplicabilidade da lei.

Senhor Presidente, um dos prazeres de pertencer a este
Tribunal é se poder ouvir votos tão substanciosos como o do
Desembargador Hilton. Isso é um prazer inenarrável.

Eu só não posso e tenho a pretensão de discordar de Sua
Excelência quanto à prescrição da quitação eleitoral. E, nisso, penso
exatamente como o Juiz Evandro. Se nós não estamos para dizer se
o momento do registro é o momento em que aferimos, que descobrimos
as condições de deferimento ou não, também o é o do registro.

Então, com as mais respeitosas vênias, não o acompanho
quanto a esse argumento, mas acompanho integralmente quanto
à condenação. Não tenho dúvida alguma.

E se não me falha a memória, Desembargador Hilton,
desembargadores, podem me corrigir se estiver errado, acho que
Santo Agostinho é que dizia que todo direito tem que ser moral e
ético. Se não for moral e ético, não é direito.

Como admitir-se que alguém que se apropria de dinheiro de
uma sociedade civil de portadores de necessidades especiais, pessoas
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que precisam enormemente desse dinheiro a seu favor, possa dizer
que, por uma circunstância técnica, ele pode continuar na vida pública,
a gerir a vida de um estado-cidade, a mexer com dinheiro dos outros.
Se ele não foi capaz de cuidar daqueles que tinham a mesma situação
que ele, porque é fato público e notório. Seria de uma imoralidade, de
uma afronta ética, que assustaria qualquer um de nós.

E é por isso, Senhor Presidente, que estou acompanhando
o Desembargador Relator.

SESSÃO DE 11 DE AGOSTO DE 2010

VOTOS

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal (voto-vista):
No caso sub judice, o candidato Benício Tavares da Cunha

Mello, teve impugnada a sua candidatura em razão de ter sido
condenado por apropriação indébita no ano de 2008, decisão
transitada em julgado, como também pela ausência de quitação
eleitoral.

No que se refere ao primeiro ponto da impugnação tenho
como írrita a discussão em torno da aplicação imediata do
dispositivo inserto no art. 1º , inciso I, letra d da Lei Complementar
nº 64/90, com a redação dada pela LC 135/2010:

Art. 1º São inelegíveis:

I – Para qualquer cargo:

e) os que forem condenados, em decisão transitada em

julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a

condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos

após o cumprimento da pena pelos crimes.

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração

pública e o patrimônio público;

É que a legislação anterior – Lei Complementar nº 64/90,
continha dispositivo semelhante ao que aqui reproduzido, que
conduziria à inelegibilidade do candidato da mesma forma que a lei
atual, pois se foi condenado em 2008 conforme consta da impugnação
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às fls. 263/287, o candidato seria inelegível porque ainda não esgotado
o triênio que se seguiria após o cumprimento da pena.

Ocorre que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios conforme prova o r. acórdão às fls. 202/242, reconheceu
no referido caso a prescrição da pretensão punitiva do Estado
extinguindo a punibilidade em relação ao candidato ora impugnado.

Tal fato equivale à absolvição do acusado para fins eleitorais
conforme demonstra o precedente do E. TSE citado à fl. 293, no
qual se faz a necessária distinção entre prescrição da pretensão
punitiva e prescrição da pretensão executória.

Assim não há que se falar em inelegibilidade do candidato
e portanto em aplicação do dispositivo legal em apreço, o qual
exige condenação.

Quanto ao segundo aspecto da impugnação, ou seja, a
ausência de quitação eleitoral, restou em que havendo recurso
contra a imposição da multa, não atende a impugnação ao requisito
previsto no art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97 que exige que a
multa tenha sido aplicada em caráter definitivo.

Demais disso, o eventual pagamento da multa não pode
significar a confissão do candidato, eis que se tal ocorreu depende
também do pronunciamento do tribunal a que estiver afeto o julgamento
do respectivo recurso, além do que os precedentes citados à fl. 295
ao contrário do que propalado, trazem justamente o afastamento da
inelegibilidade ao reconhecimento de sanar a irregularidade.

Assim sendo, ouso divergir dos ilustres juízes que me
precederam e voto pela improcedência da presente ação de
impugnação da candidatura.

É como voto.

DECISÃO
Rejeitaram-se as preliminares, e no mérito, julgaram-se

procedentes as ações de impugnação e indeferiu-se o pedido de
registro, nos termos do voto do relator. Decisão por maioria. Em
11 de agosto de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 3.924

Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 1715-30
Assunto: REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC –
CANDIDATA – CARGO – SENADOR
Requerente: COLIGAÇÃO ESPERANÇA RENOVADA
Interessada: MARIA DE LOURDES ABADIA, CARGO
SENADOR
Advogados: DRA. ANDREA BRITO LUSTOSA DA COSTA E
SOUSA – OAB/DF Nº 15.015 E OUTROS
Impugnante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Relator: JUIZ LUCIANO VASCONCELLOS
Publicado em Sessão (art. 48, § 3º, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

PEDIDO DE REGISTRO – MULTA ELEITORAL –
CONDENAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIAS –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
DEFERIMENTO.

1) – Provada a quitação de multa eleitoral apli-
cada, inexiste óbice ao deferimento de pedido
de candidatura.

2) – Se mesmo constatada a captação indevida
de sufrágios, a condenação se limitou a impor
multa, não se pode ter como existente a con-
denação à cassação do registro ou do diplo-
ma, o que afasta a incidência do 1º, I, “j”, da
Lei Complementar 64/90.

3) – Ação de Impugnação conhecida e julgada
improcedente. Registro deferido.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL, LUCIANO VASCONCELLOS – relator, HILTON
QUEIROZ, JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA, MARIO MACHADO,
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EVANDRO PERTENCE,  RAUL SABOIA e JOÃO MARIOSI – vogais,
em julgar improcedente a Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura e deferir o pedido de registro nos termos do voto do
Relator. Decisão POR MAIORIA, de acordo com a ata do julgamento
e as notas taquigráficas. Votou o presidente.

Brasília (DF), em 10 de agosto de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Juiz LUCIANO VASCONCELLOS

Relator

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

A Coligação “Esperança Renovada” requereu a candidatura
de Maria de Lourdes Abadia ao cargo de Senadora da
República.

Ação de Impugnação apresentada pelo Ministério Público
às fls.21/43, sob a alegação de ser a candidata inelegível em
razão de condenação transitada em julgado, nos termos do
artigo 1º, I, “j”, da Lei Complementar 64/90, e por não ter quitado
multa eleitoral, pedindo o indeferimento do pedido.

Contestação de fls.73/79, acompanhada de documentos,
na qual diz a impugnada ter pago a multa e não ter sido condenada.

Manifestação do Ministério Público Eleitoral de fls.253/272,
em que reitera razões e pedido.

Este o relatório.
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SUSTENTAÇÕES ORAIS

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Senhor Presidente, ilustres julgadores, senhores advogados

que fazem uso da tribuna:

Em relação às questões genéricas, de aplicação da Lei
Complementar 135/2010, reitero os argumentos já esposados
anteriormente nesta mesma sessão de julgamento, bem como o
precedente deste Tribunal no Acórdão 3627, no processo de
Registro de Candidatura nº 1616-60.

A questão já foi amplamente debatida por todos os juízes
desta Corte, tendo sido fixada a tese da constitucionalidade da
Lei Complementar 135/2010, da não violação ao art. 16 da
Constituição Federal, bem como das demais garantias
constitucionais, da presunção da não culpabilidade, do ato jurídico
perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido.

Então, nesse sentido, não há necessidade de se fazer
outras considerações.

Qual é a inelegibilidae apontada em relação à impugnada,
Maria de Lourdes Abadia? É a alínea “j” do inciso I do art. 1º da
Lei Complementar 64/90, que reza:

j) os que forem condenados, em decisão transitada em

julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleito-

ral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrá-

gio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de

campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos

em campanhas eleitorais que impliquem cassação do re-

gistro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar

da eleição;

E como já aventado aqui no Tribunal, nos juylgamentos
anteriores, o que basta para essa inelegibilidade – e que se afere
justamente no momento do registro de candidatura – é essa
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condenação que a impugnada teve, no caso da alínea “j”, por
órgão colegiado da Justiça Eleitoral. Qual foi essa condenação?
Condenação deste Tribunal Regional Eleitoral numa representação
em 2006, ajuízada contra ela, que resultou no Acórdão nº 2657,
de relatoria do Juiz Roberval Casemiro Belinati, por meio do qual
este TRE julgou “parcialmente procedente para condenar a
Senhora Governadora do Distrito Federal [que é a impugnada, à
época], por infração ao artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 [o artigo
41-A é justamente a captação ilícita de sufrágio], ao pagamento
de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais)”.

Ou seja, o item 2 da ementa é muito claro:

2. Caracteriza-se captação ilícita de sufrágio, conforme o

disposto no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, o ato praticado

pela Senhora Governadora do Distrito Federal, candidata à

reeleição, de fazer uso da máquina administrativa, de ser-

vidores públicos e de carro oficial, para entregar convites

para reunião em seu comitê eleitoral, sobretudo fazendo

uso do poder político que ostenta, para realizar reunião em

seu comitê eleitoral, nas vésperas das eleições, com pro-

prietários de quiosques e trailers do Distrito Federal, al-

guns ameaçados de terem as suas instalações demolidas,

por estarem em situação irregular, reunindo de quatrocen-

tas a quinhentas pessoas, prometendo solução para a ques-

tão, comunicando a todos os presentes à reunião que esta-

va suspendendo os atos administrativos de demolição dos

quiosques e trailers, em situação irregular, que já tinham

sido expedidos, até que grupo de trabalho constituído na

reunião apresentasse sugestões e soluções para a regula-

rização das instalações em situação irregular, e ainda pe-

dindo votos ao final da reunião para o seu candidato a

Presidente da República. Restou claro que a Senhora Go-

vernadora promoveu a reunião em seu comitê eleitoral para

tratar de assunto que era de interesse exclusivo do Gover-

no do Distrito Federal, pensando ela em conquistar uma

categoria, que reúne cerca de quinze mil quiosques e trailers
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no Distrito Federal e que abrange aproximadamente cin-

qüenta mil eleitores. Não poderia a Senhora Governadora

utilizar-se de servidores públicos e de veículo oficial para

a promoção da reunião em seu comitê eleitoral. O uso da

máquina administrativa configura abuso do poder político,

abuso e desvio do poder de autoridade, abominado pela

Constituição Federal, pelo Código Eleitoral e pela Lei Com-

plementar nº 64/90, eis que influencia a vontade do elei-

tor, compromete a liberdade do voto, macula o resultado

das eleições e abala os princípios do regime democrático,

notadamente os da igualdade, probidade, lealdade às ins-

tituições, moralidade pública e legalidade.

Esse é o item 2 da ementa desse acórdão, em que a
impugnada foi condenada por este TRE. O acórdão foi publicado
em 17 de novembro de 2006, e ela deixou transcorrer in albis o
prazo para interposição de recurso contra o referido julgado,
razão pela qual transitou em julgado.

Mesmo que não tivesse transitado em julgado, bastaria
que ela tivesse sido – como de fato foi – condenada pelo TRE, ou
seja, órgão da Justiça Eleitoral, por captação ilícita de sufrágio,
que é uma das hipóteses da alínea “j”, razão pela qual ela incorre
nessa inelegibilidade de 8 anos.

A defesa sustenta a tese de que só caberia essa
inelegibilidade da alínea “j” no caso em que a condenação
determina a cassação do registro de diploma, o que não haveria
ocorrido no caso.

É uma interpretação, data venia, equivocada da defesa,
porque a alínea “j” explcita, com muita clareza, que a inelegibilidade
é para os que forem condenados em decisão transitada em julgado
ou por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, que é o caso. Aí vem
enumerando: em quais condenações? Primeira, por corrupção
eleitoral; por captaçao ilícita de sufrágio, que é o caso; por
doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou
a última alternativa dessa condenação, por conduta vedada aos
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agentes públicos em campanhas eleitorais, que implique em
cassação de registro ou diploma.

Essa implicação da cassação de registro ou diploma é para
essa última hipótese, que inclusive está separada por uma
conjunção alternativa “ou”.

Então são várias as hipóteses de condenação que ensejam
inelegibilidade. No caso dela, o segundo item: por captação ilícita
de sufrágio, que é o que foi textualmente reconhecido pela Justiça
Eleitoral, no caso, pelo Acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral
que foi publicado em 17 de novembro de 2006.

Nesse sentido, com base no reconhecimento dessa capta-
ção ilícita de sufrágio e no julgamento parcialmente procedente
dessa representação, em que foi condenada pela Justiça Eleitoral,
ela também foi condenada ao pagamento dessa multa no valor de
2 mil reais. E nesse sentido também seria a questão da quitação
eleitoral.

Assim, o Ministério Público pugna pela procedência da ação,
indeferindo-se o registro da impugnada.

O Senhor Advogado ELÁDIO CARNEIRO – OAB/DF nº 19.774:
Digníssimo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do

Distrito Federal, Desembargador João Mariosi; ilustres
desembargadores julgadores desta Corte, Juiz José Carlos Souza
e Ávila, Juiz relator Luciano Vasconcellos, Juiz Evandro Pertence,
Desembargador Mario Machado, Juiz Raul Saboia, Desembargador
Federal Hilton Queiroz; colegas advogados. senhoras e senhores:

Estamos ocupando esta tribuna aqui, hoje. Estivemos aqui
desde o primeiro horário, acompanhando o entendimento deste
egrégio Tribunal a respeito da aplicação da  Lei Complementar
nº 135.

Compreendo que o Tribunal já tem entendimento, mas eu
preciso aqui chamar uma atenção: o exercício da magistratura, o
exercício de julgar, requer três coisas importantíssimas: disciplina,
disciplina e disciplina.
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Disciplina de ir de onde até onde? Quais os limites desse
julgador? Esse limite é o limite da lei e tem sido dito nesses
julgamentos todos que a Lei Complementar nº 135 está aqui, ela
estabelece.

Sim, ela veio de um apelo popular que se transformou em
lei, foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, mas é necessário
observância se essa lei fere princípios constitucionais?

Com o maior respeito que se tem pelas biografias de Vossas
Excelências e pelo aperfeiçoamento que Vossas Excelências, creio
eu, entendem que deve acontecer no Poder Judiciário e no próprio
processo eleitoral, Vossas Excelências estão indo por um caminho
equivocado, porque muitíssimo focados na lei, olhando-a de perto,
vendo a planta, acabaram esquecendo a floresta.

A lei precisa ser respeitada, sim. Ela está em um universo
jurídico, mas precisa respeitar primeiro a hierarquia legal, e a
Constituição está no ápice dela. Não há como ser diferente disso.
Seria como se nós víssemos, no caso, assassinatos brutais, como
o de Nardoni ou como o do maníaco de Luziânia, e a iniciativa
popular conseguisse 1,5 milhão de assinaturas e passássemos
então à pena de morte, por meio de uma lei complementar. Passasse
pelo controle preventivo da Câmara e do Senado e todo mundo
ficasse em silêncio, devido à comoção, e então chegasse o
executor  e dissesse: então, vamos, guilhotina, forca...

Mas e o artigo 5º, quando estabelece a inviolabilidade do
direito à vida? Então porque a lei complementar determina, nós
vamos esquecer a Constituição?

Data maxima venia, Vossas Excelências, com os votos
divergentes, com a vontade legítima de um aperfeiçoamento,
acabaram observando a lei de tal forma que esqueceram o restante.

Excelências, a Lei Complementar 135 está no universo
jurídico, tem legitimidade para enfrentar, neste momento, o
confronto do poder da Justiça Eleitoral, do Poder Judiciário. Mas
ela precisa estar em harmonia, cumprir os preceitos
constitucionais. Não há salvação fora disso.
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E vejam Vossas Excelências e quero dizer aqui, a tìtulo de
requerimento, se Vossas Excelências seguirem neste caminho, o
pedido é no sentido de que haja uma explicitação sobre a questão
da ofensa aos princípios constitucionais e também a questão,
que vou suscitar, do julgamento de uma ADI e da ADPF 144, até
para evitar procrastinação e evitar a propositura de embargos de
declaração. É um pedido que se faz.

Então vejam que existe, no julgamento da ADI 3685,
recente, uma determinação com efeito vinculante. Da mesma
forma, a DPF nº 144, que obriga, que limita a atuação do Poder
Judiciário, especialmente da Justiça Eleitoral entre esses parâ-
metros. Quais eles?

Primeiro, quanto à ADI, que fique limitado ao respeito do
princípo da anualidade. E por que isso? Porque senão nós estamos
hoje vivendo uma verdadeira Torre de Babel no Judiciário.

A mesma conduta que causa inelegibilidade no Distrito
Federal, o sujeito é elegível no Pará. Com a mesma que o sujeito
é elegível no Tocantins, no Piauí, ele é inelegível na Paraíba. Isso
é um perigo para a nossa sociedade. Isso coloca candidatos e
eleitores numa situação de extrema vulnerabilidade.

E por que isso? Porque o TSE, naquele momento de
publicação da lei, entendeu “vamos aplicá-la imediatamente, vamos
atropelar imediatamente o artigo 16 da Constituição Federal, que
diz claramente que só um ano depois de publicada a lei é que ela
terá sua eficácia”.

Então um equívoco na resposta de uma consulta, no
momento da sua data, causou esse caos jurídico-eleitoral que
estamos vivendo.

Vossas Excelências hão de concordar que trouxe insegurança
para os processos que os tribunais vão ter que chamar à ordem e
dizer o que é que vale, pois não é admissível se ter a mesma lei
que vale em um estado e não vale no outro.

Mas diante disso (e é ao que quero me reportar), então a
lei que estabelece a ADPF e a ADI (são elas: 9.882, 9.998, 9.868)
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estabelece que, no caso do artigo 28, parágrafo único, da Lei
9.868, a declaratória de constitucionalidade e inconstituciona-
lidade, inclusive a interpretação, conforme a Constituição,
declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto,
tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos
órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública Federal e
Estadual.

Qual o teor dessas duas peças que eu citei?

Vamos lá para a ADPF 144, que estabelece que a
autoaplicabilidade não era possível naquele momento, então que
o juiz não poderia ser o aferidor da moral e da vida pregressa do
candidato, porque não havia dispositivo. Mas se existisse o
dispositivo, ele estaria entre limites. Quais eles? O respeito à
presunção da inocência, à coisa julgada material, ao ato jurídico
perfeito, porque são valores pétreos, intocáveis, imutáveis da
nossa Constituição.

É necessário trazer à leitura :

Enumeração âmbito constitucional. Reconhecimento, no

entanto, da faculdade de o Congresso Nacional, em sede

legal, definir  outros casos de inelegibilidade, necessário

observância em tal situação  da reserva constitucional  de

lei complementar impossibilidade contudo de a lei comple-

mentar mesmo com apoio no § 9º, artigo 14, da Constitui-

ção.transgredir a presunção constitucional da inocência.que

se qualifica como valor fundamental, verdadeiro, correstone

em que se estrutura a nossa Carta Política.

O Congresso pode legislar sobre a matéria? Sim. Estabelecer
outros casos de inelegibilidade? Sim, desde que não fira tais
princípios, porque se não há um confronto nítido e, no nosso
entender, Vossas Excelências, em relação à ADPF 144 e igualmente
em relação à ADI 3685, que estabelece que com efeito vinculante
também é necessária a observância da anualidade, é necessário
estabelecer que a validade da lei só se dará um ano depois.
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Então esse efeito vinculante obriga a todo poder público e
a todo o Poder Judiciário, especialmente à Justiça Eleitoral, o
respeito a esses julgados pelo Supremo Tribunal Federal, nossa
Corte Maior, e faz em lei. Então, quanto a esse quesito – é o
pedido que se faz – que em hipotética situação do entendimento
persistir, deste Tribunal, que isso seja colocado em voto até para
evitar a necessidade de protocolização futura de embargos de
declaração, até para fazer requerimento posterior de reclamatória
ao Supremo Tribunal Federal.

Vamos aos fatos:

O Ministério Público Eleitoral entrou com impugnação da
candidata Maria de Lourdes Abadia, tipificando-a na conduta da
alínea “j” do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar 64/90,
alterada pela Lei Complementar 135/2010, alegando também que
a candidata não teria quitação eleitoral.

Foi imputada à candidata uma multa eleitoral no valor de
R$ 2.000,00, acórdão já transcrito pelo ilustre representante do
Ministério Público e, conforme certidão de fl. 87 dos autos, há a
quitação da multa eleitoral feita no ano de 2007, há 3 anos. Até
pelo silêncio do ilustre membro do Ministério Público nas suas
alegações finais, quanto a essa matéria, creio eu, está por vencido.

De qualquer sorte, diante desse fatos não existe óbice
quanto à  quitação eleitoral da candidata Maria de Lourdes Abadia,
até porque em relação, também, à lista enviada aos partidos, ela
não consta dentre o rol, obviamente, dos que estão inadimplentes
ou devedores da Justiça Eleitoral, até porque pagou a multa e fez
prova disto, inconteste.

Apenas para finalizar, vencida essa questão da anualidade,
é necessário compreender que neste caso existe a coisa julgada
material. Ela foi condenada e cumpriu a sua pena, se for o
entendimento da multa de 2 mil reais; se for o entendimento
literal da condenação, 3 anos.

Então não poderia haver, buscando no Direito Penal,
subsidiariamente, para o Direito Eleitoral, aplicação de sobrepena
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ou aumento de pena, porque feriria o princípio da irretroatividade
e da coisa julgada material.

Pedimos, então, que Vossas Excelências atentem para essa
questão maior, pelas biografias de Vossas Excelências e por ser
de direito e de justiça, para deferir a candidatura de Maria de
Lourdes Abadia, julgando improcedente a impugnação.

Muito obrigado a todos.

A Senhora Advogada ANDRÉA BRITO LUSTOSA DA COSTA E
SOUSA – OAB/DF nº 15.015:

Boa noite, Senhor Presidente, boa noite, senhor relator,
boa noite, ilustres eminentes julgadores:

No processo em tela, nós estamos discutindo a questão
da aplicabilidade da Lei Complementar 135, bem como da correta
interpretação do art. 1º, inciso I, alínea “j”, da Lei complementar
64/90, com a nova redação.

Com relação à aplicabilidade, Vossas Excelências, por
maioria, têm entendido ser aplicável a lei sem questionar a sua
constitucionalidade. Ressalvo apenas que a moralização eleitoral
ou qualquer tipo de moralidade que se busque, seja no judiciário,
seja na vida civil, seja em órgão públicos, ela não pode ser feita
violando-se, vilipendiando-se a Constituição Federal, ela não pode
ser feita à custa das garantias constitucionais conseguidas
mediante muita luta e muito esforço, principalmente em um pós-
ditadura, como tivemos no Brasil.

Mas visto que Vossas Excelências têm passado ao largo
pela regra insculpida no art. 16, pela regra insculpida no art. 14,
§ 9º, da Constituição Federal, bem como das garantias passadas
no art. 5º, passo direto à correta interpretação e adequação ao
caso concreto do artigo citado e objeto da presente impugnação.

O art. 1º, como dito pelo ilustre representante do Ministério
Público, diz para a gente que:
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j) os que forem condenados, em decisão transitada em jul-

gado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral,

por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por

doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campa-

nha ou por conduta vedada aos agentes públicos em cam-

panhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do

diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição [...]

Para todas essas hipóteses deve ser necessário que quando
houver uma condenação, haja a cassação do registro ou do
diploma, não basta a simples previsão abstrata, não é somente
para a última hipótese. Querer que seja para a última hipótese é
a mesma conduta de dizer que as inviolabilidades previstas no
art. 5º da Constituição, quando fala da quebra do sigilo bancário,
seria somente para uma causa.

Quando foi feita a lei, foi determinado que haveria de ter a
necessidade da cassação dos registros e dos diplomas. Por que a
cassação do diploma? Porque nem sempre a pena vai trazer essa
consequência. Existem julgados, inclusive desta Corte, com a
aplicação do art. 41-A, como o caso em tela, em que não há
cassação de registro, não há cassação do diploma, é aplicado
apenas, única e exclusivamente a multa, nada mais. Não se fala
também em inelegibilidade.

Como dito pelo Ministério Público, o acórdão transitou em
julgado em 2007, transitou tanto para a Senhora Maria de Lourdes
Abadia quanto para o Ministério Público, e este concordou com a
simples aplicação de multa, ele não pode querer agora aplicar uma
regra de inelegibilidade. Se não se contentasse com o julgado, deveria
à época ter feito o quê? Pedido que fosse decretada a inelegibilidade
prevista, que seria então de 3 anos. Ele agora está pretendendo e
se pretende o quê? Fazer retroagir a lei para atingir coisa julgada.

A impugnada teve uma punição, cumpriu sua punição e
punição essa que não traz como consequência cassação de
registro ou do diploma. Existe um julgado, juntado às alegações
finais, proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, que, como
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Vossas Excelências, reconheceu a aplicação da Lei Complementar
135/2010, mas que deixou claro, em caso análogo, que para ser
reconhecida a existência de condenação por ilícito eleitoral,
devemos ter a cassação do registro ou do diploma para aplicação
do art. 1º, inciso I, alínea “j”, da nova lei. Ele cita apenas que a
análise do referido dispositivo legal transcrito anteriormente revela
que para que seja reconhecida a inelegibilidade, faz-se
imprescindível a condenação por decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão colegiado, à pena de cassação do registro
ou do diploma. É necessária essa pena, nós temos que ter a
necessidade de haver a cassação de registro do diploma. Sequer
foi cogitada a inelegibilidade dela à época, o Ministério Público
não se contentou com a multa, não pode agora querer aplicar
uma nova regra.

O acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí diz que se
fixado no acórdão do Tribunal Regional Eleitoral a inelegibilidade por
três anos, com trânsito em julgado, entendendo que não se poderia,
com a nova lei, ampliar esse período de abstinência eleitoral, sob
pena de ofensa a coisa julgada. No caso concreto, entretanto, não
se reportou a acórdão de inelegibilidade, que é o que acontece aqui.

Essa Corte decidiu a questão três anos atrás, ou quatro
anos atrás; optou pela simples condenação ou pela simples
aplicação de uma multa. Não estamos falando de retroagir. O artigo
é claro, precisa haver uma cassação do registro ou do diploma.
Sem essa cassação do registro ou sem essa cassação do diploma,
eu não posso simplesmente aplicar a regra da inelegibilidade nova.

Dessa forma, esperamos de Vossas Excelências que seja
indeferida a impugnação proposta e deferido o pedido de registro
de candidatura da Senhora Maria de Lourdes Abadia.

VOTOS

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Deve o registro ser deferido.
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Dou os motivos para assim entender.

Não está a candidata a dever multa eleitoral.

A informação da Assessora da Diretoria-Geral, encontrada
às fls.15/17, datada de 10 de julho deste ano, dá conta da
inexistência de dívida com a Justiça Eleitoral (fls.16), mesma
informação repetida pelo Tribunal Superior Eleitoral pela certidão
de fls.82, datada de 13 de julho.

Tão evidente ficou a inexistência da dívida, que quando da
manifestação final, encontrada às fls.253/272, o Ministério Público
eleitora não reitera esta causa de pedir, e não apresenta pedido
de impugnação por este motivo.

Logo, se não há débito, não se pode ter a candidata como
inelegível.

Não tem a impugnada condenação transitada em
julgado que a torne inelegível.

Sustento o meu entendimento.

Este o texto da norma usada para a impugnação:

Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

j) os que forem condenados, em decisão transitada em jul-

gado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral,

por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por

doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campa-

nha ou por conduta vedada aos agentes públicos em cam-

panhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do

diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição.

Assim está ementada a decisão que tornaria inelegível a
candidata:

EMENTA

REPRESENTAÇÃO CONTRA A GOVERNADORA DO DISTRI-

TO FEDERAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA.

USO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA NA CAMPANHA ELEI-
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TORAL. REUNIÃO REALIZADA EM COMITÊ ELEITORAL COM

PROPRIETÁRIOS DE QUIOSQUES E TRAILERS. UTILIZA-

ÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E DE CARRO OFICIAL

PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES PARA A REUNIÃO.

PROMESSA DE VANTAGEM PESSOAL AOS QUIOSQUEIROS

NAS VÉSPERAS DAS ELEIÇÕES. SUSPENSÃO DE DEMOLI-

ÇÕES DE INSTALAÇÕES IRREGULARES. CAPTAÇÃO ILÍCI-

TA DE SUFRÁGIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41-A DA LEI Nº

9.504/97. MULTA.

1. O Tribunal Superior Eleitoral assentou entendimento, por

maioria, que ocorre a perda do interesse de agir (por de-

cadência) somente quando a representação “é ajuizada

após a realização das eleições” (Agravo Regimental no

Agravo de Instrumento nº 6.821 – Classe 2ª – Rondônia,

Relator Ministro Caputo Bastos, Sessão realizada em 8 de

agosto de 2006). Essa posição foi firmada na Questão de

Ordem suscitada no julgamento do Recurso Especial Elei-

toral nº 25.935 – Classe 22ª – Santa Catarina, que teve

como Relator Designado o Ministro Cezar Peluso, em Ses-

são realizada em 20 de junho de 2006.  Neste julgamento,

firmou-se o entendimento de que “a representação por

descumprimento de norma do art. 73 da Lei nº 9.504/97

deve ser proposta até a data da realização da eleição a

que se refira, sob pena de carência por falta de interesse

processual do representante que tenha tido, antes disso,

conhecimento do fato”. Estendeu-se à posição firmada

quanto ao art. 73 da Lei nº 9.504/97 o disposto no art. 41-

A da mesma Lei. Ou seja, o prazo estabelecido deve ser

observado não só nos casos de infração ao art. 73, mas

também nos casos de infringência do art. 41-A da Lei nº

9.504/97. Com base nesta recente posição firmada pelo

colendo TSE, há que se reconhecer que não ocorreu a de-

cadência no caso em exame, porque não mais se conside-

ra o prazo de 5 (cinco) dias que anteriormente havia sido

estabelecido. Ressalte-se que a presente Representação

foi protocolada no TRE-DF em 15 de setembro de 2006, ou

seja, antes das eleições de 1º de outubro de 2006. Portan-

to, há que se rejeitar a preliminar de decadência.
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2. Caracteriza-se captação ilícita de sufrágio, conforme o

disposto no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, o ato praticado

pela Senhora Governadora do Distrito Federal, candidata à

reeleição, de fazer uso da máquina administrativa, de ser-

vidores públicos e de carro oficial, para entregar convites

para reunião em seu comitê eleitoral, sobretudo fazendo

uso do poder político que ostenta, para realizar reunião em

seu comitê eleitoral, nas vésperas das eleições, com pro-

prietários de quiosques e trailers do Distrito Federal, al-

guns ameaçados de terem as suas instalações demolidas,

por estarem em situação irregular, reunindo de quatrocen-

tas a quinhentas pessoas, prometendo solução para a ques-

tão, comunicando a todos os presentes à reunião que esta-

va suspendendo os atos administrativos de demolição dos

quiosques e trailers, em situação irregular, que já tinham

sido expedidos, até que grupo de trabalho constituído na

reunião apresentasse sugestões e soluções para a regula-

rização das instalações em situação irregular, e ainda pe-

dindo votos ao final da reunião para o seu candidato a

Presidente da República. Restou claro que a Senhora Go-

vernadora promoveu a reunião em seu comitê eleitoral para

tratar de assunto que era de interesse exclusivo do Gover-

no do Distrito Federal, pensando ela em conquistar uma

categoria, que reúne cerca de quinze mil quiosques e trailers

no Distrito Federal e que abrange aproximadamente cin-

qüenta mil eleitores. Não poderia a Senhora Governadora

utilizar-se de servidores públicos e de veículo oficial para a

promoção da reunião em seu comitê eleitoral. O uso da

máquina administrativa configura abuso do poder político,

abuso e desvio do poder de autoridade, abominado pela

Constituição Federal, pelo Código Eleitoral e pela Lei Com-

plementar nº 64/90, eis que influencia a vontade do eleitor,

compromete a liberdade do voto, macula o resultado das

eleições e abala os princípios do regime democrático,

notadamente os da igualdade, probidade, lealdade às ins-

tituições, moralidade pública e legalidade.

3. A punição para a violação ao disposto no art. 41-A da Lei

nº 9.504/97 é a aplicação de multa de mil a cinqüenta mil
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UFIR, e cassação do registro ou do diploma. No caso, não

há mais que se cogitar de cassação do registro ou do di-

ploma da Senhora Governadora, porque o pleito eleitoral

para Governador do Distrito Federal já se encerrou e a

Senhora Representada não foi reeleita.

4. Representação eleitoral julgada parcialmente procedente

para condenar a Senhora Governadora do Distrito Fede-

ral, por infração ao artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, ao pa-

gamento de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

ACÓRDÃO Nº 2657

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,

ROBERVAL CASEMIRO BELINATI – relator, CARLOS

FERNANDO MATHIAS DE SOUZA, JOSÉ DIVINO DE OLIVEI-

RA, ESTEVAM MAIA, JOSÉ LUIZ DA CUNHA FILHO e ROMES

GONÇALVES RIBEIRO – vogais, em afastar a preliminar de

decadência, julgando procedente em parte a representa-

ção. Decisão POR MAIORIA, de acordo com a ata do julga-

mento e as notas taquigráficas.

Mesmo se reconhecendo a captação indevida de votos,
somente uma das punições possíveis foi aplicada, como
expressamente consignado nos itens 3 e 4 da ementa, sendo
esta a razão de ser ela julgada parcialmente procedente.

Diz o artigo 41-A, da Lei Complementar 64/90:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos,

constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o can-

didato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com

o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de

qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública,

desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclu-

sive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cas-

sação do registro ou do diploma, observado o procedimento

previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de

maio de 1990.
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Ensina Adriano Soares da Costa:

A sanção prevista pelo art. 41-A, visando fustigar os que

cometeram a captação ilícita de sufrágio é desdobrada em

uma multa pecuniária e na poda do registro de candidatura

ou de diploma.

As penas são cumulativas e devem, obrigatoriamente, ser

aplicadas em conjunto. (In Instituições de Direito Eleitoral,

Editora Del Rey Ltda, Belo Horizonte, 2006, 6ª edição, p. 322).

Não se pode esquecer que decisão judicial, sentença, se
proferida por julgador singular, acórdão se emanada de órgão
colegiado, só obrigam quanto à parte dispositiva.

Ensina Moacyr Amaral Santos:

325. DISPOSITIVO DA SENTENÇA – Dispositivo da senten-

ça, ou, simplesmente, dispositivo, conclusão, ou decisão, é

a parte final da sentença. Aí se encontra a conclusão das

operações lógicas desenvolvidas pelo juiz na motivação, e,

pois, os termos da sua decisão, ou seja, as proposições em

que se consubstancia o decisum. É no dispositivo que reside

o comando que caracteriza a sentença. Sentença sem dis-

positivo é ato inexistente – deixou de haver sentença. (In

Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Rio de

Janeiro, 1982, Volume IV, 3a edição, pág. 408).

No mesmo sentido o ensinamento de Alexandre de Freitas
Câmara:

É o dispositivo que se encontra o “comando” contido na

sentença, e que a caracteriza. O dispositivo é, pois, o ele-

mento mais importante da sentença, na medida em que é

aí que se encontrará a decisão judicial, e, por conseguinte,

a manifestação do poder de império estatal. (In Lições de
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Direito Processual Civil, Editora Lumen Júris, Rio de Janei-

ro, 2005, 12ª edição Volume I, pág. 438).

Logo, se de duas punições possíveis, decorrentes da
constatação da existência de capitação indevida de votos, só se
aplicou a de multa, não se pode dizer tenha sido a candidata
condenada por cometimento deste crime eleitoral, o que afasta a
alegada exigibilidade.

Por estes motivos, VOTO no sentido de JULGAR
IMPROCEDENTE a Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura e DEFERIR o pedido de registro de candidatura de
Maria de Lourdes Abadia ao cargo de Senadora da República.

Este o meu voto.

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Senhor Presidente, eu gostaria de levantar uma questão

de ordem quanto a matéria de fato.

Foi julgada parcialmente procedente, justamente por quê?
Está explicitado no item 3 que não caberia a segunda sanção,
que seria a cassação de registro ou diploma, porque ela já tinha
encerrado o mandato de governadora e não foi reeleita. Como
vai ficar uma coisa que já não existe mais? Por isso o Tribunal não
aplicou uma segunda sanção, ou seja, porque perdeu o objeto
nesse aspecto, mas isso não tira a característica de condenação
que ela teve, por captação ilícita de sufrágio.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Senhor Presidente, volta o debate sobre a citação da Lei

Complementar nº 135/2010, a cujo respeito o Tribunal já firmou
já firmou uma posição.

Foi dito, todavia, não sei se o escopo foi de esclarecimento
ou se o escopo foi para forçar o Tribunal a rever a sua posição
sob a espada de Dâmocles do Supremo Tribunal Federal, foi dito
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que havia uma ADI com efeito vinculante sobre essa matéria, Lei
Complementar 135/2010, recentíssima essa lei, de junho, e o
Supremo, com aquela celeridade que lhe é peculiar, já baixou uma
ADI e disse “os tribunais estão obrigados a não aplicar, nas Eleições
de 2010, a Lei Complementar 135/2010”.

É claro que o Supremo não se pronunciou sobre essa
matéria e a ADI teria sentido se tivesse enfrentado discussão
relativamente a essa lei. De sorte que eu respeito a ênfase com
que o eminente advogado do partido ou da coligação sustenta as
suas razões, como fez no outro julgamento do Registro de
Candidatura nº 1616-60, salvo engano, mas esse argumento não
traz nenhum impacto para o Tribunal. As decisões do Poder
Judiciário são livres, devendo ser motivadas. Isso é o que importa
pela Constituição: dar os motivos porque o Tribunal decide. E os
motivos estão sendo dados neste caso. Claro que se houvesse
ADI, nós não seríamos ingênuos de estar, aqui, discutindo o que o
Supremo já assentou e disse: “não, tem que cumprir”, como
também não fugimos ao cumprimento da lei. As leis estão para
ser cumpridas, salvo se forem inconstitucionais, e esse Tribunal
já entendeu que a Lei Complementar nº 135/2010 não é
inconstitucional.

O Tribunal já entendeu que essa lei não fere o princípio do
art. 16 da Constituição Federal. A matriz da Lei Complementar nº
135/2010 é a disciplina das causas de inelegibilidade e não processo
eleitoral. Processo eleitoral, eu volto, eu insisto, é objeto da Lei
9.504/1997, a Lei Geral das Eleições. Não tem nada a ver a Lei
Geral das Eleições com disciplina de inelegibilidade, que são dadas
ou pela Constituição, ao afirmar os casos de elegibilidade, ou
então pela lei complementar que a Constituição autoriza ou
autorizou que se fosse feita. Foi feita, nos termos da Lei
Complementar 64/90 e feita também, complementada agora com
a Lei Complementar 135/2010. Se essa lei, que este Tribunal,
como outras cortes o tem feito, se essa Lei, no entendimento
deste Tribunal, como de outras cortes tem ocorrido, se essa lei é
constitucional, tem que ser cumprida. Para ser espancada do
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universo das leis, é preciso o quê? Ou que o Congresso a afaste
ou que o Supremo Tribunal, em decisão, venha dizer: é
inconstitucional.

Mas enquanto o Supremo não der essa palavra, os tribunais
são livres para interpretar essa lei. Podem, porque isso é próprio
do sistema federativo, podem os tribunais entender que ela é
constitucional, outros tribunais entenderem de maneira diversa.
Tudo se resolve nos processos dos recursos que unificam o
entendimento jurisprudencial no Tribunal Superior Eleitoral e, como
última palavra, em sendo abordada a matéria constitucional, a
Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, mas aqui, agora,
não nos coage essa espada de Dâmocles de que vai haver recurso
ao Supremo. É bom que haja o recurso ao Supremo, é bom. Dizer
que vai haver reclamação para o Supremo Tribunal Federal; que
haja, então se diga: tal decisão do Supremo Tribunal Federal que
vincula o entendimento a respeito da Lei Complementar 135/2010,
tal decisão está sendo descumprida pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Distrito Federal. É um direito da parte, vamos ver o resultado
dessa incursão no Supremo para sustentar a existência de uma
ADI, de que não se tem notícia, envolvendo a Lei Complementar
135/2010.

Senhor Presidente, eu não tenho dúvidas de que não se
aplica o princípio da anualidade eleitoral. A baliza, como eu disse,
da Lei Complementar 135/2010, foi a defesa, dentre os motivos
que estão nela explicitados, da moralidade administrativa, da
probidade administrativa, tem por base o que dispõe o art. 37, o
seu § 4º, da Constituição Federal.

Não há afronta, como já foi demonstrado, a direito adquirido,
não há afronta a coisa julgada, não há afronta a ato jurídico
perfeito, nos termos que estão estabelecidos pela Lei de
Introdução ao Código Civil, coisa julgada em razão da decisão
proferida na ação em que a candidata foi condenada.

A Lei Complementar 135, cuja aplicação está sendo
vindicada, na hipótese, não está impondo condenação, eu sei
disso. Pode essa lei, sendo aplicada, estar reconhecendo causa
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de inelegibilidade, motivo que inviabiliza a postulação do cargo
eletivo, porque o candidato foi condenado, com decisão transitada
em julgado.

E veja-se: está valorando é a coisa julgada, que veio de
lá. Como é que afronta a coisa julgada condenado em decisão
transitada em julgado ou proferido por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral por corrupção eleitoral, por capacitação ilícita de sufrágio,
por doação, captação, ou gastos ilícitos de recurso de campanha
ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas
eleitorais, que implica em cassação do registro ou do diploma,
pelo prazo de oito anos, a contar da eleição?

Não vislumbro violação ao princípio da coisa julgada porque
a lei está sendo aplicada no momento do registro da candidatura
a uma situação que não está contemplada com o favorecimento
da candidata a elegibilidade para a eleição de 2010, não vislumbro
agressão a ato jurídico perfeito, até porque ato jurídico perfeito,
se houvesse aqui no caso, foi a capacitação ilícita de sufrágio ou
a corrupção eleitoral que ensejou a condenação. Não vislumbro
ofensa ao princípio da retroatividade, porque a lei está sendo
aplicada nos termos que o Código Civil prescreve na sua Lei de
Introdução. O Juiz Luciano lembrou no seu voto de Registro de
Candidatura 1616-60, o § 3º do art. 6º do Código Civil:, a lei tem
aplicação imediata e geral.

Como é que se pode fugir do império da lei para prevalecer
a voz do mais forte, a voz do que detém o comando da máquina
política, dos partidos que podem influenciar na tomada do poder?
Não é esse o viés da lei, nem se pode pugnar irretroatividade da
lei, quando não está sendo aplicada a situações pretéritas, esta
sendo aplicada a fatos que podem ser aferidos no momento do
registro da candidatura.

Presunção de inocência: sequer está sendo questionada
presunção de inocência nesse caso. O que se está dizendo é que
a candidata não preenche o requisito para ter deferida a sua
candidatura. Matéria a ser aferida não por condenação criminal,
mas por regra de Direito Eleitoral, atinente às inelegibilidades.
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Então, Senhor Presidente, não vejo violação ao princípio
da inocência, presunção de inocência, irretroatividade, direito
adquirido, nada disso está sendo violado no caso.

O caso concreto: o que se diz e se pretende é a aplicação
da alínea “j” da Lei Complementar nº 135/2010, art. 1º. Essa lei,
é claro, tem necessidade desse dispositivo para a sua integração,
uma análise da condenação que foi imposta à candidata. A
candidata foi condenada ao pagamento de multa, nos termos do
art. 41-A da Lei 9504/97, que diz:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos,

constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o can-

didato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com

o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de

qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública,

desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclu-

sive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cas-

sação do registro ou do diploma, observado o procedimento

previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de

maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de 28.9.1999)

Foi condenada nesse dispositivo, que prevê para essa
conduta a pena de multa e cassação do registro do diploma e diz
que essa foi a baliza adotada pelo relator para dirimir a controvérsia
e diz que não houve, no caso, a cassação do registro ou do
diploma, mas em esclarecimento de fato, trazido pelo eminente
Procurador, que não foi impugnado pelos eminentes causídicos,
demonstrou-se ou ficou positivada a pena de cassação do registro
ou do diploma, não foi imposta à candidata, porque ela já não
estava mais no exercício no cargo  de Governadora do Distrito
Federal.

Eu peço vênia ao eminente relator, mas pondero que
condenação houve e a penalidade própria e específica da lei: a
multa. E quase que seria uma consequência dessa condenação,
aí como efeito da condenação, a cassação do diploma ou do
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registro. Consequência essa, penal, que não foi imposta à
candidata, pois ela não estava mais no exercício do cargo.

Ela parece uma governadora itinerante, como tem ocorrido
aqui no Distrito Federal, de vez em quando, nesse cargo de alta
relevância do Executivo, há uma itinerância no exercício dessas
funções executivas máximas do Distrito Federal.

Então não foi aplicada a consequência da condenação
porque já a candidata já não mais estava no exercício do cargo.
Seria condenação,se dessa natureza fosse imposta, o nada
jurídico, uma irrelevância, como foi postulada pelo Ministério Público
e não foi acolhida diante da situação superveniente de não mais
ocupar condenado cargo público, é que a ação, diante dessa
circunstância, foi julgada parcialmente procedente, para se impor
a pena de multa, que está na linha da condenação. E veja-se: a
penalidade mais relevante, pelo menos na gradação legal, é a
multa. E diz a lei: “sob pena de multa e cassação do registro do
diploma”, quase que assinalando que isso é uma conseqüência da
condenação, se factível for a imposição dessa consequência, a
cassação do registro ou do diploma.

Nessa perspectiva, Senhor Presidente, eu não vejo como
se fugir ao enquadramento no dispositivo vindicado pelo
impugnante, qual seja, o da alínea “j”, art. 1º da Lei Complementar
nº 135/2010. Também não me impressiona a argumentação que
vem sendo adotada por alguns tribunais, como lembra o eminente
relator e foi lembrado também da tribuna, nas sustentações, não
me pressiona o encaminhamento redacional da lei, no sentido de
que essa inelegibilidade se aplicaria quando implicasse cassação
do registro ou do diploma.

A implicação de cassação do registro ou do diploma não é
como uma penalidade que deva ser necessariamente imposta ao
transgressor ou ao que vier a ser enquadrado nesse dispositivo
legal. O que é preciso, segundo esse dispositivo, é que o delito
em que incorreu o candidato implique, possa implicar em cassação
do registro do diploma. Não quer dizer que, necessariamente,
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deva-se aplicar a pena para se colher esse resultado da
inelegibilidade.

Impliquem e não está dito que, efetivamente, imponham a
condenação, aí sim, estaria clara, definitiva que a condição para
a aplicação da alínea “j” seria a efetiva aplicação da sanção.

Implicação é uma linha no desdobramento das possibilidades
de condenação em casos dessa natureza. Mas a condenação,
que hipoteticamente acarretaria a consequência da cassação do
registro e do diploma, essa foi feita: foi a imposição da pena de
multa. Imposta a multa, reconhecida a infração, transitada em
julgado a decisão, não mais se pode questionar quanto à existência
do motivo legal que torna a candidata inelegível, no meu entender.

Peço vênia ao eminente relator, julgo procedente a
impugnação e indefiro o registro.

É o meu voto, Senhor Presidente.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Senhor Presidente, eminentes pares, ouvi com atenção o

voto proferido pelo eminente relator, bem como a sustentação
oral feita pelos advogados e pelo Ministério Público, mas vou
pedir vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência
no caso sob exame, mas antes eu gostaria de dizer aos eminentes
advogados, pois eles pediram para repassar as questões dos
princípios constitucionais que foram violados e volto a me reportar
ao precedente desta Corte, o Acórdão 3627, relativo ao Processo
1616-60, em que tive a oportunidade de dizer que não vislumbro
qualquer ofensa a art. 16 da Constituição Federal e também aos
demais princípios constitucionais. E fiz a leitura, quando do voto,
de diversas passagens que reputei interessantes sobre essa
matéria da inelegibilidade.

Naquela oportunidade, salientei, logo no início do meu voto,
que a inelegibilidade não constitui pena. E logo em seguida eu fiz
menção a precedentes do TSE, que também entendiam que a Lei
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Complementar 135/2010, que altera a Lei Complementar 64/90,
tem aplicação imediata. Vou fazer novamente a leitura para fazer
parte deste voto, mas já me reportando ao precedente a que me
referi:

O Tribunal Superior Eleitoral, quando da apreciação da

Consulta n° 1120-26.2010.6.00.0000, formulada pelo Se-

nador da República Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto,

tendo como Relator o Ministro HAMILTON CARVALHIDO,

afirmou que a Lei Complementar n° 135/2010, que dispõe

sobre inelegibilidades e que entrou em vigor antes de 05

de julho de 2010 tem aplicação imediata, isto é, tem apli-

cação nas eleições de 2010.

Novamente, quando da apreciação da Consulta n° 1147-

09.2010.6.00.0000, formulada por Ilderlei Cordeiro, tendo

como Relator o Ministro ARNALDO VERSIANI, O Tribunal

Superior Eleitoral afirmou que o entendimento do TSE e do

STF é no sentido de que a inelegibilidade não constitui pena.

Asseverou que as condições de elegibilidade, bem como

as causas de inelegibilidade devem ser aferidas à data do

pedido de registro de candidatura (Lei n° 9.504/97, artigo

11, § 10). Concluiu que a Lei Complementar n° 135/2010

tem aplicação para as eleições gerais do presente ano de

2010. Esclareceu que não há direito adquirido à elegibilida-

de, devendo as condições de elegibilidade e as causas de

inelegibilidade serem aferidas a cada eleição.

E agora eu destaco a fala do Ministro Arnaldo Versiani, que
esclareceu “que a inelegibilidade não precisa ser imposta na
sentença, haja vista que a condenação, por si, acarreta a
inelegibilidade”.

Com base nessa fala do Ministro Arnaldo Versiani, eu passo
para o canso em concreto. No caso dos autos, a candidata Maria
de Lourdes Abadia foi condenada por captação ilícita de sufrágio
e foi a ela aplicada a multa. Então o fato em si está caracterizado,
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ou seja, a Lei Complementar 64/90, em seu art. 1º, inciso I,
alínea “j”, afirma que são inelegíveis para qualquer cargo:

j) os que forem condenados [é o caso, ela foi condenada

por captação ilícita de sufrágio], em decisão transitada em

julgado [é fato incontroverso que a decisão transitou em

julgado] ou proferida por órgão colegiado [o TRE é um

órgão colegiado] da Justiça Eleitoral, por corrupção eleito-

ral, por captação ilícita de sufrágio [é o caso], por doação,

captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou

por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas

eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diplo-

ma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição;

No caso, a candidata, à época, era governadora e, como
foi lido pelo Ministério Público Eleitoral, ela fez uma promessa de
captar votos e por isso foi condenada.

Eu entendo que o fato de a decisão não ter dito expressa-
mente a cassação do registro ou do diploma também ficou escla-
recido no acórdão, porque ali constou que a candidata não foi
eleita para o cargo que ela estava disputando, e as eleições
haviam terminado.

Ora, eu não posso cassar o registro se a eleição terminou;
eu não posso cassar o mandato se ela não foi investida no cargo.
Por esse motivo é que não foi aplicada a cassação do registro ou
do mandato. Isso ficou claro no acórdão.

Então eu entendo que, como disse o Ministro Arnaldo
Versiani, a inelegibilidade, no caso aqui, está caracterizada, ou
seja, ela foi condenada por captação ilícita de sufrágio e pagou a
multa. A cassação do registro ou do mandato só não foi aplicada
porque ela não foi eleita. Então não dava mais para fazer a
cassação do registro porque já haviam terminado as eleições e
também ela não assumiu o cargo porque não teve votos para
ocupá-lo. Então por esse motivo é que não houve.
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Mas eu entendo que está caracterizada, sim, a hipótese
do art. 1º, inciso I, alínea “j”, que deve ser aplicada ao caso.

Por esses motivos, pedindo vênia ao eminente relator, eu
vou acompanhar a divergência, julgar procedente a impugnação
e indeferir o registro da candidata.

É como voto.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
A impugnação ao pedido de registro da candidatura da

requerente, MARIA DE LOURDES ABADIA, ao cargo de Senadora
fundamenta-se na alínea “j” do inciso I do artigo 1º da Lei
Complementar nº 64/1990, introduzida pela Lei Complementar nº
135/2010, expressa em que são inelegíveis para qualquer cargo
“os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção
eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação
ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada
aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem
cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a
contar da eleição” (grifou-se).

A ora candidata, conforme acórdão juntado aos autos,
transitado em julgado, foi condenada por este Tribunal Regional
Eleitoral, órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pela prática de
“captação ilícita de sufrágio”. Disso não deixa dúvida a própria
ementa do acórdão:

... 2. Caracteriza-se captação ilícita de sufrágio, conforme

o disposto no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, o ato praticado

pela Senhora Governadora do Distrito Federal, candidata à

reeleição, de fazer uso da máquina administrativa, de ser-

vidores públicos e de carro oficial, para entregar convites

para reunião em seu comitê eleitoral, sobretudo fazendo

uso do poder político que ostenta, para realizar reunião em

seu comitê eleitoral, nas vésperas das eleições, com pro-

prietários de quiosques e trailers do Distrito Federal, al-
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guns ameaçados de terem as suas instalações demolidas,

por estarem em situação irregular, reunindo de quatrocen-

tas a quinhentas pessoas, prometendo solução para a ques-

tão, comunicando a todos os presentes à reunião que es-

tava suspendendo os atos administrativos de demolição

dos quiosques e trailers, em situação irregular, que já ti-

nham sido expedidos, até que grupo de trabalho constituí-

do na reunião apresentasse sugestões e soluções para a

regularização das instalações em situação irregular, e ain-

da pedindo votos ao final da reunião para o seu candidato

a Presidente da República. Restou claro que a Senhora

Governadora promoveu a reunião em seu comitê eleitoral

para tratar de assunto que era de interesse exclusivo do

Governo do Distrito Federal, pensando ela em conquistar

uma categoria, que reúne cerca de quinze mil quiosques e

trailers no Distrito Federal e que abrange aproximadamente

cinqüenta mil eleitores. Não poderia a Senhora Governa-

dora utilizar-se de servidores públicos e de veículo oficial

para a promoção da reunião em seu comitê eleitoral. O

uso da máquina administrativa configura abuso do poder

político, abuso e desvio do poder de autoridade, abomina-

do pela Constituição Federal, pelo Código Eleitoral e pela

Lei Complementar nº 64/90, eis que influencia a vontade

do eleitor, compromete a liberdade do voto, macula o re-

sultado das eleições e abala os princípios do regime demo-

crático, notadamente os da igualdade, probidade, lealdade

às instituições, moralidade pública e legalidade.

3. A punição para a violação ao disposto no art. 41-A da

Lei nº 9.504/97 é a aplicação de multa de mil a cinqüenta

mil UFIR, e cassação do registro ou do diploma. No caso,

não há mais que se cogitar de cassação do registro ou do

diploma da Senhora Governadora, porque o pleito eleito-

ral para Governador do Distrito Federal já se encerrou e a

Senhora Representada não foi reeleita.

4. Representação eleitoral julgada parcialmente procedente

para condenar a Senhora Governadora do Distrito Fede-

ral, por infração ao artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, ao pa-

gamento de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
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Está posto com todas as letras, portanto, que a ora
candidata foi condenada “por infração ao artigo 41-A da Lei nº
9.504/97”, vale dizer, pela prática de “captação ilícita de sufrágio”.
Rememore-se o que está na regra legal: “Art. 41-A. Ressalvado o
disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou
entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da
eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento
previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de
1990”.

Absolutamente irrelevante o fato de se ter julgado
procedente em parte a representação. Isso ocorreu, porque o
pedido de cassação do registro ou do diploma se inviabilizou na
medida em que a então candidata a Governadora do Distrito
Federal não logrou sua reeleição no pleito de 2006. Restou aplicar
a multa. Tudo bem esclarecido no voto vencedor do eminente
relator: “A punição para a violação ao disposto no art. 41-A da
Lei nº 9.504/97 é a aplicação de multa de mil a cinqüenta mil
UFIR, e cassação do registro ou do diploma. No caso em apreço,
não há mais que se cogitar de cassação do registro ou do diploma
da Senhora Governadora, porque o pleito eleitoral para Governador
do Distrito Federal já se encerrou e a Senhora Representada não
foi reeleita”.

Condenada por órgão colegiado da Justiça Eleitoral pela
“infração ao artigo 41-A da Lei nº 9.504/97”, vale dizer, pela
prática de “captação ilícita de sufrágio”, com a imposição de
multa, já que impossível a cassação do registro ou do diploma,
diante do insucesso no pleito eleitoral, a ora candidata é inelegível,
nos termos da alínea “j” do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar
nº 64/1990, introduzida pela Lei Complementar nº 135/2010, pelo
prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição, ou seja, por 8 (oito)
anos a partir de 2006, isto é, até 2014.
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Insista-se não relevar que o dispositivo do acórdão se
limite a aplicar a multa. Esta resulta da infração ao artigo 41-A
da Lei nº 9.504/97, “captação ilícita de sufrágio”, expressamente
declarada no julgado. Como deixou claro o Ministro ARNALDO
VERSIANI na resposta à Consulta nº 1.147-09/DF, “a inelegibilidade
não é imposta na condenação, mas esta acarreta a inelegibilidade
em decorrência do preceito legal”. E, na espécie, houve
condenação.

De outra parte, a Lei Complementar nº 135, de 4 de junho
de 2010, entrou em vigor em 7/6/2010, data da sua publicação
no Diário Oficial da União. Ela alterou a Lei Complementar no 64,
de 18 de maio de 1990, – que estabelece, de acordo com o § 9o

do art. 14 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos
de cessação e determina outras providências –, para incluir
hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a probidade
administrativa e a moralidade no exercício do mandato.

As alterações promovidas pela Lei Complementar nº 135/
2010 têm vigência e eficácia imediatas. Não esbarram no artigo
16 da Constituição Federal, que consagra o princípio da anualidade
(“A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data
de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um
ano da data de sua vigência”), porque não alteram as regras
estrito senso das eleições de 2010. Não modificam a disciplina
das convenções partidárias, os coeficientes eleitorais ou a
extensão do sufrágio universal. Não mudam os padrões de equidade
entre os partidos políticos ou entre os candidatos. Não
consubstanciam casuísmos. Não provocam desequilíbrio entre as
forças políticas engajadas no pleito que se aproxima. Não atinem
a processo eleitoral, somente incluindo, como norma de direito
material, hipóteses de inelegibilidade, negativa do direito ao
exercício da cidadania passiva, ou direito de ser votado, obstando
o registro de candidatura. A Lei Complementar 135/2010, de
iniciativa popular, atende o regime democrático, com o declarado
propósito de “proteger a probidade administrativa e a moralidade
no exercício do mandato”.
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De se consignar que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
recentemente, ao apreciar a Consulta nº 1120-26.2010.6.00.0000,
entendeu terem incidência as alterações produzidas pela Lei
Complementar 135/2010 já nas eleições gerais de 2010. A resposta
à aludida consulta foi no sentido de que a LC n° 135/2010 tem
aplicação nas eleições gerais de 2010.

Merece relevo, outrossim, que, como bem observam CARLOS
MÁRIO DA SILVA VELLOSO e WALBER DE MOURA AGRA, “a finalidade
do princípio da anterioridade eleitoral é evitar que o Poder
Legislativo possa introduzir modificações casuísticas na lei eleitoral
para desequilibrar a participação dos partidos e dos respectivos
candidatos, influenciando, portanto, no resultado da eleição” (In
Elementos de Direito Eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 48).
Ora, essa finalidade não é afetada pela inclusão, feita pela Lei
Complementar nº 135/2010, de hipóteses de inelegibilidade que
visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no
exercício do mandato.

De outra parte, sabidamente, tanto as inelegibilidades como
as condições de elegibilidade são aferidas ao tempo do registro
da candidatura. Nesse sentido são incisivos o § 10 do artigo 11
da Lei nº 9.504/1997, acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/
2009, e a tranquila jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

§ 10.  As condições de elegibilidade e as causas de

inelegibil idade devem ser afer idas no momento da

formalização do pedido de registro da candidatura, ressal-

vadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes

ao registro que afastem a inelegibilidade. 

... Conforme jurisprudência desta Corte Superior, as

inelegibilidades e as condições de elegibilidade são aferidas

ao tempo do registro da candidatura. Precedentes.  Recur-

so especial não conhecido. (TSE, Recurso Especial Eleitoral

nº 22676, Acórdão nº 22676 de 22/09/2004, Rel. Ministro

CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS, Publicação: PSESS

– Publicado em Sessão, Data 22/09/2004, RJTSE – Revista

de Jurisprudência do TSE, Volume 15, Tomo 4, Página 172).
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Não há cogitar, pois, de direito adquirido às anteriores
condições de elegibilidade, incompatíveis com a lei vigente ao
tempo do pedido de registro da candidatura.

Vigente a Lei Complementar nº 135/2010 ao tempo do
pedido de registro da candidatura de que se cuida, devem ser
observadas as inelegibilidades por ela introduzidas. Não releva
que, ao tempo do fato de que decorre a inelegibilidade, esta não
era prevista. Agora, ao tempo do registro da candidatura, a
inelegibilidade é prevista. É o que basta. A lei complementar nova
é anterior ao pedido de registro da candidatura. E, como anota
ADRIANO SOARES DA COSTA, “quando de seu pedido, o candidato
deve estar com todas as condições de elegibilidade preenchidas
para o cargo ao qual deseja concorrer, não estando submetido a
nenhuma sanção de inelegibilidade” (In Instituições de Direito
Eleitoral. 8ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2009, pp. 45/
46). A propósito, bem explicitou a Ministra CARMEN LÚCIA: “Se a
inelegibilidade não é uma pena, não há que se falar que está
retroagindo para prejudicar alguém, até porque a lei será aplicada
só a partir do momento do pedido de registro da candidatura”.

Com efeito, a lei nova não está retroagindo. As novas causas
de inelegibilidade não se aplicam a eleições anteriores, a mandatos
em curso, mas a eleições futuras, deflagradas na sua vigência.
Não há agressão ao princípio da irretroatividade das leis.

O Tribunal Superior Eleitoral, em 17.6.2010, ao responder
à Consulta nº 1.147-09/DF, Relator o Ministro ARNALDO VERSIANI,
sobre a aplicação da Lei Complementar nº 135/2010 às eleições
de 2010, reiterou seu entendimento positivo. Confira-se o teor
do que publicado no Informativo TSE nº 20:

Aplicação. Lei Complementar no 135/2010. Eleições 2010.

Cuida-se de consulta sobre a aplicação da recém-publicada

Lei Complementar no 135 para as eleições de 2010.

Inicialmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da consul-

ta. No ponto, o eminente relator, Ministro Arnaldo Versiani,

destacou a excepcionalidade da consulta, porquanto envolve
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pronunciamento do TSE sobre o alcance das novas dispo-

sições legais e seus reflexos aos pedidos de registro de

candidatura, razão pela qual a consulta deveria ser conhe-

cida, mesmo que iniciado o período eleitoral.

No mérito, o relator assentou, de início, três premissas es-

senciais para responder aos questionamentos formulados.

A primeira premissa firmada foi a de que inelegibilidade

não é pena e que, assim como a falta de qualquer condição

de elegibilidade, nada mais é do que uma restrição

temporária à possibilidade de qualquer pessoa exercer

mandato. Por tal razão, deve-se considerar irrelevante

saber o tempo verbal empregado pelo legislador comple-

mentar, visto que o momento de aferição das causas de

inelegibilidade é o da formalização do pedido de registro

de candidatura. Seguindo esse entendimento, a segunda

premissa fixada no voto do eminente relator consistiu no

fato de que as novas disposições legais atingirão igualmente

a todos aqueles que, no momento do pedido de registro,

incidirem em alguma causa de inelegibilidade, não se

podendo cogitar de direito adquir ido às causas de

inelegibilidade anteriormente previstas. Por fim, a última

premissa f irmada versou sobre a incidência da

inelegibilidade nas hipóteses de decisão sem trânsito em

julgado. Assentou o relator que a sua incidência não significa

que se esteja antecipando o cumprimento de pena e, ainda,

que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Destacou o disposto no art. 3o da nova lei que permite a

suspensão, em caráter cautelar, da inelegibilidade sempre

que existir plausibilidade da pretensão do recurso.

Assentadas as premissas, o relator respondeu afirmativa-

mente ao primeiro questionamento, o que foi acompanha-

do pela maioria do Tribunal, que pretendia saber se lei que

altera as causas de inelegibilidade em ano eleitoral pode

ser aplicada neste mesmo ano. Consignou, nesse ponto,

que a pergunta já foi respondida no julgamento da Consul-

ta no 1.120-26/DF, rel. Min. Hamilton Carvalhido, em

10.6.2010.
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Foi dada, também, resposta afirmativa ao segundo e ao

terceiro questionamento, que consistiam em saber se a

nova lei de inelegibilidades se aplica aos processos em

tramitação ou mesmo já encerrados antes de sua entrada

em vigor e, ainda, a processos cuja decisão adotou puni-

ção com base na regra legal então vigente. Destacaram-se,

nesse ponto, os precedentes do Tribunal que afirmam

que não há direito adquirido à elegibilidade e, ainda, a

existência do art. 3o da LC no 135/2010. Ressaltou-se

que a inelegibilidade não é imposta na condenação, mas

esta acarreta a inelegibilidade em decorrência do preceito

legal.

O relator respondeu afirmativamente, ainda, à quarta e à

quinta pergunta, que questionavam acerca da retroatividade

da nova lei e da sua aplicação antes do trânsito em julga-

do. Ressalvou-se, quanto à quarta questão, não se tratar

de retroatividade da norma, mas sim de sua aplicação aos

pedidos de registro de candidatura futuros, posteriores à

sua entrada em vigor.

Quanto ao sexto questionamento – sobre a aplicação de

pena de inelegibilidade com tempo superior ao firmado na

lei antiga aos processos em curso –, o relator o julgou

prejudicado em razão das respostas dadas à terceira e à

quarta questão.

Na sequência do julgamento, o ministro presidente teceu

considerações sobre o tempo verbal utilizado na nova lei,

utilizando-se das técnicas de hermenêutica. Inicialmente,

em interpretação gramatical, afirmou que a expressão “que

forem condenados” inclui todos aqueles na condição de

condenados, abrangendo aqueles que já tiverem conde-

nações. Procedendo a uma interpretação autêntica, assen-

tou que o Senador Demóstenes Torres, autor da emenda

que alterou a redação da lei, a fez somente com o objetivo

de uniformizar e harmonizar os tempos verbais existen-

tes. Concluiu que a alteração feita não modificou o sentido

e o alcance da lei e, dessa forma, a locução verbal não

exclui os candidatos já condenados.
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Em divergência com voto do relator, o Ministro Marco Auré-

lio respondeu, com base no princípio da segurança jurídica

e no que dispõe o artigo 16 da Constituição Federal, nega-

tivamente aos questionamentos, considerando que lei que

altera causas de inelegibilidade e período de duração da

perda dos direitos políticos, em ano eleitoral, não pode ser

aplicada neste mesmo ano e, ainda, que não alcança fato

jurídico passado.

O Ministro Marcelo Ribeiro, vencido em parte, votou no

sentido de que a LC no 135/2010 não incidirá sobre os pro-

cessos, com decisão transitada em julgado e pendentes de

julgamento, nos casos em que a inelegibilidade foi aplica-

da como sanção em processo que apure ilícitos eleitorais.

Quanto aos demais casos, acompanhou o voto do relator.

Nesse entendimento, o Tribunal, por maioria, conheceu da

consulta e, no mérito, também por maioria, respondeu aos

questionamentos nos termos do voto do relator.

Tem incidência no caso, portanto, a alínea “j” do inciso I
do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, introduzida pela
Lei Complementar nº 135/2010, expressa em que são inelegíveis
para qualquer cargo “os que forem condenados, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio,
por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha
ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas
eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo
prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição”. Como antes dito, a
ora candidata é inelegível, nos termos da alínea “j” do inciso I do
artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, introduzida pela Lei
Complementar nº 135/2010, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar
da eleição em que ocorrida a “captação ilícita de sufrágio”, ou
seja, por 8 (oito) anos a partir de 2006, isto é, até 2014.

Pelo exposto, e com fundamento na alínea “j” do inciso I
do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, introduzida pela
Lei Complementar nº 135/2010, acolho a impugnação e indefiro o
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pedido de registro da candidatura da requerente MARIA DE
LOURDES ABADIA ao cargo de Senadora.

É como voto.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente, eu continuo entendendo que a norma

que estabelece quem pode participar do processo eleitoral é norma
de processo eleitoral, portanto incidiria a hipótese do art. 16,
impedindo que a Lei Complementar 135/2010 vigesse nessas
eleições ou atingisse essas eleições.

Falo isso apenas em função da combatividade dos
advogados, da tribuna, para deixar claro que se houvesse
efetivamente alguma decisão do Supremo Tribunal que nos
vinculasse, o teimoso não seria eu.

Então estou aqui, ressalvando novamente a minha posição,
mas aí vou à redação do inciso “j”. E o interessante aqui, Senhor
Presidente, é que o projeto de lei de iniciativa popular, na alínea
“j” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/90, trazia a
seguinte redação:

j) os que tenham sido julgados e condenados pela Justiça

Federal por corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrá-

gio, conduta vedada a agentes públicos e campanha elei-

toral ou por captação e gasto ilícito de recursos, pelo pra-

zo de 8 (oito) anos a contar da realização das eleições;

Na redação originária do projeto, não se fazia referência
alguma a pena. Ela surge na redação dada pelo relator do projeto
na Comissão de Constituição e Justiça, o ilustre Deputado José
Eduardo Cardoso, que em seu relatório traz os seguintes dizeres,
especificamente sobre a questão:

Nas hipóteses de inelegibilidades firmadas em razão de

decisão da Justiça Eleitoral, para melhor adequação ao

espírito do projeto, optamos por circunscrever a opção da
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inelegibilidade unicamente aos casos em que o decisum

firmado pelo órgão jurisdicional determinar a cassação do

registro ou do diploma do eleito.

Com efeito, apenas em situações punitivas dessa natuireza,

atribuídas às condutras ilícitas de maior gravidade, é que

nos parece estar justificada a negativa objetiva das condi-

ções de elegibilidade.

Outra solução, por óbvio, ofenderia a própria lógica inter-

na que embasa a propositura sub examine, na medida em

que, pelos seus termos, restam afastadas da mesma im-

putação, em âmbito criminal comum, os casos de delitos

de menor potencial ofensivo.

A alínea “j” passou a ter a seguinte redação:

j) os que forem condenados, em decisão transitada em jul-

gado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral,

por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por

doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campa-

nha ou por conduta vedada aos agentes públicos em cam-

panhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do

diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição;

Então, nessa hipótese, ainda que aplicando a Lei Comple-
mentar 135/2010 na redação que ela recebeu, eu verifico que
não se pode trazer essa inelegibilidade quando a pena aplicada
for de multa.

Com todas as vênias, inclusive ao Desembargador Hilton, que
a cada dia admiro mais pela profundidade dos seus votos, mais uma
vez vou pedir vênia a Sua Excelência e vou acompanhar o relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Não obstante o entendimento adotado pelo E. Tribunal Superior

Eleitoral em resposta à Consulta nº 1120-26.2010.6. 00. 0000, estou
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agora totalmente convicto de que não se aplica imediatamente a
Lei Complementar nº 135/2010 às eleições do ano em curso,
tudo em perfeita consonância com o princípio da anualidade da
lei eleitoral, garantido de forma expressa no art. 16 da Constituição
Federal.

É que a conclusão da mais alta corte eleitoral, concessa
venia, parte de uma distinção errônea do que seja norma eleitoral,
para dizer que as normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
135/2010, não se identificam com aquelas pertinentes ao processo
eleitoral, estas sim garantidas pelo referido princípio da anualidade
da lei eleitoral.

Verifica-se que a citada lei ao dispor sobre hipóteses de
inelegibilidade quando já se encontrava em marcha o processo
eleitoral referente ao pleito que se avizinha, veio de modificar, de
forma radical, essas regras, chegando ao cúmulo de agravar para
os respectivos candidatos as condições tradicionalmente impostas,
como por exemplo, aumentando para oito anos o período de
vedação das  candidaturas.

Ora, se as normas em apreço não se referem ao processo
eleitoral, realmente não sei o que seria entendido como norma do
processo eleitoral, porque, como visto, tais normas ora encaradas
como normas eleitorais simplesmente, influenciam de forma decisiva
no processo eleitoral, inclusive para afastar candidaturas em curso
ou por outras palavras, afigura-se bizantina a distinção de que tais
normas não se identificam com aquelas relativas ao processo eleitoral.

Na verdade  se cuida de norma restritiva de direitos e
como tal enseja uma interpretação igualmente restritiva e não
ampliativa, em atenção até às mais comezinhas regras básicas
de hermenêutica.

Assim sendo não há como se aplicar ao presente caso, o
dispositivo inserto no art. 1º , inciso I, letra d da Lei Complemen-
tar nº 64/90, com a redação dada pela LC 135/2010:

Art. 1º São inelegíveis:

I – Para qualquer cargo:
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j) os que forem condenados, em decisão transitada em

julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleito-

ral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrá-

gio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de

campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos

em campanhas eleitorais que impliquem cassação do re-

gistro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar

da eleição;

Trata-se, portanto, de novel hipótese de inelegibilidade,
eis que agrava sensivelmente a norma existente na legislação
anteriormente à sua data de vigência, aumentando de 3(três)
para 8(oito) anos a inelegibilidade daqueles candidatos que
incidirem na previsão legal retromencionada.

Pois bem, no caso sub judice, a candidata Maria de Lourdes
Abadia teve impugnada a sua candidatura em razão de sentença
colegiada proferida por esta Egrégia Corte que lhe impôs a sanção
de multa.

A essa altura é muito importante registrar que no momento
do início da vigência da Lei Complementar nº 135/2010 a candidata
em apreço já havia cumprido integralmente a sanção com o
pagamento da multa que lhe foi imposta por órgão colegiado, ou por
outras palavras, a condenação por ele sofrida teve os seus efeitos
exauridos de pleno direito em novembro/2009, considerando que a
lei anterior previa a inelegibilidade pelo prazo de 3(três) anos.

Daí, para se, impedir o registro da mencionada candidatura,
há que se aplicar de forma retroativa a novel hipótese de
inelegibilidade, em situação jurídica já consolidada e exaurida pelo
tempo, ressucitando ilegalmente fatos passados e devidamente
sepultados pelo decurso do tempo.

Essa aplicação retroativa de uma lei restritiva de direitos
no mínimo afronta a garantia inserta no art. 5º , inciso XXXVI ,da
Constituição Federal, que garante a irretroatividade da lei quando
empresta proteção explícita ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada.
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Neste aspecto, olvidam os que pugnam pela não aplicação
da irretroatividade da lei para efeitos penais, que, para fins não
penais incide com a mesma força a irretroatividade desta feita
por meio da garantia também constitucional que asseguram a
incolumidade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da
coisa julgada.

In casu, entendo que a candidata impugnada encontra-se
no mínimo protegida pela garantia constitucional que impede o
revolvimento da coisa julgada, para aumentar a pena de
inelegibilidade por ele sofrida de 3(três) para 8(oito) anos, inclusive
em outro processo judicial, ou seja, no presente processo de
impugnação.

De outro ângulo, também em homenagem às vetustas regras
de interpretação dos textos jurídicos, é adequada a interpretação
de cunho restrito do dispositivo em comento, há que se invocar a
interpretação gramatical da norma, a qual, como é da própria
natureza das leis, estas são feitas para viger para o futuro, não
podendo jamais alcançar situações já exauridas no império da
norma anterior, ou melhor dizendo, prevê a lei a inelegibilidade
daqueles que “tenham contra sua pessoa...decisão transitada
em julgado para as eleições que concorrem” situação que não
se enquadra a candidata em apreço, pois ao tempo do início de
vigência da multicitada lei ela não tinha mais contra sua pessoa
condenação alguma, pois, repita-se naquele momento a
condenação anterior já se encontrava exaurida no tempo, até
em razão do pagamento da multa a que foi condenada.

Assim sendo, ainda que fosse possível aplicar de forma
retroativa a novel lei complementar, em franca violação da regra
inserta na Constituição Federal que determina a anualidade da lei
eleitoral,  a disposição prevista na alínea “d” em comento não
teria o condão de impedir o registro da candidatura da ora
impugnada, pois apenas alcançaria situações em curso, coisa
que não ocorre na hipótese em julgamento onde a candidata já
havia cumprido a sua condenação antes da vigência da lei que
majorou a condição de inelegibilidade.
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Assim, a todas luzes, acompanho o eminente Juiz Relator
pelos fundamentos ora expostos, pela improcedência da presente
ação de impugnação da candidatura .

É como voto.

O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSI – Presidente:
Como houve empate, cabe-nos fazer o primeiro voto sobre

a matéria, que evidentemente vem com os últimos ensinamentos
da Escola Nacional Eleitoral, que foi sexta e sábado passados no
TSE, em sede do Tribunal Militar.

No caso concreto, olhando a partir do texto, o art. 1º,
inciso I, alínea “j”, da Lei Complementar 64/90, modificada pela
Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, usa um tempo
verbal que deve ser entendido no seu aspecto semântico e não
no sentido de gramática.

A gramática na Língua Portuguesa descritiva ou é normativa.
Já o aspecto verbal é que revela o que se pretende concretamente
com a emissão dos enunciados e dos códigos.

No caso anterior, foi utilizado o “tendo sido”, que equivale
a um mais-que-perfeito que, se colocado no texto, daria
oportunidade para se julgar pela inconstitucionalidade conforme,
porque esse mais-que-perfeito não poderia ser utilizado nesta
eleição e em nenhuma outra eleição, porque se trata de matéria
restritiva de direito, e matéria restritiva de direito não pode ter o
aspecto retroativo.

Os romanos já diziam “lex prospicit, non respicit”, “a lei vai
para a frente e não para trás”.

Na moderna forma de se fazer constituição democrática,
num estado social democrático de direito, a única lei que diz
respeito ao presente é a Constituição. As outras leis dizem respeito
somente para o futuro, mesmo quando vêm com a designação de
atingência a algo passado.

Então, evidentemente, no caso concreto da alínea “j”, os
que forem condenados estão num aspecto subjuntivo futuro e
não no futuro do pretérito, como se pretende.
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A questão não é de difícil entendimento, os termos usados
na alínea “j” dizem respeito a esse colegiado eleitoral, à corrupção
eleitoral, à captação ilícita de sufrágio, “doação, captação ou gastos
ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes
públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro
ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição”.

Esse “ou” colocado aqui não é cumulativo. Esse “ou”,
também dentro da semântica, é um alternativo aditivo, não é um
alternativo que signifique uma cumulação de fatos.

No caso concreto, qualquer uma dessas circunstâncias
está atingida pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010.

Eu relembro o voto do Ministro Carvalhido, que busca
fundamentos no Ministro Moreira Alves, na ADI 354, em que se
trata de normas de inelegibilidade, que alguns dizem ser de Direito
Eleitoral substantivo ou material e não do processo eleitoral.

O certo é que é uma expressão que não abarca o sentido
que se lhe dê, de um Direito Eleitoral, mas apenas de um conjunto
de atos que estão diretamente ligados às eleições. Quem fala
isso é o Ministro Moreira Alves.

Note-se que são apenas as normas instrumentais relativas
às eleições e não as normas materiais que a elas que alguma
forma se prendem. Se a Constituição pretendesse chegar a tanto,
não teria utilizado a expressão mais restrita, que é “processo
eleitoral”. E quem grifou essas palavras foi o Ministro Carvalhido,
transcrevendo o voto do Ministro Moreira Alves.

Então nessa ADI 354, que é importante, nós termos as
normas jurídicas vigentes e válidas que seguiram os efeitos jurídicos
previstos e prescritos no ordenamento jurídico, conforme diz
Agassiz Almeida, comentando a obra de J. J. Gomes Canotilho.

Assim, essa garantia do art. 16 é apenas para impedir as
alterações durante o processo eleitoral. É comumente recordar a
Lei Complementar 5, do período revolucionário, em que bastava
responder a um processo criminal, e o indivíduo estava afastado
do sistema de eleição do país como eleitor passivo.
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E esse é o perigo, justamente, que se encontra, com essa
Lei Complementar 135, porque se ela ficar nesse meio termo,
nessa zona cinzenta, de “é ou não é aplicável”, se se usa ou não
o princípio da anualidade – um ano mais um dia – ou não... porque
essa lei, evidentemente, é o que nosso... e eu faço as referências
aos autores, ademais porque nesse começo de milênio, a doutrina
alemã é muito usada no Brasil. Já foi a doutrina romana, já foi a
doutrina francesa, já foi a doutrina americana.

Parece que agora o frenesi é o uso de palavras em alemão.
Então o mestre alemão Günther Jakobs vai falar no Direito Penal
do inimigo. E ele usa, para quem gosta, a expressão
“Feindstrafrecht”, que é justamente isso, o Direito Penal do inimigo.

O inimigo já não é o cidadão, o inimigo é aquele que violou
algum dispositivo e que, portanto, passa a ser inimigo da sociedade.
E ele coloca os três princípios desse enfoque do Direito Penal do
inimigo, que são a antecipação da previsão do inimigo, a falta de
proporcionalidade de penas, tornar relativo o que tem sido feito
nas garantias pessoais, nas garantias individuais e é também o
caso das leis dirigidas para determinado fim.

Essas leis, como aquelas das revoluções (o Brasil viveu
mais ou menos sessenta anos em revolução) e está invertendo,
passando a ter uma revolução de moralidade ao inverso.

E eu faço essa observação evidentemente como um analista
social e não como um julgador, embora tenha habilitação nos dois
lados, tanto em Direito quanto em Sociologia.

Mas é uma verdade: hoje estão destruindo o que se
conseguiu nos artigos 5º e 7º da Constituição.

Esse princípio da anualidade veio justamente contrapor
aquele excesso de vigilância de 1967, que foi a última constituição
revolucionária do país.

E é preciso observar que esse art. 16 não se opõe ao art.
14 da Constituição. O enfoque, o viés, a lanterna de uma nova
sociedade é que está iluminando alguns trechos daquilo que já foi
feito na Constituição.
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Quem faz esse estudos é o vice-diretor da Escola Nacional
de Justiça Eleitoral do país, o promotor Carlos Cerqueira, que,
diante desses fatos, renunciou a essa capacidade dogmática que
têm as escolas.

O próprio Ministro Dias Toffoli, salientando o aspecto de
não ser a data marcada como pontual no processo eleitoral, diz
que o candidato não é tirado de uma cartola, como se fosse (no
dia 30 de junho) uma coisa marcada para aquele momento. Para
ele, Dias Toffoli, a matéria processo eleitoral começa nas
convenções, portanto bem antes do que foi colocado.

E o Ministro Carvalhido, na Consulta 1.120, traz os estudos
da Emenda Constitucional 52 de 2006 e juntamente com os
ministros que ele indica, Octávio Gallotti (lá em 93), Sydney
Sanches, Celso de Mello, evidentemente ele mostra que o art. 16
da Constituição é aquele que alguns chamam de cláusula pétrea.
Para mim não existem cláusulas pétreas na Constituição. Ou é
pobreza vocabular ou é não saber o que significa uma cláusula
pétrea. O que existe são normas que preponderam sobre outras,
porque as outras são subjacentes.

Então, pela Emenda 52, que trata dessas modificações,
da minirreforna eleitoral, é uma emenda que deve ser entendida
com o enfoque do art. 16 da mesma Constituição. É isso o que
vem colocado na ementa que é trazida e que diz:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA

EC 52, DE 08.03.06. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA RE-

GRA SOBRE COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS ELEITORAIS,

INTRODUZIDA NO TEXTO DO ART. 17, § 1º, DA CF. ALE-

GAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE

DA LEI ELEITORAL (CF, ART. 16) E ÀS GARANTIAS INDIVI-

DUAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DEVIDO PROCES-

SO LEGAL (CF, ART. 5º, CAPUT, E LIV). LIMITES MATERI-

AIS À ATIVIDADE DO LEGISLADOR CONSTITUINTE

REFORMADOR. ARTS. 60, § 4º, IV, E 5º, § 2º, DA CF. 1.

Preliminar quanto à deficiência na fundamentação do pedido



622 Revista do TREDF n. 5/2010

formulado afastada, tendo em vista a sucinta porém sufici-

ente demonstração da tese de violação constitucional na

inicial deduzida em juízo [...].

Essa Lei Complementar 135 estabelece novas causas de
inelegibilidade e aumenta outras, como é o caso da multa, que
era 3 e passou a ser 8.

Seria a mesma coisa de algum menor, com 17 anos, 11
meses e 25 dias, cometesse um homicídio e viesse uma nova lei,
abaixando a responsabilidade para 16 anos, e esse menor que
não era de forma alguma penalizado de acordo com o Código
Penal, passasse a ser regido pelo Código Penal somente por uma
questão de 5 ou 6 dias.

Então é importante observar que as mudanças de última
hora não foram feitas para as eleições a partir daquela grande
reforma constitucional de 1988. Ela veio justamente suprir um
vazio para não haver candidaturas com o direito do inimigo, mas
sim com o direito da disputa, que é mais importante. E mais
importante do que assegurar o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada material ou não material, coisa julgada administrativa ou
judicial, é a segurança jurídica. É eu fazer um ato, que era válido
e permitido, e que, posteriormente, é tido como não adequado ou
até mesmo sancionado com leis restritivas. Não vamos dizer que
é pena, mas que é uma sanção que, no caso, seria restritiva.

Então, no caso, a garantia fundamental do cidadão, nesse
estado social democrático de direito, o indivíduo tem o direito e o
poder de confiar que seus atos ou decisões incidentes sobre
seus direitos e relações alicerçadas em “mero aperfeiçoamento
técnico levado a efeito para facilitar a regulamentação do processo
eleitoral. 7. Pedido que se julga procedente para dar interpretação
conforme no sentido de que a inovação trazida no art. 1º da EC
52/06 somente seja aplicada após decorrido um ano da data de
sua vigência”. E assim votou a Ministra Ellen Gracie.

No caso, essa é a evolução, é a validade de qualquer
restrição, a plena autonomia de coligações partidárias.
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Então o indivíduo ou os partidos ou as coligações têm
direito à livre escolha de candidatos. E continua a Ministra:

O eminente relator, Ministro Octávio Gallotti, fez referên-

cia, em seu voto, a julgado do Tribunal Superior Eleitoral

em que essa mesma corte recusara vigência imediata a

norma que prorrogava o prazo de vencimento do registro

de candidatos com representação parlamentar (Lei 8.054/

90). Tendo participado também desse julgamento, trans-

creveu, então, S. Exa., suas ponderações sobre o caso, as

quais reproduzo:

[...]

Uma lei que modifica a relação entre os partidos, candi-

datos e eleitores, modifica a equação, a correlação das

forças políticas e mesmo, Senhor Presidente, estando

inserida no sistema partidário, (...), parece inegável que

altera o processo eleitoral, naquilo que ele tem de mais

sensível e peculiar, que é a competição [...].

Então o art. 16 veio tirar o caráter de surpresa das pessoas,
é uma exceção, conforme a própria ministra. Fala a Ministra Ellen
Gracie:

[...] de uma conformação de vontades do próprio constitu-

inte originário, que não descaracteriza o princípio da ante-

rioridade como uma garantia fundamental capaz de limitar

o exercício do poder de revisão.

E o próprio Ministro Ricardo Lewandowski, atual Presidente
do TSE, expõe magistralmente a respeito da segurança jurídica:

Para terminar, Senhor Presidente, afasto, com a devida

vênia, o argumento de que a disciplina da “verticalização”

refoge ao conceito de processo eleitoral, submetido ao



624 Revista do TREDF n. 5/2010

princípio da anualidade, por força do artigo 16 da Carta

Magna, sob o argumento de que aquele tem início com as

convenções partidárias para a escolha dos candidatos, por-

quanto as coligações das agremiações políticas, que as

antecedem no tempo, matizam, modulam, condicionam,

todo o conjunto de procedimentos que se desenvolve na

seqüência.

E o Ministro Joaquim Barbosa também traz também trata
da matéria na ADI 354, fazendo referência ao Ministro Sepúlveda
Pertence. E disse:

[...] também eu entendo que, para as finalidades do art.

16 da Constituição, o conceito de processo eleitoral há de

ter compreensão e ‘extensão tão ampla quanto seus ter-

mos comportam’ (voto na ADI 354, RTJ 177/1074). Toda

norma com aptidão, ainda que em bases minimalistas, de

interferir no exercício da soberania popular, expressa pelo

sufrágio universal e voto secreto, seja para impor novos

condicionamentos, seja para suprimir os que já vinham

sendo tidos como parte integrante do acervo normativo

destinado a reger as disputas eleitorais, cai no campo da

incidência do art. 16, isto é, altera o processo eleitoral.

E eu entendo que de acordo com esse entendimento do
Ministro Joaquim Barbosa, é preciso concluir que as regras que
moldam essa celebração de coligações às vezes afastam
candidatos por lhes impor inelegibilidade e se submeterem ao
princípio da anualidade.

Ainda da atualidade, nós temos aqui um voto do Ministro
Peluso, que diz:

[...] o processo eleitoral desenrola-se em três fases: “(1)

apresentação das candidaturas; (2) organização e realiza-

ção do escrutínio; (3) contencioso eleitoral”. A primeira delas



625Revista do TREDF n. 5/2010

compreende os atos e operações de designação de candi-

datos em cada partido, do seu registro no órgão da Justiça

Eleitoral competente e da propaganda eleitoral que se des-

tina a tornar conhecidos o pensamento, o programa e os

objetivos dos candidatos.

[...]

A primeira fase do processo eleitoral inclui, portanto, a

toda evidência, a formalização das coligações político-par-

tidárias, ao lado da designação dos candidatos. [...]

Ora, se o modo de composição das coligações político-par-

tidárias integra fase elementar do processo eleitoral, a

mudança da norma que o disciplina não pode deixar de

submeter-se à regra constitucional da anterioridade da lei

aplicável ao processo em seu conjunto [...].

Como se vê, o Ministro Peluso nos ensina como a
designação de candidatos já é um dos lados das coligações,
portanto já é o processo eleitoral.

E no mesmo viés, que já é bastante conhecido, está o
Ministro Gilmar Mendes, que também tece considerações sobre o
art. 16, e o Ministro Nelson Jobim, que diz que “deve ser
observado, quanto à emenda relativa às coligações, porque senão
seria possível chegar-se ao absurdo de estabelecer novas
inelegibilidades pela mesma via, com vistas a escapar à limitação
constitucional”.

Então é importante esse aspecto e saliento, como disse
Canotilho, também citado pelo Ministro César Peluso na ADPF
144/DF, no trecho que fala que o princípio da proteção da confiança
tem três pontos no quadro do ordenamento jurídico: o princípio
da precisão, da determinalidade dos casos normativos e da
proibição de pré-efeitos de atos normativos, finalmente com a
proibição de normas retroativas.

E aí voltamos ao latim de Cícero, que diz que todos têm
direito à boa honra, é o jus honorum, muito falado no encontro
de sexta e sábado passados, no TSE. Pelo jus honorum, aquele
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sistema brasileiro que por enquanto não se critica, que aqui é a
decisão, não é aula de Direito Constitucional, mas pelo jus honorum,
na tradição brasileira, nós só temos a efetiva condenação após o
trânsito em julgado. Então o direito à honra, o direito de honra é
pertinente a todos. Está no art. 5º, XVII; art. 14, IV, V e VII e,
com autorização expressa da Carta, no art. 14, § 9º.

A Lei Complementar 135/2010, no que inovou para criar
uma situação de inelegibilidade e dilatar prazo de sua cessação,
ela cria uma inelegibilidade sanção, porque a palavra abstrata,
quando tem o adjetivo, é restritiva, mas quando você coloca ao
lado do abstrato um outro abstrato, ela vira uma coisa concreta.
E sendo concreta, evidentemente ninguém vai dizer que isso não
é uma sanção, porque é sanção.

Aí faz parte da topologia da zetética desses estudos sobre
o Direito Eleitoral, que no Brasil é diferenciado de outros países.
Em outros, a questão fica no campo criminal, administrativo, civil.
No nosso, temos um código emprestado, feito no período
revolucionário, que está em vigor até hoje, com penas em branco,
e temos os procedimentos que mudam a cada eleição.

Assim, com essas pequenas observações, eu acompanho
o voto do eminente relator.

DECISÃO

Julgou-se improcedente a Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura e deferiu-se o pedido de registro, nos termos do
voto do relator. Maioria. Em 10 de agosto de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 3.925

Classe: 42 – Recurso na Representação
Num. Processo: 509-78
Recorrente: Joaquim Domingos Roriz
Advogados: Rodrigo Ferreira – OAB/DF nº 17.210 e outros
Recorrido: Ministério Público Eleitoral
Relator: Juiz Josaphá Francisco dos Santos
Publicado em Sessão (art. 33, § 5o, da Res.-TSE 23.193)

EMENTA

ELEIÇÕES 2010 – REPRESENTAÇÃO – PROPA-
GANDA EXTEMPORÂNEA VEICULADA NA
INTERNET.

1. Com o cancelamento da Súmula 17, a Corte
Superior passou a admitir que, em virtude das
circunstâncias da elaboração e/ou veiculação
da propaganda, não é possível que o bene-
ficiário simplesmente alegue desconhecê-la
para o fim de se ver livre da responsabilização
que lhe cabe.

2. As características da propaganda,
notadamente pela utilização de um jingle com-
posto especialmente para a campanha, tornam
impossível considerar que o candidato não ti-
vesse conhecimento do vídeo.

3.  A contumácia da propaganda extemporânea
na internet deve ser considerada para fins de
aplicação da pena de multa acima do mínimo
legal, independentemente de trânsito em jul-
gado da decisão anterior. Precedentes do TSE.

4. Ao autor cabe trazer os fatos, e ao julgador
dizer o direito, de modo que a dosimetria da
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reprimenda não está vinculada ao pedido do
Representante, podendo o Poder Judiciário
aplicar a sanção que seja necessária e sufici-
ente para reprimir e prevenir a conduta ilícita.

5. Tendo em vista que o Representado susten-
ta desconhecer quem teria confeccionado a
propaganda, não é possível a apropriação do
vídeo para divulgação pelo candidato, pois
equivale a arrecadação de bem estimável em
dinheiro sem identificação do doador, o que vi-
ola o disposto no art. 16, § 3º, da Res. 23.217/
10-TSE. A ausência de identificação do supos-
to doador e do valor doado implica a impossi-
bilidade de fiscalização quanto ao limite que
pessoas físicas e jurídicas podem doar para as
campanhas eleitorais (art. 16, § 1º, I e II), não
se podendo olvidar também que os candidatos
não podem receber doações, “inclusive por
meio de publicidade de qualquer espécie”,
oriundas de determinadas pessoas jurídicas
mencionadas no art. 15 da mesma resolução,
mas essa verificação se torna impossível ante
a indeterminação do doador.

6. Negou-se provimento ao recurso.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,
JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator, RAUL SABOIA,
LUCIANO VASCONCELLOS, HILTON QUEIROZ, JOSÉ CARLOS SOUZA
E ÁVILA e MARIO MACHADO – vogais, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Decisão UNÂNIME,
de acordo com a ata do julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 11 de agosto de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente
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Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS

Relator

RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Trata-se de representação oferecida pelo MINISTÉRIO PÚ-
BLICO ELEITORAL em face de JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, GOOGLE
DO BRASIL INTERNET LTDA e pessoa não identificada, com fulcro
nos artigos 57-A a 57-D, 96 a 97 da Lei n.º 9.504/1997, 19 a 21
e 74 e seguintes da Resolução TSE 23.191/2009 e 1º a 13 da
Resolução TSE 23.193/2009, por alegada propaganda eleitoral
antecipada, consistente na divulgação de vídeo, através da
internet, com nítida conotação de propaganda eleitoral de JOA-
QUIM DOMINGOS RORIZ, candidato virtual ao cargo de Governa-
dor do Distrito Federal, sob o título “Roriz é da Gente”, no ende-
reço eletrônico htpp://www.youtube.com/watch?v=kdx1z3NHh1M.

Afirma o representante do Ministério Publico, às fls. 02 e
verso, que o vídeo, com duração de 2 minutos e 19 segundos,
consiste em montagem utilizando imagens de campanhas eleitorais
anteriores de Roriz, imagens externas do Distrito Federal e das
obras públicas supostamente realizadas durante as gestões
anteriores do primeiro representado frente ao governo distrital,
tendo por áudio um jingle com os seguintes dizeres:

É da gente,

É Roriz,

Prá Brasília ser bem mais feliz

Todos juntos numa união

Bela capital da nossa nação

Vamos reviver nossas esperanças

Trazer os bons momentos na nossa lembrança

Construindo sonhos junto com Roriz
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Brasília sempre foi a capital feliz

Agora é o momento vamos abraçar

Roriz governador é hora de voltar

Segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, as expressões
destacadas não deixam dúvidas de que se trata de propaganda
eleitoral, havendo menção expressa ao cargo de governador. Alega
que pode se afirmar com segurança que a produção é recente,
em razão da expressão “é hora de voltar” – já que a última
campanha eleitoral do representado para voltar ao governo do
DF foi em 2002, época em que algumas das obras exibidas no
vídeo, a exemplo da ponte JK, não existiam.

Aduz ainda, que as características da propaganda,
notadamente pela utilização de um jingle composto especialmente
para a campanha, faz supor a participação ou, no mínimo, o
conhecimento do beneficiário, em razão dos custos envolvidos.

Pediu a concessão de liminar para cessação imediata da
alegada veiculação de propaganda eleitoral antecipada e, ao final,
a procedência da representação, para se determinar a retirada
definitiva do material de propaganda eleitoral do vídeo “Roriz é da
Gente”. Pugnou, ainda, pela condenação dos representados
Joaquim Domingos Roriz e Wendel166 no pagamento da multa
cominada pelo § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97, no valor mínimo.

A liminar foi deferida em 30 de março do ano em curso,
sendo determinada ao Google a imediata retirada da propaganda
em 48 horas, bem como o fornecimento de informações que
levassem à identificação do usuário Wendel166 (fl. 17/20).

GOOGLE DO BRASIL LTDA apresentou defesa (fls. 23/45),
com documentos (fls. 47/50), declinando que cumpriu com a
determinação do Juízo, pugnando pela improcedência da
Representação. Por fim, forneceu dados para propiciar a
identificação do Wendel166.

O representado JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, na defesa de
fls. 191/194, alega que “não é o responsável pela produção e
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divulgação do vídeo. Nem mesmo dele tinha conhecimento ou
qualquer notícia; que somente tomou conhecimento do conteúdo
do vídeo quando de sua notificação para apresentar defesa; que
não havendo produzido e veiculado a suposta propaganda eleitoral
nem dela havendo tomado prévia ciência é descabida a
representação”.

Alega ainda que as provas existentes nos autos não
autorizam a aplicação de pena nos termos proposto. Pede a
improcedência da representação.

A Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 201 e verso) oficiou
pela intimação do provedor de acesso NET Serviços de
Comunicação S/A para prestar informações sobre os dados
pessoais do usuário identificado pelo IP 187.36.97.216.

Vieram as informações prestadas pelo provedor de acesso
NET (fls. 209 e 213), com os dados cadastrais da Sra. Cinthia
Cordeiro da Rocha, identificada como pretensa usuária do IP acima
citado.

Devidamente notificada (fls. 216), apresentou defesa (fls.
218/219), alegando que causou estranheza saber que o vídeo foi
divulgado em 05/03/2010, porque desde meados do ano de 2009
foi feita solicitação à empresa NET para suspensão dos serviços.
Que tal solicitação foi feita eletronicamente, motivo pelo qual
não tem o comprovante. Que deixava de tomar a iniciativa para
requerer comprovação de seu pedido de cancelamento em virtude
do prazo exíguo para apresentar defesa. Que tem a dizer que não
utiliza e nunca utilizou o pseudônimo de Wendel166, nem conhece
pessoa que o utilize. Que inobstante a linha telefônica e o serviço
de internet tenham sido efetuados em seu nome, quem os utilizava
era seu irmão Claudinei Cordeiro da Rocha, em sua empresa de
fato, denominada New Video Locadora e Lan House”, localizada
na loja 01 do referido imóvel, que atendia a comunidade local
com 12 computadores. Alega que é possível que algum usuário
tenha postado o vídeo de uma das maquinas da Lan House. Por
fim requer sua exclusão do pólo passivo da lide, por ser parte
ilegítima.
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Em sua manifestação de fls. 223 e verso, o Ministério Público
Eleitoral declinou que em se tratando de Lan House, é pouco
provável fazer a identificação da pessoa que utilizou o nome do
usuário referido na inicial. Que o representado Joaquim Roriz, declarou
não ser o responsável pela produção nem divulgação do vídeo.

Que, no entanto, as expressões utilizadas no áudio do
vídeo não deixam duvidas de que se trata de propaganda eleitoral,
havendo menção expressa ao cargo de governador. Que uma
peça publicitária dessa natureza, envolve um custo considerável
de produção, não sendo razoável supor que outra pessoa, que
não o candidato ou alguém ligado à sua campanha, tenha sido
responsável pela contratação e pagamento de tais serviços.
Pugnou pela procedência parcial da representação para confirmar
a liminar cominando a aplicação de multa ao representado JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97.

Irresignado, o Representado Joaquim Domingos Roriz
interpõe recurso, alegando, em síntese, que: 1) ao contrário do
que constou na decisão recorrida, jamais sustentou em diversos
processos desconhecer a produção e o conteúdo de vídeos que
contivessem suposta propaganda eleitoral extemporânea, mas
apenas afirmou na Representação 918-54 que desconhecia o
conteúdo de imagens oriundas de algumas páginas eletrônicas;
2) a condenação baseou-se apenas na presunção de que tinha
conhecimento do vídeo divulgado na internet no qual se veiculava
suposta propaganda extemporânea; 3) “não é verdade que vídeos
dessa natureza têm grande custo”, pois “com o avanço dos
meios de informática, torna-se extremamente simples realizar
vídeos com baixo custo, e cuja montagem pode se dar até mesmo
em casa”; 4) na decisão constou que “(…) pouco importa a
alegação de que o fato tenha sido praticado por terceiro, mesmo
sem conhecimento dos representados (…)”, quando as normas
de regência exigem o prévio conhecimento do candidato; 5) a
veiculação “não propala claramente a candidatura, limitando-se
a sugerir que poderá ocorrer”, sendo que a norma vedaria a
divulgação explícita da candidatura e do pedido de votos antes
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do período permitido; 6) a pena de multa foi exacerbada, pois ao
contrário do que constou na decisão, não há que se falar em
reincidência; 7) a aplicação da multa em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), dobro do mínimo cominado, configura julgamento extra
petita, tendo em vista que o Representante requereu fosse
aplicada no mínimo legal; 8) “ainda que se admitisse a
caracterização de propaganda extemporânea de responsabilidade
do recorrente, com a deflagração do período eleitoral, não se
cogita mais da proibição de veiculação de propaganda eleitoral
na internet, devendo ser autorizada a sua reprodução.”

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela
manutenção da decisão que julgou procedente a representação
e aplicou a multa de R$ 10.000,0 (dez mil reais) ao Recorrente
Joaquim Domingos Roriz.

É o relatório.

PROFERIU SUSTENTAÇÃO ORAL O SENHOR ADVOGADO RODRIGO
FERREIRA – OAB/DF Nº 17.210, PATRONO DO RECORRENTE.

VOTOS

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator:
Embora não conste nos autos mandato outorgado aos

subscritores da petição recursal de fls. 236/246, verifiquei que
há procuração arquivada na Secretaria Judiciária na qual o
representado confere poderes aos mencionados advogados.

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, tenho que não merece reforma a decisão

de fls. 225/232.

Com efeito. Afirma o recorrente que, ao contrário do que
teria sido consignado na decisão recorrida, jamais sustentou em
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diversos processos desconhecer a produção e o conteúdo de
vídeos que contivessem suposta propaganda eleitoral
extemporânea, mas apenas afirmou, na Representação 918-54,
que desconhecia o conteúdo de imagens oriundas de algumas
páginas eletrônicas.

Como se observa, a própria defesa do recorrente reconhece
que, na Representação 918-54, utilizou o argumento de
desconhecer vídeos divulgados na internet, os quais continham
imagens do candidato em suposta campanha irregular.

Ademais, a condenação não se baseou apenas na presun-
ção de que o candidato tinha conhecimento do vídeo divulgado
na internet no qual se veiculava propaganda extemporânea. É
que as características da propaganda, notadamente pela utilização
de um jingle composto especialmente para a campanha, tornam
impossível considerar que o candidato não tivesse conhecimento
desse vídeo.

Ressalto que o Eg. Tribunal Superior Eleitoral, em 2002,
cancelou a Sumula 17, segundo a qual “não é admissível a
presunção de que o candidato, por ser beneficiário de propaganda
eleitoral irregular, tenha prévio conhecimento de sua veiculação
(arts. 36 e 37 da Lei no 9.504, de 30/9/97).”

A superação desse entendimento jurisprudencial não
permitiu a responsabilização por mera presunção, mas a Corte
Superior passou a admitir que, em virtude das circunstâncias da
elaboração e/ou veiculação da propaganda, não é possível que o
beneficiário simplesmente alegue desconhecê-la para o fim de se
ver livre da responsabilização que lhe cabe.

Nesse sentido:

É certo que a jurisprudência desta Corte não admite a im-

posição de multa por presunção, entretanto, diante das cir-

cunstâncias do caso específico, pode-se considerar que seja

impossível ao beneficiário da propaganda irregular o seu

desconhecimento. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº

26111/06, Relator(a) Min. JOSÉ AUGUSTO DELGADO, Publi-

cação: DJ – Diário de justiça, Data 27/11/2006, Página 138)



635Revista do TREDF n. 5/2010

Nesse sentido, ainda, anoto os seguintes precedentes do
TSE: Ac. 21436/04, Ac. 3641/03, Ac. 19729/03, Ac. 3649/02 e
Ac. 19600/02.

Também não é crível a alegação de que “não é verdade que
vídeos dessa natureza têm grande custo”, pois “com o avanço dos
meios de informática, torna-se extremamente simples realizar vídeos
com baixo custo, e cuja montagem pode se dar até mesmo em
casa”. É que o vídeo é muito bem confeccionado com imagens
sobrepostas, sendo que ao fundo toca jingle igualmente bem elaborado,
o que, por certo, não pode ser considerado algo despretensioso.

Percebe-se que a defesa do Representado também requereu
a liberação da divulgação do vídeo, pois já se está dentro do período
permitido para a campanha eleitoral. Esse requerimento corrobora a
conclusão de que o vídeo custou ao Representado, sendo, por isso,
possível denotar que dele se tinha conhecimento prévio.

A combativa defesa ainda tenta sustentar que o vídeo
“não propala claramente a candidatura”. Entretanto, conforme
dito na decisão recorrida, o conteúdo da propaganda referida no
citado vídeo, revela, de forma insofismável tratar-se de conteúdo
eleitoral, expondo o representado como provável candidato ao
mandato de Governador do Distrito Federal.

Quanto à pena de multa, tenho que também não merece
reforma a decisão monocrática.

É certo que esta Corte, na Representação 918-54, con-
denou o Recorrente ao pagamento de multa no valor de 5.000,00
(cinco mil reais) por fato idêntico ao caso tratado neste autos,
qual seja, propaganda eleitoral extemporânea veiculada na rede
mundial de computadores.

A contumácia da propaganda extemporânea na internet
foi constatada, naquele feito, pelo Eminente Relator Juiz José
Carlos Souza e Ávila:

Segundo se verifica dos autos e das informações prestadas

pela GOOGLE DO BRASIL INTERNET LTDA, os vídeos, ima-

gens e mensagens em que são identificados os representados
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JOAQUIM DOMINGOS RORIZ e o PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

– PSC vem sendo criados e mantidos na internet desde o ano

de 2009 por solicitantes identificados por e-mails de registro

joaquimroriz20@gmail.com; joaquimroriz.10@gmail.com e,

blogdoazul@hotmail.com, além de outros relacionados a ter-

ceiros não identificados, a saber: (wesleymg@gmail.com,

felipe@saad.inf.br, redação@jornalregional.com.br, pc.pro

jovemnovobama@gmail.com) e ainda continuam disponibiliza-

dos para acesso por usuários da rede mundial de computado-

res, sem qualquer objeção dos representados JOAQUIM DO-

MINGOS RORIZ e PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (no Distrito

Federal), os quais não podem, desde a notificação nessa re-

presentação, alegar desconhecimento dos fatos, mormente

por terem condições de fazer cessar sua divulgação.

Contra aquela decisão, o Representado opôs embargos de
declaração que foram rejeitados, sendo que o feito encontra-se
na Presidência para análise de admissibilidade do Recurso Especial.

Evidentemente, este Relator, tendo participado daquele
julgamento, não poderia deixar de considerar na dosimetria da
reprimenda o fato de que o Representado já sofreu condenação
por fato idêntico. Portanto, apesar de não se tratar tecnicamente
de reincidência, instituto de direito penal, a contumácia na
ilegalidade não poderia ser relevada.

Ressalto que a Lei Complementar 135/10 passou a considerar
que a existência de decisões proferidas por colegiado, indepen-
dentemente de trânsito em julgado, torna inelegível o candidato.
Desse modo, no mesmo sentido, considerei a decisão proferida por
esta Corte que condenou o Recorrente na Representação 918-54,
pois se o legislador permitiu a suspensão dos direitos políticos, inclu-
sive em hipóteses de condenação criminal sem trânsito em julgado,
com maior razão não deve ser desconsiderada a decisão deste
colegiado que reconheceu a prática ilícita do candidato.

Deve ser salientado, ainda, que, consoante dispõe o § 2º
do art. 45 da Lei 9.504/97, a multa aplicada às emissoras de rádio
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e televisão em caso de propaganda eleitoral irregular poderá ser
duplicada em caso de reincidência. Segundo o TSE, a reiteração
dessa prática ilícita enseja a majoração da sanção pecuniária,
independente do trânsito em julgado da decisão anterior, pois se
trata de matéria administrativa (Ac. 21.091/03 e Ac. 21.056/03).

A propósito, anoto que o TSE aplicou multa ao Presidente
Lula, em razão de propaganda eleitoral extemporânea em favor da
então pré-candidata Dilma Roussef, majorando a sanção por causa
da contumácia na conduta ilegal. Na decisão, assim consignou o
Eminente Ministro Henrique Neves da Silva (Representação 83193):

(…) as palavras do representando [Presidente Lula] foram

proferidas após o mesmo já ter sido, em situações de gra-

vidade muito menor, apenado duas vezes por este Tribu-

nal, o que demonstra a reincidência.

(…)

Desta forma, considerando caracterizada ofensa ao art.

36 da Lei 9.504/97, julgo a Representação parcialmente

procedente em relação ao Representado Luiz Inácio Lula

da Silva, exclusivamente no que se refere à propaganda

eleitoral antecipada para a Presidência da República. Con-

deno o representado ao pagamento da multa no valor de

R$10.000,00 (dez mil reais). (Lei 9.504/97, art. 36,§3 c/c

Res./TSE 23.191, art. 2º, §4º). (Representação nº 83193,

Decisão Monocrática de 21/05/2010, Relator(a) Min.

HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE – Diário da

Justiça Eletrônico, Data 25/05/2010, Página 42-57)

Ademais, o pedido de aplicação de multa no mínimo legal,
formulado pelo Representante, não configura julgamento extra petita.
É que ao autor cabe trazer os fatos, e ao julgador dizer o direito.
Com efeito, a dosimetria da reprimenda não está vinculada ao pedido
do autor, podendo o Poder Judiciário aplicar a sanção que seja
necessária e suficiente para reprimir e prevenir a conduta ilícita.

Portanto, tendo em vista que a norma prevê a sanção
pecuniária de R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00, em face da contumácia
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do Recorrente, considero razoável e proporcional a fixação da
multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, em relação ao pedido de liberação da divulgação
do vídeo de fl. 09, tenho que não deve ser deferido.

É que a defesa sustenta que desconhece quem teria
confeccionado a propaganda, de modo que a sua apropriação pelo
candidato equivale a arrecadação de bem e serviços estimáveis
em dinheiro sem identificação do doador, o que viola o disposto no
art. 16, § 3º, da Res. 23.217/10-TSE, que exige que a arrecadação
se dê mediante recibo eleitoral para que seja conhecido o donatário:

Art. 16. Observados os requisitos estabelecidos no art. 1º

desta resolução, candidatos, partidos políticos e comitês

financeiros poderão receber doações de pessoas físicas e

jurídicas mediante depósitos em espécie, devidamente iden-

tificados, cheques cruzados e nominais ou transferências

bancárias, ou ainda em bens e serviços estimáveis em di-

nheiro, para campanhas eleitorais.

§ 3º Toda doação a candidato, a comitê financeiro, ou a

partido político, inclusive recursos próprios aplicados na

campanha, deverá fazer-se mediante recibo eleitoral (Lei

nº 9.504/97, art. 23, § 2º).

A ausência de identificação do suposto doador e do valor
doado implica a impossibilidade de fiscalização quanto ao limite
que pessoas físicas e jurídicas podem doar para as campanhas
eleitorais (art. 16, § 1º, I e II, da Res. 23.217/10-TSE).

Não se pode olvidar também que os candidatos não podem
receber doações, “inclusive por meio de publicidade de qualquer
espécie”, oriundas de determinadas pessoas jurídicas mencionadas
no art. 15 da Res. 23.217/10-TSE1. O recebimento desses recursos

1 Art. 15. É vedado a partido político, comitê financeiro e candidato receber,
direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro,
inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de (Lei
n° 9.504/97, art. 24, I a XI):
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de origem vedada constitui irregularidade insanável, implicando
desaprovação das contas do infrator (§ 1º do mesmo dispositivo),
mas essa verificação não é possível, pois não foi identificado o
pretenso donatário.

Nota-se que a Lei Eleitoral preceitua em seu art. 30-A, §
2º, que a arrecadação ilícita de recursos impõe a grave sanção
de negar ao candidato eleito o diploma ou cassá-lo se já estiver
sido outorgado.2

I – entidade ou governo estrangeiro;
II – órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida
com recursos provenientes do poder público;
III – concessionário ou permissionário de serviço público;
IV – entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária,
contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
V – entidade de utilidade pública;
VI – entidade de classe ou sindical;
VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
VIII – entidades beneficentes e religiosas;
IX – entidades esportivas;
X – organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
XI – organizações da sociedade civil de interesse público;
XII – sociedades cooperativas de qualquer grau ou natureza, cujos
cooperados sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos
e estejam sendo beneficiadas com recursos públicos (Lei n° 9.504/97, art.
24, parágrafo único);
XIII – cartórios de serviços notariais e de registro.
§ 1º O uso de recursos recebidos de fontes vedadas constitui irregularidade
insanável e causa para desaprovação das contas.
2 Art. 30-A.  Qualquer partido político ou coligação poderá representar à
Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando
fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para
apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à
arrecadação e gastos de recursos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 2o  Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins
eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver
sido outorgado.
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Ademais, nas imagens não aparece o nome da coligação que
lança o candidato ao GDF, bem como não há referência às legendas
partidárias que a integram, o que viola o direito do eleitor de conhecer
as alianças dos candidatos (art. 6º, § 2º, da Lei Eleitoral)3.

Portanto, entendo que a liberação da divulgação do vídeo
de fl. 09 equivaleria a autorizar uma ilicitude.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto
pelo candidato Joaquim Domingos Roriz.

É como voto.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Acompanho o relator.

DECISÃO

Negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator. Decisão unânime. Em 11 de agosto de 2010.

3 Art. 6º (…)

§ 2º Na propaganda para eleição majoritár ia, a coligação usará,

obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos

que a integram; na propaganda para eleição proporcional, cada partido

usará apenas sua legenda sob o nome da coligação.
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ACÓRDÃO Nº 3.947

Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 1734-36
Assunto: REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC –
CANDIDATO – CARGO – DEPUTADO DISTRITAL
Requerente: Coligação Um Novo Caminho PTB, PRB (PRB/PTB)
Interessado: CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO, CARGO
DEPUTADO DISTRITAL
Advogados: DR. FERNANDO NEVES DA SILVA – OAB/DF
Nº 2.030 E OUTROS
Impugnante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Impugnante: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
Advogado: SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS – OAB/DF
Nº 18.904
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ
Publicado em Sessão (art. 48, § 3º, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

1 – Preliminar de ausência de litisconsórcio
passivo necessário que se rejeita, por
inocorrentes os requisitos do art. 47 do Código
de Processo Civil.

2 – Cerceamento de defesa, por indeferimento
de prova oral, que se afasta, porque, desne-
cessária, restam incontroversos os fatos, di-
ante da prova documental.

3 – A Lei Complementar nº 135/2010, dispondo
sobre inelegibilidade, ao amparo do artigo 14, §
9º, da Constituição Federal, não está adstrita
ao comando do artigo 16 da mesma Constitui-
ção, que se destina ao processo eleitoral.

4 – Inexistência de ofensa ao princípio da pre-
sunção de inocência, porque, reconhecendo-se-
lhe a inelegibilidade, não se está apenando o
pré-candidato.
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5 – Inexistência de ofensa à garantia prevista
no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Fe-
deral, à vista da conceituação que se
depreende do artigo 6º e parágrafos da Lei de
Introdução ao Código Civil.

6 – Inexiste coisa julgada em favor do impug-
nado, assegurando-lhe prazo de três anos para
inelegibilidade. Além de não haver trânsito em
julgado da decisão de que se cogita, tão pouco
faz jus o candidato ao prazo reduzido, preva-
lecendo, sim, o do momento do pedido de re-
gistro de candidatura (oito anos, conforme a
LC nº 135/2010), embora mais amplo, pois se
trata de aferir causa de inelegibilidade.

7 – A Ação de Impugnação não é a via adequa-
da para rever os fundamentos da decisão, cuja
ocorrência ensejou seu ajuizamento.

8 – Positivada a causa de inelegibilidade pre-
vista no artigo 1º, inciso I, alínea “d”, da LC nº
64/1990, com a redação dada pela LC nº 135/
2010, indefere-se o registro.

9 – Procedência das impugnações.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL em rejeitar as preliminares e, no mérito, julgar
procedente as Ações de Impugnação de Registro de Candidatura
e indeferir o pedido de registro nos termos do voto do Relator.
Decisão POR MAIORIA, de acordo com a ata do julgamento e as
notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 11 de agosto de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente
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Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Relator

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO
Cuida-se de pedido de registro de candidatura ao cargo

de Deputado Distrital, formulado pela Coligação Um Novo Caminho
PTB, PRB (PRB/PTB), em favor de Christianno Nogueira Araújo,
que foi impugnado pelo Ministério Público Eleitoral, nas fls. 27/43,
e por Francisco Domingos dos Santos (fls. 66/69).

Da impugnação feita pelo Ministério Público Eleitoral,
destaco:

O presente pedido tem como um de seus fundamentos o

disposto no art. 1º, inciso I, alínea ‘d’, da LC nº 64/90, com

redação dada pela LC nº 135/10:

Art. 1º São inelegíveis:

I – 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; (Incluído

pela Lei Complementar nº 135, de 2010) [grifo nosso]

Em 2008, esse TRE/DF julgou procedente a Ação de Inves-

tigação Judicial ajuizada em desfavor do impugnado por

abuso de poder econômico, sendo declarada sua
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inelegibilidade para as eleições que se  realizassem nos

três anos subsequentes ao das eleições de 2006, em

ementa,  cujo inteiro teor é anexado, assim vazada:

REPRESENTAÇAO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL

ELEITORAL. ELEIÇÕES 2006. CANDIDATO A DEPUTADO

DISTRITAL. DIRETOR ADMINISTRATIVO DE EMPRESA.

ABUSO DE PODER ECONÔMICO. COAÇÃO E AMEAÇA DE

DEMISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO.

POTENCIALIDADE. DESEQUILÍBRIO. RESULTADO DO

PLEITO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

2. Agravo retido não conhecido por ser manifestamen-

te inadmissível.

3. No mérito restou demonstrado que, efetivamente, o

representado, diretamente e por intermédio de tercei-

ros, praticou os atos descritos na inicial, violando o

art. 301 do Código Eleitoral c/c art. 19 e seguintes da

LC 64/90.

4. Provas testemunhais e conjunto probatório apresen-

tado suficientes para a demonstração do alegado. Re-

presentação que se julga PROCEDENTE.

6. Declaração de inelegibilidade do representado

para as eleições a se realizarem nos 3 (três) anos

subsequentes ao pleito de 2006.

(INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 447, Acórdão

nº 2691 de 06/03/2008, Relator(a) ESTEVAM CARLOS

LIMA MAIA, Publicação: DJ – Diário de justiça, Volume

3, Data 18/03/2008, Página 716) [grifo nosso]

Em face do citado acórdão, o impugnado interpôs o Recur-

so Ordinário nº 1714, em 27/06/2008, o qual encontra-se

pendente de julgamento.

A fim de que fosse conferido efeito suspensivo ao recurso

ordinário para suspender a inelegibilidade, o impugnado

formulou pedido cautelar incidental, o qual não foi conhecido,
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em decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo

Lewandowski em 05.07.2010.

Ora, o caso de Christianno Nogueira Araújo encaixa-se

perfeitamente na hipótese prevista pela alínea ‘d’ do inciso

I do art. 1° da Lei de Inelegibilidades, com redação dada

pela LC nº 135/10. Vejamos.

O referido dispositivo diz que são inelegíveis para qual-

quer cargo:

· os que tenham contra sua pessoa representação julgada

procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada

em julgado ou proferida por órgão colegiado, em pro-

cesso 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 – o ora candidato à Câmara

Legislativa do Distrito Federal, Christianno Noguei-

ra Araújo, teve julgada procedente em seu

desfavor a Ação de Investigação Judicial, em

acórdão proferido por esse Tribunal Regional Elei-

toral do Distrito Federal, publicado em 18 de março

de 2008, conforme comprova o DOC. 01.

Logo, inegável a perfeita adequação do presente caso à

hipótese legal.

Constituindo-se tal hipótese causa de inelegibilidade legal

absoluta para as eleições na qual concorrem ou tenham

sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos

8 (oito) anos seguintes, não há que ser deferido o pedido

de registro. (fls. 40/42).

Da impugnação feita por Francisco Domingos dos Santos,
explicito:

O impugnante manejou ação de investigação judicial elei-

toral que tramitou perante esse E. TRE, sob o nº 447,
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porquanto o requerido, utilizando-se de evidente abuso de

poder econômico, constrangeu os empregados da empre-

sa Fiança da qual era diretor administrativo, cujos sócios

eram seus pais, a nele votarem durante o pleito de 2006,

pena de se virem – caso recalcitrassem – demitidos.

O feito seguiu seu curso ordinário sendo julgado procedente

nos seguintes termos:

REPRESENTAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL

ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2006. CANDIDATO A DEPU-

TADO DISTRITAL. DIRETOR ADMINISTRATIVO DE EM-

PRESA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. COAÇÃO E AME-

AÇA DE DEMISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. COMPRO-

VAÇÃO. POTENCIALIDADE. DESEQUILÍBRIO. RESULTA-

DO DO PLEITO PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

2. Agravo retido não conhecido por ser manifestamen-

te inadmissível.

3. No mérito restou demonstrado que, efetivamente, o

representado diretamente e por intermédio de terceiros,

praticou os atos descritos na inicial, violando o art. 301

do Código Eleitoral c/c art. 19 e seguintes da LC 64/90.

4. Provas testemunhais e conjunto probatório apresen-

tados suficientes para a demonstração do alegado.

5. Representação que se julga procedente.

6. Declaração de inelegibilidade do representado para

as eleições que se realizarem aos 3 (três) anos

subsequentes ao pleito de 2006.

O impugnado interpôs recurso originário que tramita pe-

rante o E. TSE no desiderato de ver reformada a v. decisão.

O recurso tramita sob o nº 1.714.

O requerido requereu nos mesmos autos a concessão de

efeito suspensivo ao recurso interposto que foi negado pelo

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente daquela Corte

superior.
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A hipótese descrita atrai a condição impeditiva inscrita no

art. 1º, inciso I, alínea D, da LC nº 64, de 18 de maio de

1990, com a redação que lhe foi dada pela LC nº 135/

2010.

Com efeito, o impugnado teve, contra si, julgada improce-

dente ação da qual foi reconhecida a prática de abuso de

poder econômico, sendo, inclusive, declarado inelegível.

A aplicabilidade da inovação legislativa, há muito exigida

pela sociedade brasileira, é imediata conforme a jurispru-

dência iterativa do E. TSE.

Obviamente, a previsão normativa não possui característi-

ca de pena e nem se insere nos efeitos de eventual conde-

nação, na medida em que se trata de mera, pura e simples

condição de elegibilidade, que é aferível no momento em

que se postula o registro na candidatura no mandato eletivo.

Nesse ardor, pouco importa se a condição que ocasionou a

inelegibilidade é anterior a lei, na medida em que o fato

jurídico a ser analisado, aqui a inelegibilidade, somente se

afere quando o cidadão pretende se candidatar ao cargo

político.

Eis porque, entende o impugnante que se trata de condi-

ção a ser verificada em quem o impugnado não se insere

dentre as pessoas que podem se candidatar ao mandato

eletivo. (fls. 66/68).

O impugnado contestou a impugnação feita por Francisco
Domingos dos Santos (fls. 113/147).

Alega:

1) Ausência de pedido de citação da Coligação Um Novo
Caminho, como litisconsorte passivo necessário, o que acarreta
a decadência do direito de impugnar, pois “decorrido o prazo legal
para a impugnação ao registro de candidatura, a falha quanto à
ausência de inclusão no pólo passivo e de requerimento de citação
da Coligação pela qual o impugnado pretende concorrer não pode
mais ser sanada” (fl. 122).



648 Revista do TREDF n. 5/2010

2) Inaplicabilidade da Lei Complementar nº 135/2010 ao
caso do impugnado, “especialmente pelo Princípio da Anterioridade
Eleitoral (artigo 16 da Constituição da República) e pela
impossibilidade de lei posterior agravar a sanção que lhe foi imposta
e que já se exauriu, bem como pela revisão do entendimento do
Eg. Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal sobre a exata
situação fática.” (fl. 125).

3) “A decisão do TRE/DF que declarou o impugnado inelegível
foi revista por esta  mesma Eg. Corte no julgamento dos demais
casos sobre os mesmíssimos fatos” (fl. 140).

Pede a improcedência da impugnação.

Contestou, outrossim, o impugnado a postulação do
Ministério Público Eleitoral (fls. 149/183), desenvolvendo idêntica
argumentação.

No despacho de fl. 639 a verso, estabeleci:

Pedido de Registro de Candidatura, com impugnações (fls.

27/43 e 66/69).

Contestações nas fls. 113/147 e 149/183.

Sobre as contestações oferecidas, manifestem-se os

impugnantes no prazo comum de 48 (quarenta e oito)

horas.

Seguiu-se, apenas, o pronunciamento do Ministério Público
Eleitoral, como se vê das fls. 643/667, tendo o outro impugnante
silenciado (fl. 706).

Proferi, então, decisão nestes termos:

Facultou-se aos impugnantes manifestarem-se sobre as

contestações, oportunidade de que apenas o Ministério

Público se valeu nas fls. 643/647, para sustentar a

desnecessidade de citação da Coligação “Um Novo

Caminho” e, no mérito, a pertinência da impugnação, ter-

minando por requerer:
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a) seja intimada a Coligação ‘Um Novo Caminho’ (PRB/

PTB), para, querendo, intervir no processo como assis-

tente simples do impugnado, nos termos do art. 50 do

Código de Processo Civil, aplicado por analogia;

b) seja declarada encerrada a fase instrutória, haja vis-

ta tratar-se apenas de matéria de direito (art. 40 da

Resolução TSE nº 23.221/2010), conforme já demons-

trado no item V desta peça, oportunizando, assim, o

prazo comum de 5 dias para as alegações finais, nos

termos do art. 41 da referida Resolução, visando a in-

clusão do feito em pauta para julgamento;

c) seja julgada procedente a presente ação de

impugnação de registro de candidatura, fulcrada no art.

1º, inciso I, alínea ‘d’, da LC nº 64/90, com redação dada

pela LC nº 135/10, indeferindo-se o pedido de registro

de candidatura de Christiano Nogueira Araújo. (fl. 667).

Indefiro o pedido de citação da Coligação ‘Um Novo Cami-

nho’ PTB/PRB (PRB/PTB), uma vez que, por disposição da

Lei ou pela natureza da relação jurídica, não se infere que

a lide deva ser decidida de modo uniforme para todas as

partes, restando, assim, afastados os requisitos do artigo

47 do Código de Processo Civil, pois, dispondo o artigo 13

da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que “é facul-

tado ao partido ou coligação substituir candidato que for

considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo

final de prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro in-

deferido ou cancelado”, fica evidente que a pretensão do

candidato e a do postulante do registro não têm a mesma

natureza jurídica, havendo a norma legal ora transcrita

vincado, entre ambas, a respectiva diferença.

Defiro, todavia, como postulou o impugnante, seja intima-

da a Coligação requerente, para intervir, querendo, no fei-

to, como simples assistente do impugnado, de acordo com

o artigo 50 do Código de Processo Civil.

Não há matéria fática a exigir dilação probatória, devendo

a causa ser decidida à vista da documentação produzida
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pelas partes e do direito a ser aplicado para solver a con-

trovérsia.

Indefiro a inquirição de testemunhas, fixando às partes o

prazo comum de cinco dias, para alegações finais. (fl. 708).

O Ministério Público Eleitoral reiterou na fl. 721, à guisa de
alegações finais, a ratificação do seu pronunciamento de fls.
643/667 dos autos.

O impugnado ofereceu as alegações finais que se vêem
nas fls. 723/733.

O impugnante Francisco dos Santos silenciou (fl. 734).

Consta, ainda, na sequência, registro processual, onde se lê:

CERTIFICO que intimada a Coligação Um Novo Caminho,

certidão de fl. 717, para, querendo, intervir como assisten-

te do impugnado, não houve manifestação até a presente

data. (fl. 735).

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE
GÓES:

Senhor Presidente, eminentes juízes componentes desta
Corte eleitoral, ilustre Dr. Fernando Neves, advogado do
impugnado:

Em relação às preliminares de citação da Coligação Novo
Caminho com litisconsorte passivo necessário, como já decidido
pelo ilustre relator, não cabe na espécie, seja por falta de
dispositivo legal nesse sentido, seja pela natureza da ação, e o
TSE já tem um precedente específico em que está na no nº 1 da
ementa, assim vazado:
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Nas ações de impugnação de  registro de candidatura, não

existe litisconsórcio necessário entre o pré-candidato e o

partido político pelo qual pretende concorrer no pleito.

Relator Ministro Ricardo Lewandowski de 12 de maio de

2009, pág. 18, Diário de Justiça.

Então essa preliminar não merece acolhimento.

A outra preliminar, no sentido da necessidade de dilação
probatória para oitiva de testemunha, também não cabe, como
este Tribunal já decidiu em várias vezes, mesmo porque “A prova
testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo
diverso. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:
I – já provados por documento [...]” É o art. 400, inciso I, do
CPC.

Daí que não há necessidade de oitiva de testemunha,
mesmo porque a matéria é também eminentemente de direito e
de aplicação da tese jurídica à moldura fática. Então essa segunda
preliminar também não merece conhecimento. Passa-se à análise
do mérito.

A aplicação da Lei Complementar nº 135/10 para as eleições
de 2010 já foi acolhida pelo TSE e por precedentes desta Corte,
principalmente o leading case desta Corte, que foi no processo
de Registro de Candidatura 1616-60, o que seria já suficiente
para invocar, a fim de que a ação, ora em julgamento, fosse
julgada procedente.

Mas independentemente desses precedentes, vou fazer
mais algumas considerações em relação ao tema, haja vista que,
na data de hoje, são os últimos julgamentos referente à Lei da
Ficha Limpa.

Não há ofensa ao art. 16 da Constituição Federal, princípio
da anterioridade ou anualidade, haja vista que a lei complementar
em referência não se insere na expressão ‘processo eleitoral’,
mas cuida de causas de inelegibilidade, que são matérias de matriz
constitucional atinentes a direito eleitoral material.
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Não causou surpresa a Lei Complementar nº 135/10, pois
foi publicada antes do prazo para escolha dos candidatos em
convenção, que é de 10 a 30 de junho, daí que os partidos
políticos e coligações já tinham balizas das regras de inelegibilidade
para a escolha dos seus candidatos, então, não houve surpresa.
E um dos objetivos do art. 16 da Constituição Federal é não
causar surpresa. E qual é a outra finalidade? Busca o art. 16
proteger a lisura do processo eleitoral contra casuísmos, em face
de eventual ruptura jurídica, a fim de causar desequilíbrio na
disputa eleitoral.

Eu pergunto: qual o desequilíbrio causado pela edição da
Lei Complementar nº 135/2010? Afastar todos os fichas sujas é
algum casuísmo? Não, é dar efetividade ao comando do §9º do
art. 14 da Constituição Federal, no que tange em considerar a
vida pregressa do candidato, a fim de proteger a probidade
administrativa e moralidade para o exercício do mandato.

Não se está aplicando a Lei Complementar nº 135/10
retroativamente, mas tão somente está se exigindo a observância
da norma constitucional do § 9º do art. 14, para considerar a
vida pregressa do candidato. O que se está considerando é a
vida pregressa, não se está aplicando a lei retroativamente.

Ora, não é possível considerar a vida pregressa no futuro,
pois o próprio termo diz: “pregressa”, que, segundo o dicionário
Houaiss, é o “que se passou antes, anteriormente, precedente”.

Então, o que o § 9º do art. 14 da Constituição fala? Que
deve ser levado em consideração nas causas de inelegibilidade –
e isso é texto constitucional – a vida pregressa do candidato
para se aferir a questão da moralidade e da probidade da sua
vida pregressa. Então é a própria constituição que fala que se
deve considerar a vida pregressa, e vida pregressa é, obviamen-
te, a vida que já passou, é a vida anterior, é a vida precedente
do candidato e não a vida futura.

Então, o fato de a Lei Complementar nº 135/10 estar
traçando os parâmetros para se analisar a vida pregressa, ela
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não está retroagindo. O que se analisa, pois, pelo comando dessa
Lei Complementar nº 135/10, é a vida passada do pretendente
ao registro de candidatura para se aferir, no momento do seu
pedido de registro de candidatura, se ele possui as condições
emanadas no § 9º do art. 14 da Constituição Federal. A lei
complementar está sendo aplicada para o futuro, para as eleições
posteriores à sua vigência. Ela não está atingindo candidaturas
pretéritas ou eleições anteriores. Então, não há que se falar em
irretroatividade.

Fala-se que essa lei complementar está causando
insegurança jurídica. Qual insegurança jurídica? Ela está sendo
aplicada para o pleito posterior à sua vigência, foi publicada antes
das convenções partidárias. Ela tem fundamento de validade no
§ 9º do art. 14 da Constituição Federal, ela não atinge nem
altera nenhum ato jurídico perfeito.

A renúncia para evitar cassação continua sendo renúncia
perfeita e consumada. A condenação criminal continua sendo
condenação criminal. A rejeição de contas continua sendo rejeição
de contas. A condenação pela Justiça Eleitoral por abuso de
poder econômico, que é o caso, continua tendo a mesma natureza:
condenação pela Justiça Eleitoral. Em suma, não se está
desconstituindo nenhum desses atos jurídicos perfeitos. Só estão
sendo levados em consideração, por força da regra atual sobre a
capacidade passiva eleitoral, conforme determina a Constituição
Federal, no § 9º do art. 14.

Aí se diz: “Ah, mas é sanção, é uma restrição de direitos,
aumentando, dilatando, um prazo anterior de afastamento da
capacidade eleitoral passiva”. Ora, candidato algum tem direito
adquirido a prazo de inelegibilidade pré-existente, pelo simples
fato de que esse prazo é fixado pela lei que vai reger o próximo
pleito eleitoral, que vai acontecer após a sua vigência.

Com o reclame social, com o aprimoramento da democra-
cia, a evolução dos valores da sociedade, é que a legislação, em
um país como o nosso (civil law), é feita acompanhando justa-
mente a evolução social, em cada momento em que a sociedade
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anseia ou aspira. E vemos muito isso na seara criminal, quando se
editou a Lei dos Crimes Hediondos, quando se majora pena, quando
se estabelecem regimes, e nas leis sobre o meio ambiente. E de
tudo isso reflete atividade legiferante, reflete o momento atual
de uma sociedade. E o momento atual da sociedade, que aprimo-
ra o regime democrático, é que trouxe a edição da Lei Comple-
mentar nº 135/10. Então o reclamo social com evolução dos va-
lores da sociedade, que é absolutamente legítimo, que o legisla-
dor aumente o prazo das causas de inelegibilidade para tutelar a
moralidade e a probidade administrativa, exigindo-as dos candi-
datos em sua vida pregressa, que a Constituição prevê.

Mesmo se considerando como restrição de direitos, só a
título de argumentação, porque esta Corte e o TSE já refutaram,
tem-se que há simetria de valores constitucionais de normas
constitucionais, pois o § 9º do art. 14 encontra-se inserido no
Título II – Dos Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais
– como igualmente estão as normas que tutelam o ato jurídico
perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido, o princípio da não
culpabilidade. Todos esses valores, todas essas normas consti-
tucionais, todos esses princípios estão inseridos no mesmo Título
II da Constituição da República – Dos Direitos e Garantias Funda-
mentais. Então eles são equivalentes.

Pela regra da ciência do Direito, pela hermenêutica consti-
tucional, qual a regra que se utiliza no caso de normas constitu-
cionais equivalentes? A ponderação dos valores nelas guardado,
mediante o princípio substantivo da proporcionalidade e da
razoabilidade. Pergunto: não é razoável o prazo fixado de 8 (oito)
anos para se afastar a capacidade eleitoral passiva do candidato
imoral, ímprobo, condenado, que, comprovadamente, previamen-
te, assim já foi taxado? Claro que é. Atingem somente dois plei-
tos, no caso do Distrito Federal, esses 8 anos. Então é absoluta-
mente razoável.

Antes, inclusive, quanto à Lei Complementar nº 64/90, a
redação anterior era inócua para o Distrito Federal. Se Vossas
Excelências forem atentar, porque o prazo antigamente era de 3
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anos de inelegibilidade e no Distrito Federal só há eleições de
quatro em quatro anos, pois aqui não há eleição municipal, então
era até um vazio a condenação, mesmo chegando ao final depois
em uma ação, condenar a inelegibilidade, nos termos da redação
antiga, de 3 anos, para o Distrito Federal. Porque em 2006 foi
condenado, três anos, acaba em 2009, a próxima eleição é em
2010, nunca haveria um inelegível nessas condições no Distrito
Federal. Daí que mostra a própria evolução social e a própria
evolução legislativa dessa lei complementar.

Então, nesse sentido, é proporcional e razoável. Não seria
se fixasse um prazo de 20 anos para as causas de inelegibilidade,
ou mesmo se não fixasse prazo algum, deixando-se sem capacidade
passiva aqueles que incorreram nessas causas de inelegibilidade,
mas isso não ocorreu.

Essa proporcionalidade decorre também de uma redução
ínfima, de um sacrifício mínimo em relação aos demais valores
constitucionais tutelados no mesmo Título II, para se dar
efetividade ao comando do § 9º do art. 14.

O interesse é o posicionamento de alguns para dar
efetividade na aplicação dessas normas constitucionais, pois
conferem tratamento díspares entre o cidadão privado e o Estado
público. A res pública, a coisa pública, não é res nullius, coisa
sem dono, coisa de ninguém, porque somente se vê o enfoque do
cidadão e não se vê do Estado, da Administração.

Indagam: não é perigoso defender o Estado em face do
cidadão, pois já vivemos em uma ditadura, colocando o Estado
atual da nossa República como sendo um inimigo? Ora, não vivemos
atualmente em ditadura, vivemos em um estado democrático de
direito, e um estado democrático de direito pressupõe
necessariamente o cumprimento das regras do jogo. As regras do
jogo são as regras constitucionais que aqui estão em discussão.

A coisa pública precisa ser cuidada, sim. Os bens públicos
comuns do poder público, a que eles pertencem, o dinheiro público,
que estão nos cofres municipais, estaduais, distritais e federal,



656 Revista do TREDF n. 5/2010

são bens da sociedade brasileira, de todos nós. Então, porque é
público, porque podemos admitir que para cuidar dele, do
patrimônio público para administrá-lo e geri-lo, qualquer pessoa,
um criminoso condenado, uma pessoa que teve suas contas
rejeitadas, uma pessoa que abusou do poder econômico, pessoas
desprovidas de valores morais e éticos, porque é público, podemos
colocá-los lá para administrar e para gerir?

Ora, o Estado também tem o direito de não querer que tais
cidadãos exerçam funções públicas, tanto que existe a regra
constitucional do § 9º do art. 14. E se for escolher, o que não é o
caso, porque não vivemos em ditadura nenhuma, é preferível ter a
ditadura da moralidade do que a ditadura da corrupção, do que a
ditadura do enriquecimento ilícito de agentes políticos, causando
demandas da sociedade com a ausência de saúde, de saneamento
básico, de educação. Isso são, justamente, os recursos públicos e
o enriquecimento ilícito que essas pessoas, efetivamente, causam.

Pergunto: e a iniciativa privada e o cidadão, então, que
quer defender os princípios constitucionais e individuais? Um
empresário contrataria para ser gerente da sua empresa, o diretor
da sua empresa, uma pessoa que é acusada de crime contra o
patrimônio? E não estou falando de um condenado, não. Estou
falando de uma pessoa acusada, só denunciado por crime contra
patrimônio ou fraude. Esse empresário contrataria essa pessoa?
Ou mesmo um crime contra a pessoa? Não, não contrataria. Ou
será que ele vai preferir preponderar o princípio da inocência?
“Não, ele não foi condenado, só denunciado, então eu vou
contratá-lo para ser o gerente da minha empresa”. Ora, isso,
com a devida vênia, é uma grande hipocrisia. Não serve para o
particular, para o cidadão, mas serve para o Estado, serve para o
público? Para o cidadão não serve, mas para o público serve.

É por isso que estamos vivendo, ano após ano, com
inúmeras crises na composição da Administração Pública de
pessoas que enriquecem, fazem fortuna à custa do dinheiro
público, que, em outras palavras, apropriam-se de recursos que
deverão ser destinados à saúde, à educação, ao saneamento
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básico, à segurança pública. Ou estamos satisfeitos com todas
essas questões para colocar lá qualquer administrador imoral e
ímprobo?

As pessoas morrem todo o dia, no Brasil, nas filas dos
hospitais públicos do SUS. Não existe creche para a pessoa
trabalhar com dignidade e deixar o seu filho na creche, como é o
caso de uma empregada doméstica.

Para nós, que estamos aqui, é muito fácil, porque temos
plano de saúde privado, nós temos todas as condições, e essas
pessoas não têm. E aí, nesse sentido, o Estado não, pode ser
tutelado, pode-se colocar o imoral e o ímprobo para tutelar, e a
Administração é coisa de ninguém. O Estado não é coisa de ninguém.

Nesse sentido, o Ministério Público Eleitoral pugna pela
procedência dessa ação de impugnação, que já foi objeto de
análise pelo Tribunal e a matéria é a mesma.

É a manifestação, excelência.

O Senhor Advogado FERNANDO NEVES DA SILVA – OAB/DF 2.030:
Eminente Senhor Presidente, Senhor Desembargador Federal

relator deste processo, senhores magistrados, juízes que integram
este Tribunal, ilustre Procurador Regional Eleitoral:

Eu vou pedir licença para ir direto ao ponto e pretendo
não esgotar o mesmo tempo dado ao Senhor Procurador Regional.

Duas preliminares: a de cerceamento de defesa e a da
ausência de citação do litisconsorte passivo necessário. Queria
insistir em relação às duas e em relação a segunda, do
litisconsórcio, apenas fazer uma ponderação a este Tribunal.

Conhecendo a jurisprudência, mas o que impede o registro
é que aquele acórdão do Ministro Lewandowski, que é da
jurisprudência é quando isto chega ao Tribunal Superior Eleitoral,
essas causas, e isso surge lá, mas aqui o que nós temos é uma
impugnação, é um pedido de registro que é feito pela coligação.
Quem pede o registro não é Christianno, quem pede o registro da
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candidatura é a coligação, é seu partido político. Daí porque é
absolutamente desnecessário que essa coligação seja citada para
se defender nesses casos, assim como o candidato, que também
tem direito próprio a defender.

Presente essa situação e decorrido o prazo, vamos dizer, a
falha do Ministério Público e do outro impugnante não pode mais
ser corrigida, com a devida vênia, porque se operou a decadência.

Quanto à aplicação do art. 16, essas grandes questões
que envolvem a aplicação da Lei Complementar 135, eu queria
pedir licença ao Tribunal para me reportar ao que já consta dos
autos. E eu creio que existem razões jurídicas suficientes para
enfrentar o discurso exclusivamente político trazido pelo
impugnante, pelo Ministério Público.

Todavia, eu respeito a posição deste Tribunal, que já decidiu
em duas ou três oportunidades essa questão. Apenas queria
ponderar, pois que Vossas Excelências conhecem muito bem os
argumentos que exigem a imposição, o respeito ao art. 16, a
impossibilidade da aplicação retroativa.

Sobre essa questão, o Tribunal Superior Eleitoral ainda não
se manifestou em caso concreto, ou seja, ouvindo os argumentos
das partes. Respondeu a uma consulta, é verdade, e uma consulta
sobre uma situação muito específica. E essa situação vai chegar
ao Supremo Tribunal Federal, que, quando examinou a ADIN contra
a Emenda Constitucional nº 52, foi claro ao afirmar a aplicação
do art. 16, inclusive em relação à Emenda Constitucional, que
alterava o art. 17 da Constituição.

Então nós temos ainda um longo campo pela frente, mas
eu não quero cansar Vossas Excelências, que têm uma pauta
cheia, repetindo essas razões jurídicas.

Eu queria pedir licença é para trazer uma situação particular
do caso presente, que a acusação olimpicamente ignorou. É que
neste caso o que se tem é uma situação totalmente particular e
que é ela é suficiente para garantir o registro. Aqui a sentença
colegiada de que se fala, que seria a causa da inelegibilidade, e
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nós estamos falando aqui em inelegibilidade sanção e não de
inelegibilidade consequência, distinção feita já pelos tribunais. O
que nós temos aqui é uma decisão deste Tribunal de 2008. O
eminente relator fez referência a ela, em que fixou como sanção
para Christianno Araújo, pelos fatos que entendeu irregulares
naquele processo, uma inelegibilidade por três anos a partir de
2006, ou seja, até 2009.

Essa é a decisão deste Tribunal Regional Eleitoral do Dis-
trito Federal, decisão que não foi atacada pelas partes que im-
pugnavam e que eram autores: o Ministério Público e o mesmo
impugnante, Chico Vigilante, que é o tradicional adversário. Eles
se contentaram com essa solução, com esses três anos. Isso foi
o que ficou decidido. Esses três anos já terminaram em novembro
de 2009, outubro de 2009, dezembro. Em janeiro de 2010,
Christianno era elegível. Ele tem a seu favor uma coisa julgada
que estabelece o tempo de inelegibilidade.

Essa é a situação particular do caso concreto, que o difere
de todos os demais. Parece-me até que, quando o Tribunal
Superior Eleitoral discutiu aquelas duas consultas, essa questão
foi posta pelo Ministro Marcelo Ribeiro, e todos os ministros foram
unânimes. A tanto nós não chegamos, estamos respondendo a
uma consulta. Vindo esta situação, evidentemente, vamos
examinar isso com o devido cuidado.

Eu, pelas notícias que li, pelo que meus colegas de escritório
e de causa me relataram, das sessões que tenho assistido neste
Tribunal... eu, infelizmente, tenho compromissos junto à Justiça
Eleitoral, que também me impediram de assistir a todas as sessões
aqui. A algumas eu pude estar presente, a outras, não, mas me
parece que o eminente relator, quando julgou o caso Roriz, que é
bem diferente, fez questão de ressalvar que ali a denúncia era
um ato que não estava protegido por nenhuma coisa julgada,
não havia uma decisão examinando aquilo ali.

E hoje eu li no jornal (não consegui ler a decisão, porque o
acórdão ainda não está pronto) que ontem à noite este Tribunal,
ao julgar o caso que me pareceu até mais grave, o da Senadora
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Maria de Lourdes Abadia, justamente destacou esta circunstância
de que para ela havia uma decisão judicial que lhe dava uma
determinada sanção por um fato. Então não poderia vir um bis in
idem, uma nova sanção por conta daquilo que já aconteceu
naquele processo.

Isso me parece, com a devida vênia, que está plenamente
de acordo com a orientação do Tribunal Superior Eleitoral. E eu
trago aqui, entre tantos, o Acórdão no Recurso Especial 22.295.
Naquele caso, a sentença que havia transitado em julgado tinha
sido expressa ao determinar que isso não implicava cassação dos
direitos políticos. Aquela sanção que se aplicava, aquela procedência
daquela ação não implicava a consequência de restrição ao direito
político, que é o de votar e ser votado. O Ministro Humberto Gomes
de Barros, que era o relator, ressalvou exatamente que naquele
caso havia uma coisa julgada. Naquele caso específico, que tinha
que ser respeitada para declarar no caso de impedimento do
candidato, teríamos que rescindir a coisa julgada.

O Ministro Luis Carlos Lopes Madeira pede vista e depois
de umas longas considerações, Sua Excelência concluiu que o
juiz da 1ª Instância entendeu que a substância da coisa julgada
era compatível com o exercício dos direitos relacionados à
cidadania. Ou seja, ele continuava, ele não estava inelegível,
essa sentença transitou em julgado. A indagação está relacionada
com a prevalência da regra. O preceito deve ser considerado em
harmonia com os valores constitucionais superiores, como o da
segurança jurídica, que decorre do respeito da coisa julgada. Em
seguida ele acompanha o eminente relator.

E aí a manifestação expressa, senhores magistrados, do
Ministro Caputo Bastos, do Ministro Carlos Velloso, do Ministro
Celso de Mello: “Senhor Presidente consumou-se o trânsito em
julgado, a esse respeito não há dúvida alguma. Acompanho o
eminente Relator”. O Senhor Ministro Sepúlveda Pertence também
acompanha.

Essa é uma decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral
na linha das ressalvas que têm sido feitas pelo Tribunal Superior



661Revista do TREDF n. 5/2010

Eleitoral, por ocasião das consultas e desses julgamentos, pelas
notícias que recebi e que tive oportunidade de acompanhar.

Então essa é a circunstância peculiar do caso concreto.
Nós estamos frente a uma sentença condenatória com um prazo
certo, um período de vigência específica, uma sanção de
inelegibilidade por três anos, contra a qual nem o Ministério Público
nem a outra parte apresentaram recurso pretendendo alterá-la.
É certo.

Existe o recurso de Christiannon que se incomoda, que
pede a revisão da sentença que o condenou, aqui, neste Tribunal,
a este período que já esgotou. Esse processo está fadado ao
insucesso, porque ele evidentemente perdeu o seu objeto em
razão do transcurso do prazo, e essa é a jurisprudência tranquila
da Justiça Eleitoral, deste Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral
e de todos os tribunais regionais. Esse processo evidentemente
perdeu o seu objeto.

Há uma observação também, uma peculiariedade do caso
concreto, da validade do caso concreto, que também contribui
para a rejeição de impugnações oferecidas e para concessão do
registro, que é um caso em que este mesmo egrégio Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal, julgando a mesma situação,
os mesmos fatos, as mesmas circunstâncias. Ele, em julgamento
de três ou quatro julgamentos posteriores, absolve Christianno
daquelas acusações de que ele teria ameaçado funcionários da
empresa de seu pai para que votassem nele, senão perderiam o
emprego. Até na última decisão deste Tribunal, foi o relator o
nobre eminente Juiz Evandro Pertence, que destacou a
circunstância até de uma prova que foi feita nesse caso, em que
as testemunhas disseram que foram induzidas a erro.

Então este Tribunal, examinando as mesmas situações, as
mesmas características, já disse que essa irregularidade não leva
a essa consequência. Esse é um dado relevante no caso concreto,
porque se pretende tirar a elegibilidade de alguém, o direito
fundamental de alguém de ser votado, de participar da discussão
das políticas públicas, de opinar sobre a legislação que vai vigorar
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no Distrito Federal, porque ele é candidato a deputado distrital.
Por quê? Por um fato, em uma decisão de um processo que perdeu
seu objeto, que já exauriu seus efeitos, pois os três anos que
este Tribunal declarou a sua inelegibilidade já transcorreram. E
este Tribunal, nos processos seguintes, disse que era improce-
dente.

Senhor Presidente, senhores magistrados, a defesa confia
na rejeição das impugnações. Esta Corte tem a tradição de aplicar
o direito e não se impressionar com discursos políticos. A situação
é peculiar, é especial, já foi ressalvada pelo Tribunal Superior
Eleitoral nas respostas às consultas, já foi ressalvado em
julgamentos anteriores, neste Tribunal, inclusive este de ontem à
noite, da candidata ao Senado Maria de Lourdes Abadia. Pelas
informações que eu tenho, e aí volto a dizer que não conheço
detalhes do processo, mas o que relata o jornal é uma situação
bem mais grave, inclusive.

A defesa tem a esperança, faz o pedido, requer, com todo
o respeito, sejam indeferidas as impugnações e que seja concedido
o registro pleiteado.

Muito Obrigado.

VOTOS

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
Senhor Presidente, foi me atraída a sorte, pelas circuns-

tâncias do destino, de participar desses julgamentos que envol-
vem a aplicação da Lei Complementar nº 135/2010. É o destino
que, pela roda cega da fortuna, distribui causas aos juízes. Eu fui
contemplado com a Coligação de mais robustez, pelo maior nú-
mero de candidatos, na disputa das eleições de 2010, do DF.

E, de tão robusta a coligação, diversos foram os casos de
impugnação fulcrados nessa lei. Ao longo desses julgamentos,
nós escutamos teses, sustentações jurídicas. Todas Elas
embasadas, às vezes impulsionando por setor que a própria lei
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instiga, inspira. Por exemplo, o viés da moralidade pública, que é
um princípio da Constituição, mas que pode levar a afirmações
que eu entendo perfeitamente cabidas, compatíveis com a função
do Ministério Público, porque o Ministério Público sabidamente é o
defensor da sociedade.

Na condição de defensor da sociedade, o Ministério Público
pugna por esses valores, que são compatíveis com a defesa da
sociedade. Ouvi também no julgamento do registro de candidatura
1616-60, que é o caso do pré-candidato Roriz, uma defesa por
parte de um partido, que sustentou uma empolgada manifestação
em prol da Lei 135/10, que partiu de uma iniciativa popular, uma
iniciativa de lei altamente respeitável, fazendo uma sustentação
com motivação política, mas que nós, na condição de julgadores,
temos que apreciá-la dentro de um enfoque exclusivamente jurídico.

O juiz decide partindo dos fatos e aplicando o direito. A
aplicação do direito passa no nosso sistema, basicamente, pelo
que dispõe a lei. Nós vivemos o princípio da prevalência da lei.
Até porque existe um princípio de legalidade af irmado
impositivamente na Constituição: ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser por virtude de lei, a
não ser por força da lei.

Então nós julgamos os casos, dentro de um enfoque
jurídico. É claro que esse enfoque está permeado de valores,
mas os valores têm que ser ajustados, equacionados para resolver
a controvérsia e não botar fogo ou atiçar o incêndio. Não!

Passo ao julgamento.

As impugnações estão fundadas, no artigo 1º, inciso I,
alínea d, da LC nº 64/1990, com redação dada pela LC nº 135/
2010, a seguir transcritos:

Artigo 1º São inelegíveis:

I – Para qualquer cargo:

a) Os que tenham contra sua pessoa representação julgada

procedente pela Justiça Eleitoral, na decisão transitada em
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julgado ou proferida pro órgão colegiado, em processo de

apuração de abuso do poder econômico ou político, para a

eleição na qual concorrem e tenham sido diplomados, bem

como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes.

Os fatos que ensejaram a postulação são incontroversos,
estando documentalmente provados nos autos.

Aprecio a causa.

Rejeito a preliminar da necessidade da integração na lide,
como litisconsorte necessário, da Coligação Um Novo Caminho,
reiterando, para tanto, a fundamentação que expendi ao decidir
sobre esse requerimento na fl. 708.

Mantenho o indeferimento da produção da prova oral instada
pelo impugnado a pretexto de que “a supressão da fase de
instrução e o indeferimento das provas que requereu, cerceia
sua defesa e ofende o artigo 5º, inciso LV, da Constituição, na
medida em que lhe impede de provar que efetivamente não
mais subsistem os motivos pelos quais foi julgada procedente a
Investigação Judicial Eleitoral nº 447, que, aliás, inclusive, já
perdeu seu objeto”.(fl. 725).

É que a ação de impugnação da candidatura não é a via
própria para rever a decisão judicial colegiada em que se ampara
o pedido, ainda que para o fim de mostrar que tal decisão perdera
o objeto. Aliás, perda do objeto de ação condenatória é de ser
comprovada com a cópia de decisão que a decretou e não mediante
ouvida de testemunhas.

Passo ao mérito.

A controvérsia que se agita nos autos já foi por esta Corte
enfrentada e dirimida quando do julgamento do RCAND 1616-60,
conforme acórdão, da lavra do eminente Juiz Luciano Vasconcellos,
assim ementado.

PEDIDO DE REGISTRO – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL –

DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO – AÇÃO DE
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IMPUGNAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – EXISTÊNCIA –

QUITAÇÃO COM A JUSTIÇA ELEITORAL – EXISTÊNCIA –

RENÚNCIA A CARGO DE SENADOR – CAUSA DE

INEXIGIBILIDADE – ATO JURÍDICO – RESPEITO – LEI CUM-

PRIMENTO – INDEFERIMENTO.

1) – Não exigindo o ponto controverso a produção de pro-

va oral, seja porque ele envolve somente questão de di-

reito, seja porque, se fático, documentos que o elucidam

se tem nos autos, deve ela ser indeferida, nos exatos ter-

mos do artigo 40, da Resolução TSE 23.221/2010.

2) – Tem candidato ao cargo de deputado distrital legitimida-

de para apresentar ação de impugnação de candidatura, que

lhe é dada pelo artigo 37 da Resolução TSE 23.221/2010.

3) – Não se dando trânsito em julgado da decisão que im-

pôs multa, havendo recurso que a questiona, presente não

se faz a causa de inexigibilidade prevista no § 7º, do artigo

11, da Lei 9.504/97.

4) – Quem renuncia a cargo de Senador da República, de-

pois de apresentação de Representação que pode levar à

abertura de processo capaz de levar à cassação do man-

dato, está alcançado pelo artigo 1º, I, k, da Lei Comple-

mentar 64/90, com as alterações sofridas em razão da Lei

Complementar 135/2010.

5) – Não fere o artigo 16 da Constituição Federal lei que

entra em vigor antes da realização de convenções partidá-

rias, porque são elas que marcam o termo inicial do pro-

cesso eleitoral.

6) – Não fere ato jurídico perfeito a exigência de cumpri-

mento de lei em vigor quando do pedido de registro de

candidatura, não se podendo esquecer que leis devem ser

cumpridas, como quer o artigo 3º, da Lei de Introdução do

Código Civil Brasileiro.

7) – Pedido de registro indeferido. Preliminares rejeitadas.

Tendo participado desse julgamento, proferi voto, onde se lê:

“Senhor Presidente, a matéria de fato está devidamente

acertada. O eminente Juiz Evandro Pertence lembrou que
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os fatos não foram questionados. Estão aí na sua realida-

de, no que diz respeito a essa renúncia e também no que

diz respeito à multa, porque, conforme o eminente relator

esclareceu, pende de julgamento o recurso interposto quan-

to a suposta condenação, e o eminente representante do

Ministério Público sequer, nas suas alegações e quando da

sustentação aqui no plenário , voltou a insistir na aplicação

da inelegibilidade com fundamento nessa ausência de qui-

tação eleitoral. Então a hipótese que remanesce é a da

renúncia dentro daquele contexto que ensejaria a aplica-

ção do dispositivo da Lei Complementar nº 135/2010.

Já os romanos diziam aquilo que é curial e é cediço, Se-

nhor Presidente: da mihi factum et dabo tibi jus, dá-me o

fato, e te dou o direito. Qual é o direito que se vindica no

caso?  O que se vindica no caso é a aplicação do artigo 1º,

inciso I, alínea “k,” da Lei Complementar 64/90, com a

redação dada pela Lei Complementar 135/2010. Diz a atu-

al redação do dispositivo invocado na impugnação que são

inelegíveis para qualquer cargo:

k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do

Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso

Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara

Legislativa, das Câmaras Municipais [o destaque feito pelo

Ministério Público], que renunciarem a seus mandatos desde

o oferecimento de representação ou petição capaz de au-

torizar a abertura de processo por infringência a dispositi-

vo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da

Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Mu-

nicípio, para as eleições que se realizarem durante o perí-

odo remanescente do mandato para o qual foram eleitos e

nos 8 (oito) anos subsequentes ao término da legislatura.

É esse o dispositivo cuja aplicação, como visto, pede-se no

caso, e que se diz que em um primeiro momento ofenderia

o princípio da anualidade, em tema de processo eleitoral,

disciplinado pelo artigo 16 da Constituição Federal, em que

se lê: “A lei que alterar o processo eleitoral entrará em

vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição

que ocorra até um ano da data de sua vigência”.
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A pergunta que se deve fazer, neste momento, a respeito

da aplicação ou da suposta incidência desse dispositivo, é

se a Lei Complementar 135 se enquadra nessa hipótese

contida no artigo 16 da Constituição Federal. Parece-me

que não é esse o caso, porque, na verdade, a Lei Comple-

mentar nº 135, de 4 de junho de 2010, não versa sobre

processo eleitoral. Trata essa lei, e a ementa da lei é um

componente para o entendimento, a exegese do dispositi-

vo, dispositivo este, inclusive, que está sendo questionado.

A ementa da lei é no sentido de a Lei Complementar 135,

de 4 de junho de 2010, “Altera a Lei Complementar no 64,

de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o §

9o do art. 14 da Constituição Federal, casos de

inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras pro-

vidências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que vi-

sam a proteger a probidade administrativa e a moralidade

no exercício do mandato”.

Ora, a ementa da lei sinaliza o norte que deve orientar a

sua interpretação. Não se trata de lei que verse sobre pro-

cesso eleitoral, mas sobre inelegibilidade, introduzindo ca-

sos novos com a alteração da Lei Complementar nº 64/90,

introduzindo casos novos de inelegibilidade com a finalida-

de de proteger a probidade administrativa e a moralidade

no exercício do mandato. E a referência que há de ser feita

na interpretação desta lei não é na baliza, ou sob a batuta

do artigo 16 da Constituição, a que me reportei, mas sob a

égide do artigo 37 da Constituição Federal.

Nossa Constituição é amplíssima e alberga valores que tra-

duzem a diversidade da sociedade brasileira e as necessi-

dades que essa sociedade tem para se compor e coexistir.

O artigo 37 da Constituição Federal é claro, e a remissão

para a exegese da Lei Complementar nº 135 deve ser fei-

ta a esse artigo 37. O artigo 37 da Constituição Federal pre-

ceitua que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fede-

ral e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, tam-

bém, ao seguinte: [...]

Eu destaco, não vou naqueles outros enunciados e incisos

do artigo 37, mas fixo-me, restrinjo-me a esses princípios

que são explicitados pela Constituição como balizas que

não podem ser afastadas por qualquer dos Poderes da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Poderes,

consequentemente, abrangendo o Executivo, o Legislativo

e o Judiciário, no sentido da preservação da legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na

Administração Pública.

Explicita anda o § 4º esse artigo 37 que “Os atos de impro-

bidade administrativa importarão a suspensão dos direitos

políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos

bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação pre-

vistas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Então, no meu entender, Senhor Presidente, a baliza pra

se entender ou para se compreender, digo melhor, a Lei

Complementar nº 135, em um esforço de exegese, a bali-

za não é vincular a exegese da lei ao artigo 16, porque

essa lei não trata de processo eleitoral. Essa lei trata de

inelegibilidade para proteger, dentre outros princípios, a

moralidade administrativa, que deve ser preservada por

todos os poderes que constituem a nossa República, o Go-

verno Republicano, o Executivo, o Legislativo e o Judiciá-

rio, e o que se diz é que esse ato de renúncia... e já é uma

consideração feita no debate das partes, mas que tendo

me apercebido de que isso foi objeto de discussão ou do

contraditório, posso então refletir sobre isso, que se diz é

que esse ato de renúncia afrontaria esse princípio da

moralidade administrativa.

Sustenta-se que houve violação ao artigo 16 da Constitui-

ção Federal. No meu entender, essa violação inocorreu pelos

motivos já expostos. Ainda a Lei Complementar 135 invo-

cou como condição de sua legitimidade, no texto constitu-

cional, o artigo 14, § 9º, da Constituição Federal:



669Revista do TREDF n. 5/2010

§ 9º 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 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.

Tudo, pois, se conjumina, Senhor Presidente, no sentido

de amparar a legitimidade e a constitucionalidade, por esse

aspecto da Lei Complementar n º 135/2010, mas ainda

discute-se que, no caso, a lei teria efeito retroativo. Não

vejo efeito retroativo. Por quê? .A Constituição somente

estabelece que no artigo 5º, inciso XXXVI, que “a lei não

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a

coisa julgada”.

Busque-se na Constituição a explicitação do que seja ou

constitua ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa

julgada. Não se encontra na Constituição. Esse conceito,

todavia, não remanesce vago no Direito brasileiro, porque

a Lei de Introdução ao Código Civil  concretiza, dá

concretude a essas garantias que a Constituição preser-

vou. E o que é que se diz no artigo 6º da Lei de Introdução

ao Código Civil:

Art. 6° – A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respei-

tados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa

julgada.

§ 1° – Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado se-

gundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Vê-se, no caso, que a renúncia subscrita ou a renúncia

encaminhada à Mesa do Senado pelo candidato impugna-

do constitui um ato jurídico perfeito e é realmente um ato

jurídico perfeito. A Lei Complementar nº 135 não está

desconstituindo este ato jurídico. Ao contrário, partindo da

existência daquele ato jurídico perfeito que se enquadra

dentro de uma outra previsão legal para proteger a

moralidade administrativa, partindo da existência desse ato
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jurídico perfeito que a lei respeita, é que se cria a hipótese

de incidência para efeito de aplicação de inelegibilidade.

Reputa-se o ato jurídico perfeito já consumado, segundo a lei

vigente ao tempo em que se efetuou. A renúncia é perfeita.

Eu perguntei: houve alegação de dolo, coação, simulação

em torno dessa renúncia? Não, não houve. O candidato fez a

renúncia conscientemente e está dito que foi para evitar a

eventual abertura do processo. Foi dito pelo Procurador e foi

dito também pelo representante. O fato é incontroverso.

E ainda mais:

Art. 6º. [...]

§ 2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o

seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aque-

les cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou con-

dição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

Qual é o direito adquirido que é invocado no caso? Ne-

nhum. O de ser eleito? Em tese, todos podem ser, mas

desde que seja respeitada a inelegibilidade. E ninguém tem

direito a dizer: eu estou livre de uma inelegibilidade. Não

há fugir-se a essa conclusão, ainda mais porque o eminen-

te relator lembrou no seu voto que as condições de elegibi-

lidade são aferidas no momento do registro. E no momen-

to do encaminhamento do registro havia aquele óbice legal

ao deferimento? Havia, porque a hipótese estabelecida na

alínea “k” se fazia presente. O candidato renunciou a seu

mandato, era um Senador da República, um cargo extra-

ordinário, Senador da República, e ele renunciou desde o

oferecimento de representação ou petição capaz de auto-

rizar a abertura de processo, por infringência a dispositivo

da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei

Orgânica do Distrito Federal e da Lei Orgânica do Municí-

pio. Dispositivo da Constituição Federal, decoro parlamen-

tar, salvo engano, naquela divulgação do dinheiro, recebeu

dinheiro, dividiu, partilha, enfim, essa história que não tem

maior relevo aqui, agora, para uma decisão.

Nós estamos julgando é um caso de inelegibilidade, e a ine-

legibilidade está tranquilamente configurada, não havendo,
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portanto, que se falar, como eu disse, em direito adquirido,

se de logo, um ano atrás ou antes da vigência dessa lei.

Não existe isso, porque a condição de elegibilidade é aferida

no momento do registro da candidatura.

Esse é outro aspecto importante para mostrar como a Lei

das Inelegibilidades não se submete a esse princípio da

anualidade. Por quê? Seria um contrassenso se no mo-

mento do registro é que se afere a condição de elegibilida-

de. Seria um contrassenso dizer-se que o último dia do

ano antes do início do interregno do artigo 16 seria o mo-

mento de se aferir a elegibilidade; um contrassenso mani-

festo.

O Direito admite muita coisa, mas não foge à lógica. Isso

pode ocorrer no Parlamento Britânico, e dizem que os bri-

tânicos fazem tudo no Parlamento, mas nós estamos na

baliza da lógica. Se existe um princípio da anualidade, um

processo eleitoral e se existe uma Lei da Inelegibilidade e

se diz que ela deve ser aplicada, pois as condições de ele-

gibilidade devem ser aferidas no momento do registro... é

claro, é indiscutível que não possa ser invocada uma pro-

teção de elegibilidade neste caso.

E mais: a coisa julgada (eu escutei do eminente advoga-

do) político-administrativa... coisa julgada política não me

parece, porque coisa julgada política foi do tempo do...

felizmente nós não tivemos aqui no Brasil, com aquela vi-

rulência que houve no tempo da Revolução Francesa, dos

julgamentos políticos, da convenção, do diretório, e a gui-

lhotina funcionando. Isso não houve no Brasil. Houve o

regime de exceção com suas mazelas, mas os ventos da

Reforma modificaram essa situação no país. Mas a coisa

julgada política, então, é apenas um esforço, digamos, de

explicitação, até pela eloquência do momento, mas não

tem maior significação, relevo jurídico.

A coisa julgada administrativa é assim. Então, para efeitos

do Judiciário, não tem maior relevância, porque a garantia

de que é constitucional é fulcrada na coisa julgada judicial,

e é isso que a Lei de Introdução ao Código Civil estabelece.
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Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial

de que já não cabe mais recurso.

Qual é a decisão judicial aqui que está sendo descumprida,

desrespeitada por força da aplicação dessa lei? Existe uma

decisão judicial que tenha assegurado ao Senhor Joaquim

Roriz o direito de ser eleito nesta eleição? Qual é a decisão

judicial que diz isso? Não existe essa decisão judicial.

Então, sob a ótica do direito adquirido, do ato jurídico per-

feito, da coisa passada em julgado, sem decisão judicial

transitado em julgado, não há que se falar na impossibili-

dade da aplicação da Lei Complementar.

E o princípio da presunção da inocência? Princípio da pre-

sunção da inocência, que está valorado na Constituição e

hoje até tem um alcance, uma abrangência que talvez não

comporte, levando a demasias que traduzem abusos, em

detrimento, às vezes, da própria sociedade, mas o princí-

pio da presunção da inocência é vinculado às imputações

de natureza criminal. Ninguém pode ser considerado cul-

pado antes do trânsito em julgado da condenação. Qual é

a condenação que está sendo imputada? Qual é a conde-

nação que se diz ter sido suportada pelo Senhor Joaquim

Roriz neste caso? Nenhuma. Não há condenação em

desfavor dele. Qual é a sanção que se lhe está impondo?

Nenhuma sanção. O que se está dizendo é que ele não

preenche uma condição de elegibilidade prevista nesta Lei

Complementar.

Senhor Presidente, por derradeiro, eu ainda lembro, até

porque eu também escutei atentamente todas as sustenta-

ções, ainda lembro a sustentação desenvolvida pelo emi-

nente advogado Dr. Pedro Gordílio, quando Sua Excelência

levantou, em abono da tese que defendeu, o artigo 55, §

4º, da Constituição Federal:

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que

vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste

artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações fi-

nais de que tratam os §§ 2º e 3º.
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E não tem maior relevância, com a devida vênia, para de-

cidir-se da constitucionalidade da Lei Complementar nº 135,

cuja ótica, cuja base está no § 9º do art. 14 da Constitui-

ção Federal e não nesse artigo 55, § 4º, da mesma Cons-

tituição.

Com essas considerações, Senhor Presidente, eu acom-

panho o eminente relator e indefiro o pedido de registro de

candidatura do Senhor Joaquim Roriz.

E é o meu voto.

Pela similitude dos acasos, reitero o teor desse voto,
especificamente no que diz respeito ao artigo 16, 5º-XXXVI, 14,
§ 9º, 37 e seu parágrafo 4º, da Constituição Federal, salientando,
ademais, que a LC nº 135/2010 não impõe sanção, nem agrava a
reprimenda imposta ao impugnante pela Investigação Judicial
Eleitoral nº 447.

É que a referida lei complementar não estabelece sanções
ou reprimendas, apenas explicita casos de inelegibilidade e seus
respectivos prazos, estando ao abrigo do artigo 14, § 9º, da
Constituição Federal.

Ressalto que o acórdão deste Tribunal reconhecendo ter o
impugnado incidido em abuso de poder econômico (cópia nas fls.
44/56), ainda, não transitou em julgado (cf. fl. 57), daí não se
sustentar, também sob esse aspecto, tese de afronta à coisa
julgada.

Cabe-me, portanto, enfatizar:

Considerando o teor do art. 16 da Constituição Federal,
penso que se tem uma baliza para aferição do princípio
anterioridade anual e introduzido por este dispositivo. Qual é o
termo inicial? Os juristas sabem e enaltecem as distinções dos
prazos, termo final, termo inicial, dies a quo, dies ad quem. Os
eminentes colegas sabem disso. Mas o termo, para quem não
sabe, é o acontecimento certo que marca o início ou o término
de um prazo.
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Pois bem, qual é o termo inicial do processo da eleição, no
que diz respeito à aferição das condições de elegibilidade ou de
inelegibilidade? O momento de pedido de registro. Esse é o termo
inicial.  E a Lei nº 9504/97 é que fixa esse prazo, fixa-o
expressamente no art. 11, § 10º, que diz:

§ 10.  As condições de elegibilidade e as causas de

inelegibil idade devem ser afer idas no momento da

formalização do pedido de registro da candidatura, ressal-

vadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes

ao registro que afastem a inelegibilidade. 

Esse termo inicial é praticamente único. Não existe um
termo final postergado, porque somente se houver relevantes
modificações de situações de fato é que se supera esse termo
que, na verdade, é preclusivo, praticamente de decadência. Até
esse momento afere-se a condição de elegibilidade. Não
comprovada nesse momento a condição de elegibilidade, nada
mais há que ser questionado. Aquele candidato que não
apresentou comprovação para atender às exigências da lei não
pode ser candidato. É a consequência legal.

Ora, então, por força do princípio anterioridade anual, a lei
que é prevalente para aferir a condição de elegibilidade ou as
condições de inelegibilidade é aquela lei vigente antes desse
termo, o momento preclusivo fixado na Lei 9504/97, que é a lei
geral do processo das eleições.

Essa matéria já é cediça, em termos de fatos que ocorrem
e se postergam no tempo, sobretudo em matéria tributária. Qual
é o termo final da aferição da base de cálculo de imposto de
renda da pessoa física? É o último dia do exercício em que vai ser
apurada a tributação para efeito de imposto de renda. Qual é o
termo final de apuração da base de cálculo para efeito de fato
gerador de imposto? O dia 31 de dezembro de cada ano.

Vale dizer que qualquer lei, dispondo sobre imposto de renda,
que venha a ser editada e publicada até 31 de dezembro, ela
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vale para o respectivo exercício. E não há invocar direito adquirido
com base na legislação anterior. O princípio da anterioridade em
matéria de processo eleitoral, nos termos do art. 16 da Constituição
Federal,  é de ser entendido com essa mesma perspectiva da
legislação tributária.

O que ocorre neste caso? A Lei Complementar nº 135/10,
editada, entrou em vigor em junho de 2010. E o prazo para o
pedido de registro? É 3 de julho de 2010. Valia a aplicação da lei?
É claro que valia. Não há atropelo algum ao ato jurídico perfeito.
Não há atropelo algum ao princípio da irretroatividade da lei,
porque para casos como esse, envolvendo a aplicação do art.
16, é preciso bom senso e lógica jurídica e não interpretar-se a
lei, aplicá-la ou deixar de aplicá-la e dizer: “Não, pegou a situação
do passado e aí projetou o passado para o presente, prejudicando
a parte, o demandante”.

Ora, a lei tem efeito prospectivo? Tem. A lei dispõe para o
futuro, mas a partir de fatos que se verificam no passado. Por que
isso? Porque nós estamos com a baliza do tempo. O homem vive
no tempo. O ser humano é um ser histórico, porque ele se projeta
no tempo. Ele não é só presente, mas é o passado e se projeta
para o futuro. As ações de agora ou as ações que já existiram no
passado, elas se projetam e têm consequências para o futuro. Do
contrário, seria negar a própria identidade do ser humano. Um
homem sem história é um homem sem vinculação com seu passado.

Há uma reflexão muito interessante de Machado de Assis,
salvo engano em Dom Casmurro ou Quincas Borba, que diz: “O
menino é o pai do homem”. O menino é o pai do homem porque a
vinculação da pessoa com a sua identidade projetada no tempo
é um fato, é uma realidade.

Ninguém se desprende de suas origens, do que foi e do
que pretende ser. Com base nisso, ele adquiriu experiência e não
se descaracteriza por um passe de mágica.

Então a lei tem aplicação, e essa é a sabedoria da lei que
dispõe sobre a aplicação de leis, a Lei de Introdução do Código
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Civil. A lei tem aplicação imediata e geral. Ora, admitir-se que a lei
tem aplicação imediata e geral e só possa ser projetada para o
futuro é um contrassenso. Porque se ela tem aplicação imediata e
geral, ela se aplica ao homem aqui e agora. O homem está vinculado
à sua história, e essa história, para efeitos de repercussão no
Direito, é a história envolvendo a convivência dos homens, o homem
na sua vida social. E nessa vida social, os atos que o homem
pratica têm consequências. E essas consequências, quando surgem
os conflitos, são aferidas pelas normas do Direito, diz a Lei de
Introdução ao Código Civil com sabedoria.

A lei tem aplicação imediata e geral, ressalvado o ato
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E não há
mais o que se questionar, porque nós temos a lei e essa é a nossa
baliza. Qual é o ato jurídico perfeito, nesse caso? Nenhum. Qual é
o direito adquirido? Nenhum. Por quê? Porque dentro dos conceitos
que o Código Civil traz, ou melhor dizendo, A Lei de Introdução ao
Código Civil, dentre os conceitos que ela oferece quanto a direito
adquirido, ato jurídico perfeito, não se enquadra a situação do
impugnado, que pretende escapar, fugir da impugnação.

Agora se diz: e a coisa julgada? Também o Código Civil dá
a solução. A Lei de Introdução ao Código Civil, eu leio. Leio,
embora os eminentes colegas e advogados conheçam o texto,
mas eu estou lendo também para gente que não sabe o texto. E
o Código Civil é para ser conhecido por todos.

No dia em que todos os homens tiverem noção das leis,
por mínimas que sejam essas noções, isso será a felicidade. E por
isso o Tribunal tem essa função também de, publicamente, mostrar
o porquê de suas decisões.

O que diz a lei de introdução ao Código Civil? Chama-se
coisa julgada o caso julgado, a decisão judicial de que já não
caiba recurso. É isso que é coisa julgada.

É claro que na luz do Código de Processo Civil, fala-se e já
em filigranas de direito, coisa julgada material, formal, preclusão...
mas o conceito básico é esse: é decisão judicial de que já não
caiba recurso.
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Eu tenho a dizer que, nesse caso, não existe coisa julgada,
porque existe um recurso pendente da decisão.

Há aqui, juntado pelo Ministério Público, o movimento
processual dessa ação que ensejou o pedido de impugnação.
Recorrente, Christianno Nogueira Araújo; advogado, Herman
Barbosa; relator, Ministro Hamilton Carvalhido. Ação de
Investigação Judicial Eleitoral – abuso de poder econômico –
andamento: aguardando publicação de decisão prevista para 3
de agosto de 2010 (cf. fl. 57).

Houve tal publicação? Sequer se sabe. O que é que se
publicou? Não se tem notícia. Existe decisão que transitou em
julgado? Sabemos que não. Está aqui no documento nos autos.

E o que é que a Lei Complementar 135/2010 exige? Ela
exige exatamente isso, para esses casos, decisão transitada em
julgado ou que tenha sido emanada de órgão colegiado. No caso,
trata-se de condenação imposta por um órgão colegiado, naquela
Representação, reconhecendo a prática do abuso econômico. E
ainda nem transitou em julgado: partiu deste Tribunal e está lá,
perante o Tribunal Superior, em grau de recurso.

A matéria, portanto, ainda que tenha a peculiaridade a
que se reportou o eminente advogado, tem essa outra
peculiaridade. E mais: o voto condutor da decisão (é preciso
verificar se o acórdão do Desembargador Estevam Maia) diz o
seguinte: “julgo procedente a Representação por abuso de poder
econômico”.

Na síntese da ementa, ficou anotado que:

No mérito restou demonstrado que, efetivamente, o re-

presentado, diretamente e por intermédio de terceiros, pra-

ticou os atos descritos na inicial, violando o art. 301 do

Código Eleitoral c/c art. 19 e seguintes da LC 64/90.

E aí acrescentou: “Julgo procedente a Representação”.
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Então, como se vê da cópia do acórdão, nas fls. 44/56,
houve, o abuso do poder econômico. De consequência, o TRE/DF
declarou inelegível o representado para as eleições que se
realizarem nos três anos subsequentes à eleição próxima passada.
E determinou a remessa de cópia de todo o processo ao Ministério
Público Eleitoral para os devidos fins.

A Ação de Investigação judicial teve natureza eminente-
mente declaratória. Julgou procedente para declarar que houve o
abuso econômico. E não impõe sanção. Ela declarou, por força do
reconhecimento do abuso econômico, que ocorria a inelegibilidade
por três anos. Não é sanção, é uma explicitação decorrente do
acolhimento do preceito declaratório, que não implica condenação.
Sabidamente, as ações declaratórias não têm efeito condenatório,
reconhecem a existência de fato da relação jurídica.

Parece complicado, não é? Advogado sabe o que é isso,
conhece perfeitamente. E juiz, até mesmo por dever de ofício, e
o representante do Ministério Público, por dever de ofício, sabem
que ação declaratória não tem natureza de condenação. E tanto
que nesse caso não há condenação, que o que fez o relator?
Determinou a remessa de todo o processo eleitoral para os devidos
fins. Até porque, se constatada aí a existência de crime, a
conversa é outra. Para isso, as peças foram para o Ministério
Público. Mas as consequências eleitorais cingiram-se à declaração
do abuso do poder econômico e à declaração da inelegibilidade.
Não se trata de sanção.

Essa matéria eleitoral precisa ser muito bem refletida, para
não trazer confusão de conceitos, porque o direito é um
emaranhado de normas. E é preciso que se tenha consciência
desse emaranhado e se procure desbastar o cipoal para se ter o
rumo certo e as coisas ficarem bem entendidas.

Matéria eleitoral é matéria eleitoral, matéria de condenação
é matéria de condenação, que pode advir na esfera civil, que
pode advir na esfera penal, administrativa, até mesmo em temas
eleitorais, envolvendo prática de crimes eleitorais.
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Aí eu volto a outra questão: quando é que se afere o
momento da inelegibilidade? No momento do registro. No momento
do registro, qual é a norma que está prevalecendo? A da Lei 135:
8 anos e não mais 3.

Por força da alteração da norma, em situação que sequer
há trânsito em julgado, é claro que a lei tem aplicação imediata e
geral. É o parágrafo 3º do artigo 6º da Lei de Introdução ao
Código Civil. O Direito resolve os problemas que ele mesmo suscita.
Nós temos que ter o bom senso de procurar a solução nas
soluções que o Direito propicia. E elas estão aí.

Ainda finalizando, eu considero irrelevante o argumento do
impugnante à fl. 140. Sustenta o impugnante que a decisão do
TRE/DF que declarou o impugnado inelegível foi revista por esta
mesma Corte. E o eminente advogado, da tribuna, Dr. Fernando,
voltou a essa afirmação numa linha de fechamento do trabalho
que fez em prol de seu cliente, sustentando que foi revista por
esta mesma egrégia Corte no julgamento dos demais casos, sobre
os mesmíssimos fatos.

Ora, tivessem sido os mesmos fatos envolvendo as mesmas
partes, estaríamos diante de um caso manifesto de litispendência.
Litispendência é reproduzir ação idêntica na pendência de outra;
isso é litispendência.

O eminente Dr. Fernando Neves diz que são os mesmos
fatos. E por que não foi suscitada litispendência?

Cada fato é um fato. O direito (é outra coisa que se precisa
registrar) não decide sobre generalidades. Quem decide sobre
generalidades sobre tese jurídica aqui no Brasil é o Supremo
Tribunal Federal, com as ações declaratórias de constitucionalidade
ou de inconstitucionalidade. Aí é o direito em tese, mas, mesmo
assim, envolvendo uma norma de caráter geral, tem-se um aspecto
que a singulariza: “a Lei nº Tal”. Declara-se se tal lei é constitu-
cional ou não.

Os juízes e os tribunais não decidem sobre generalidades,
eles decidem sobre casos concretos.
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Os mesmíssimos fatos são fatos diferentes. Cada fato é
um fato, cada fato tem a sua peculiaridade, a sua nota, o seu
registro. E nesse caso, o que balizou o julgamento de um fato
não exige que necessariamente balize o julgamento de outro fato.

E mais ainda: seria um absurdo que por decisões tomadas
para fatos apurados posteriormente, por força dessas decisões
pudessem ser reformadas decisões tomadas a respeito de fatos
antecedentes. Aí, sim, é insegurança jurídica. Isso é que é
insegurança. Decide-se hoje num sentido, amanhã reforma-se o
que já se decidiu porque se veio a julgar diferentemente depois.

Aí, sim, é que haveria ofensa ao Direito, por força de decisão
posterior.

Nós temos que julgar esta causa pelo que existe, e o que
existe é uma situação que impede o registro da candidatura do
Sr. Christianno Nogueira Araújo, dentro do enquadramento legal
feito pela Lei Complementar 135/2010.

Por derradeiro, irrelevante o argumento do impugnante de
que ) “A decisão do TRE/DF que declarou o impugnado inelegível
foi revista por esta  mesma Eg. Corte no julgamento dos demais
casos sobre os mesmíssimos fatos” (fl. 140). Com efeito, a
mudança de entendimento, para ter relevância, deveria ser aferida
no caso concreto em que ocorreu a condenação, e não em outros,
ainda que sobre os mesmos fatos, como alegado. A aplicação do
direito é para fato específico e não para generalidades.

À vista do exposto, julgo procedentes as impugnações e
indefiro o registro da candidatura de Christianno Nogueira Araújo
ao cargo de Deputado Distrital.

É o voto.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Eminentes pares, depois desse brilhante e extenso voto

proferido pelo eminente relator, tenho pouco a acrescentar, uma
vez que irei acompanhar e subscrever, pedindo vênia ao eminente
relator, os seu argumentos.
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Portanto, no que tange à preliminar de nulidade do processo
por falta de citação à coligação, eu entendo que não se configura
o litisconsorte necessário inscrito no artigo 47 do CPC, pois a
decisão que será dada com relação ao candidato implicará a sua
não participação nas eleições, enquanto que o partido, a coligação,
no caso, poderá indicar novo candidato. É por esse motivo que
não vislumbro a nulidade do processo por falta de citação e
rejeito essa preliminar.

Com relação à alegação de cerceamento de defesa,
também entendo que se trata de matéria de direito, sendo
desnecessária a produção de prova oral. Por esse motivo também,
rejeito essa preliminar.

No mérito, pelo que foi posto pelo eminente relator, o
candidato Christianno Nogueira Araújo sofreu impugnação no seu
pedido de registro, aliás, duas impugnações nas eleições de 2010,
em razão de existir acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Distrito Federal, na AIJE 447, por abuso de poder econômico,
em que lhe foi imposta a inelegibilidade pelo prazo de 3 anos, a
partir das eleições de 2006.

O ilustre advogado, da tribuna, reiterou que fosse apreciada
a questão do princípio da anualidade prevista no artigo 16 da
Constituição Federal, e eu torno a afirmar que a inelegibilidade
não constitui pena. Por esse motivo, eu entendo que o tratamento
que vem sendo dado pela defesa não se amolda à hipótese.

Eu volto a me reportar nos argumentos dos votos
majoritários, precedentes aqui do TRE-DF, no Processo 1616-60,
Acórdão 3627, que rejeitou todas as questões de violação ao
princípio da anterioridade, da anualidade, princípio do direito
adquirido, da coisa julgada. Enfim, eu me reporto àqueles
argumentos para dizer que não vislumbro nenhuma ofensa à
Constituição e entendo que a Lei Complementar nº 64/90, com a
nova redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010, tem
aplicação imediata.

Volto a fazer referência a duas consultas feitas perante o
TSE: a Consulta nº 112.026, relator Ministro Hamilton Carvalhido



682 Revista do TREDF n. 5/2010

e a consulta 114.709, Ministro Arnaldo Versiani, em que ambos
afirmaram que a Lei Complementar nº 135/2010 tem aplicação
para as eleições de 2010.

E acrescento também que a Suprema Corte já se
manifestou quanto à vigência de normas relacionadas à
inelegibilidade, frente ao disposto no artigo 16 da Carta Magna,
no julgamento do RE 129.392, em 17/6/92, no Tribunal Pleno,
quando analisou a arguição de inconstitucionalidade do artigo 27
da Lei Complementar nº 64/90. Naquela oportunidade, chegou-se
à conclusão de que “cuidando-se de diploma exigido pelo art. 14,
par. 9., da Carta Magna, para complementar o regime constitucional
de inelegibilidades, a sua vigência imediata não se pode opor o
art. 16 da mesma Constituição”.

Então entendo que essas matérias que estão sendo trazidas
pela defesa são espancadas por essas duas consultas e por esse
precedente do Supremo Tribunal Federal

Quanto ao mérito propriamente dito, eu estava preocupado,
confesso, com a alegação feita pela defesa, da tribuna, de que
teria ocorrido o trânsito em julgado do caso Christianno aqui no
TRE-DF, mas o ilustre relator, com muita proficiência, trouxe a
informação juntada pelo Ministério Público de que ainda está
pendente a publicação de um despacho perante o TSE.

Então não há coisa julgada, e eu entendo que no momento
de se aferir as condições de elegibilidade e inelegibilidade, as causas
de inelegibilidade, é o da apreciação do pedido de registro de
candidatura. Por isso eu entendo que no caso o prazo aplicado
não é de três anos e sim de oito anos, como bem afirmou o relator.

Em outras palavras, eu entendo que se aplica a Christianno
Nogueira Araújo a Lei Complementar nº 135/2010, que deu nova
redação à Lei Complementar nº 64/90, conhecida como Lei da
Ficha Limpa.

Por esse motivo, eu acolho as impugnações feitas e voto
pelo indeferimento do registro de candidatura do Senhor
Christianno Nogueira Araújo.
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É como voto, Senhor Presidente

O Senhor Advogado FERNANDO NEVES DA SILVA – OAB/DF
2.030 (esclarecimento de matéria de fato):

É em razão de uma afirmação feita, de que a defesa teria
sustentado a existência de coisa julgada, eu queria apenas
esclarecer que talvez tenha sido infeliz nas minhas colocações,
mas não sustentei a existência de coisa julgada material e sim
formal, porque a acusação não recorreu delas. Então, para a
acusação, não se pode mais pretender o aumento do prazo da
inelegibilidade fixada.

Inclusive, informei da existência de um recurso desse
objeto, embora não tenha sido declarado.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Apesar dos esclarecimentos feitos pela defesa, eu não

altero o meu voto, pois realmente entendo que não houve coisa
julgada. Portanto mantenho o meu voto.

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE
GÓES (esclarecimento de matéria de fato):

É que tanto existe o recurso ordinário pendente, que o
impugnado, Deputado Distrital Christianno Araújo, entrou com
uma cautelar incidental no TSE, pedindo a inelegibilidade, porque
essa é a previsão da Lei da Ficha Limpa, no art. 26-C. E foi
indeferida essa cautelar incidental pelo Ministro Ricardo
Lewandowski.

O Senhor Advogado FERNANDO NEVES DA SILVA – OAB/DF
2.030 (esclarecimento de matéria de fato):

O procurador diz que traz um fato que não foi alegado no
momento. O que houve foi um pedido de aditamento do recurso
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para a eventualidade de ter que se pedir uma cautelar, dependendo
do que viesse a ser definido por este Tribunal, e o eminente
Presidente, nas férias, disse que não poderia fazer como cautelar
incidental, porque entendia que ela tem que ser uma cautelar
isolada e não foi pedida nenhuma cautelar isolada.

O que houve foi um aditamento das razões do recurso,
com base no artigo 26 da Lei Complementar nº 135, e o Procurador
deve conhecer.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
Acho, Senhor Presidente, que a matéria está suficiente-

mente esclarecida e no meu voto eu nada tenho nada a modificar.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Abordo, Senhor Presidente, a preliminar de nulidade por

falta de citação de litisconsorte necessário.

A exemplo do eminente relator, entendo inexistir hipótese
nos autos de litisconsórcio necessário. Primeiro, porque não há
uma relação jurídica imprescindível entre a coligação e o pré-
candidato; segundo, porque não há lei que exija, que imponha
esse tipo de litisconsórcio.

E há jurisprudência expressa do Tribunal Superior Eleitoral,
no sentido de que hipóteses tais como a dos autos, de que inexiste
o litisconsórcio necessário. Leio uma das ementas:

Embargos de declaração – Registro de candidatos – Alega-

ção de nulidade absoluta pela falta de citação da coligação

e do partido ao qual está filiada a candidata – Inexistência

de litisconsórcio passivo necessário – Intempestividade –

Embargos não conhecidos.

(Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº

18.151, relator Ministro Fernando Neves, de 12.12.2000.)

Esse precedente é citado em voto do Ministro Arnaldo
Versiani, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial



685Revista do TREDF n. 5/2010

Eleitoral nº 30.414 – Classe 32ª – Osasco/SP, em que leio da
ementa:

Em processo de registro de candidatura, não há litiscon-

sórcio passivo necessário entre o candidato impugnado e

o partido ou coligação pelo qual ele concorre. Precedentes.

Então, Senhor Presidente, esse tema está suficientemen-
te vencido. Rejeito a preliminar.

Abordo a segunda preliminar, que é de necessidade de
prova oral. Como bem disse o eminente relator, a prova é
totalmente impertinente. O que se quer é com a oitiva de
testemunhas desconstituir fato que já foi objeto de julgamento
em outro caso por este Tribunal Regional Eleitoral.

Ora, isso é impossível. A via adequada para revisão de
decisão proferida em outro processo evidentemente não é a
presente impugnação de registro de candidatura. A prova é
totalmente impertinente e desnecessária. Rejeito a segunda
preliminar.

No que diz respeito ao mérito, as impugnações ao pedido
de registro da candidatura do requerente, CHRISTIANNO NOGUEIRA
ARAÚJO, ao cargo de Deputado Distrital, fundamentam-se na alínea
“d” do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990,
introduzida pela Lei Complementar nº 135/2010, expressa em que
são inelegíveis para qualquer cargo “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” (grifou-se).

O ora candidato, conforme acórdão juntado aos autos,
teve contra si julgada procedente representação, tendo sido
condenado por este Tribunal Regional Eleitoral, órgão colegiado
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da Justiça Eleitoral, pela prática de “abuso do poder econômico”.
Disso não deixa dúvida a própria ementa do acórdão:

REPRESENTAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL

ELEITORAL. ELEIÇÕES 2006. CANDIDATO A DEPUTADO

DISTRITAL. DIRETOR ADMINISTRATIVO DE EMPRESA. ABU-

SO DE PODER ECONÔMICO. COAÇÃO E AMEAÇA DE DE-

MISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO.

POTENCIALIDADE. DESEQUILÍBRIO. RESULTADO DO PLEI-

TO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

2. Agravo retido não conhecido por ser manifestamente

inadmissível.

3. No mérito restou demonstrado que, efetivamente, o re-

presentado, diretamente e por intermédio de terceiros,

praticou os atos descritos na inicial, violando o art. 301 do

Código Eleitoral c/c art. 19 e seguintes da LC 64/90.

4. Provas testemunhais e conjunto probatório apresentado

suficientes para a demonstração do alegado.

5. Representação que se julga PROCEDENTE.

6. Declaração de inelegibilidade do representado para as

eleições a se realizarem nos 3 (três) anos subseqüentes

ao pleito de 2006.

Está posto com todas as letras, portanto, que o ora
candidato foi condenado por  “abuso do poder econômico”, tendo
violado “o art. 301 do Código Eleitoral c/c art. 19 e seguintes da
LC 64/90”.

Julgada procedente a representação por órgão colegiado
da Justiça Eleitoral, condenado o ora candidato por “abuso do
poder econômico”, é ele inelegível, nos termos da alínea “d” do
inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, introduzida
pela Lei Complementar nº 135/2010, pelo prazo de 8 (oito) anos
a contar da eleição, ou seja, por 8 (oito) anos a partir de 2006,
isto é, até 2014.
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A Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010, entrou
em vigor em 7/6/2010, data da sua publicação no Diário Oficial
da União. Ela alterou a Lei Complementar no 64, de 18 de maio de
1990, – que estabelece, de acordo com o § 9o do art. 14 da
Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação
e determina outras providências –, para incluir hipóteses e prazos
de inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa
e a moralidade no exercício do mandato.

As alterações promovidas pela Lei Complementar nº 135/
2010 têm vigência e eficácia imediatas. Não esbarram no artigo
16 da Constituição Federal, que consagra o princípio da anualidade
(“A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data
de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um
ano da data de sua vigência”), porque não alteram as regras
estrito senso das eleições de 2010. Não modificam a disciplina
das convenções partidárias, os coeficientes eleitorais ou a
extensão do sufrágio universal. Não mudam os padrões de equidade
entre os partidos políticos ou entre os candidatos. Não
consubstanciam casuísmos. Não provocam desequilíbrio entre as
forças políticas engajadas no pleito que se aproxima. Não atinem
a processo eleitoral, somente incluindo, como norma de direito
material, hipóteses e prazos de inelegibilidade, negativa do direito
ao exercício da cidadania passiva, ou direito de ser votado,
obstando o registro de candidatura. A Lei Complementar 135/
2010, de iniciativa popular, atende o regime democrático, com o
declarado propósito de “proteger a probidade administrativa e a
moralidade no exercício do mandato”.

De se consignar que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
recentemente, ao apreciar a Consulta nº 1120-26.2010.6.00.0000,
entendeu terem incidência as alterações produzidas pela Lei
Complementar 135/2010 já nas eleições gerais de 2010. A resposta
à aludida consulta foi no sentido de que a LC n° 135/2010 tem
aplicação nas eleições gerais de 2010.

Merece relevo, outrossim, que, como bem observam CARLOS
MÁRIO DA SILVA VELLOSO e WALBER DE MOURA AGRA, “a finalidade
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do princípio da anterioridade eleitoral é evitar que o Poder
Legislativo possa introduzir modificações casuísticas na lei eleitoral
para desequilibrar a participação dos partidos e dos respectivos
candidatos, influenciando, portanto, no resultado da eleição” (In
Elementos de Direito Eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 48).
Ora, essa finalidade não é afetada pela inclusão, feita pela Lei
Complementar nº 135/2010, de hipóteses e prazos de inelegibilidade
que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade
no exercício do mandato.

De outra parte, sabidamente, tanto as inelegibilidades como
as condições de elegibilidade são aferidas ao tempo do registro
da candidatura. Nesse sentido são incisivos o § 10 do artigo 11
da Lei nº 9.504/1997, acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/
2009, e a tranquila jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

§ 10.  As condições de elegibilidade e as causas de inelegibi-

lidade devem ser aferidas no momento da formalização do

pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações,

fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem

a inelegibilidade.

[...] Conforme jurisprudência desta Corte Superior, as

inelegibilidades e as condições de elegibilidade são aferidas

ao tempo do registro da candidatura. Precedentes.  Recur-

so especial não conhecido. (TSE, Recurso Especial Eleitoral

nº 22676, Acórdão nº 22676 de 22/09/2004, Rel. Ministro

CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS, Publicação: PSESS –

Publicado em Sessão, Data 22/09/2004, RJTSE – Revista de

Jurisprudência do TSE, Volume 15, Tomo 4, Página 172 ).

Não há cogitar, pois, de direito adquirido às anteriores
condições de elegibilidade e prazos de inelegibilidade, incompatíveis
com a lei vigente ao tempo do pedido de registro da candidatura.

Vigente a Lei Complementar nº 135/2010 ao tempo do
pedido de registro da candidatura de que se cuida, devem ser
observadas as inelegibilidades por ela introduzidas, com os



689Revista do TREDF n. 5/2010

respectivos prazos. Não releva que, ao tempo do fato de que
decorre a inelegibilidade, esta não era prevista, ou que o seu
prazo era menor. Agora, ao tempo do registro da candidatura, a
inelegibilidade é prevista e o prazo é maior. É o que basta. A lei
complementar nova é anterior ao pedido de registro da
candidatura. E, como anota ADRIANO SOARES DA COSTA, “quando
de seu pedido, o candidato deve estar com todas as condições
de elegibilidade preenchidas para o cargo ao qual deseja concorrer,
não estando submetido a nenhuma sanção de inelegibilidade” (In
Instituições de Direito Eleitoral. 8ª edição. Rio de Janeiro: Lumen
Iuris, 2009, pp. 45/46). A propósito, bem explicitou a Ministra
CARMEN LÚCIA: “Se a inelegibilidade não é uma pena, não há que
se falar que está retroagindo para prejudicar alguém, até porque
a lei será aplicada só a partir do momento do pedido de registro
da candidatura”.

Com efeito, a lei nova não está retroagindo. As novas
causas e os novos prazos de inelegibilidade não se aplicam a
eleições anteriores, a mandatos em curso, mas a eleições futuras,
deflagradas na sua vigência. Não há agressão ao princípio da
irretroatividade das leis. Não se pode falar em afronta ao direito
adquirido, porquanto é inviável cogitar-se de direito adquirido
aos prazos de inelegibilidade anteriormente previstos, certo que
é de se observar o que estabelecido na lei vigente ao tempo do
pedido de registro. Não sucede violação à coisa julgada, porque,
consoante antes explicitado, apenas se cuida de observar, ao
tempo do pedido de registro da candidatura, o novo prazo de
inelegibilidade, posto para proteger a probidade administrativa e
a moralidade no exercício do mandato. Pouco importa, nessa ótica,
o prazo de inelegibilidade de três anos aplicado por este Tribunal
Regional Eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral em
que proclamada a prática do abuso de poder econômico. O prazo,
ao tempo do pleito de registro, é de oito anos.

Não é eficaz, outrossim, o pretendido socorro à presunção
de inocência. Este princípio concerne ao direito penal. Não se
aplica ao direito eleitoral. Causa de inelegibilidade não é presunção
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de culpabilidade. É simples causa de inelegibilidade, assim prevista
no ordenamento jurídico. Aliás, o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória é pressuposto constitucional para a suspensão
dos direitos políticos – votar e ser votado –, não para a declaração
de inelegibilidade.

O Tribunal Superior Eleitoral, em 17.6.2010, ao responder
à Consulta nº 1.147-09/DF, Relator o Ministro ARNALDO VERSIANI,
sobre a aplicação da Lei Complementar nº 135/2010 às eleições
de 2010, reiterou seu entendimento positivo, inclusive quanto
aos prazos, majorados, de inelegibilidade. Confira-se o teor do
que publicado no Informativo TSE nº 20:

Aplicação. Lei Complementar no 135/2010. Eleições 2010.

Cuida-se de consulta sobre a aplicação da recém-publicada

Lei Complementar no 135 para as eleições de 2010.

Inicialmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da consul-

ta. No ponto, o eminente relator, Ministro Arnaldo Versiani,

destacou a excepcionalidade da consulta, porquanto en-

volve pronunciamento do TSE sobre o alcance das novas

disposições legais e seus reflexos aos pedidos de registro

de candidatura, razão pela qual a consulta deveria ser co-

nhecida, mesmo que iniciado o período eleitoral.

No mérito, o relator assentou, de início, três premissas

essenciais para responder aos questionamentos formula-

dos. A primeira premissa firmada foi a de que inelegibilidade

não é pena e que, assim como a falta de qualquer condição

de elegibilidade, nada mais é do que uma restrição tempo-

rária à possibilidade de qualquer pessoa exercer mandato.

Por tal razão, deve-se considerar irrelevante saber o tem-

po verbal empregado pelo legislador complementar, visto

que o momento de aferição das causas de inelegibilidade é

o da formalização do pedido de registro de candidatura.

Seguindo esse entendimento, a segunda premissa fixada

no voto do eminente relator consistiu no fato de que as

novas disposições legais atingirão igualmente a todos aque-

les que, no momento do pedido de registro, incidirem em
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alguma causa de inelegibilidade, não se podendo cogitar

de direito adquirido às causas de inelegibilidade anterior-

mente previstas. Por fim, a última premissa firmada ver-

sou sobre a incidência da inelegibilidade nas hipóteses de

decisão sem trânsito em julgado. Assentou o relator que a

sua incidência não significa que se esteja antecipando o

cumprimento de pena e, ainda, que não há ofensa ao prin-

cípio da presunção de inocência. Destacou o disposto no

art. 3o da nova lei que permite a suspensão, em caráter

cautelar, da inelegibilidade sempre que existir plausibilidade

da pretensão do recurso.

Assentadas as premissas, o relator respondeu afirmativa-

mente ao primeiro questionamento, o que foi acompanha-

do pela maioria do Tribunal, que pretendia saber se lei que

altera as causas de inelegibilidade em ano eleitoral pode

ser aplicada neste mesmo ano. Consignou, nesse ponto,

que a pergunta já foi respondida no julgamento da Consul-

ta no 1.120-26/DF, rel. Min. Hamilton Carvalhido, em

10.6.2010.

Foi dada, também, resposta afirmativa ao segundo e ao

terceiro questionamento, que consistiam em saber se a

nova lei de inelegibilidades se aplica aos processos em

tramitação ou mesmo já encerrados antes de sua entrada

em vigor e, ainda, a processos cuja decisão adotou puni-

ção com base na regra legal então vigente. Destacaram-

se, nesse ponto, os precedentes do Tribunal que afirmam

que não há direito adquirido à elegibilidade e, ainda, a exis-

tência do art. 3o da LC no 135/2010. Ressaltou-se que a

inelegibilidade não é imposta na condenação, mas esta

acarreta a inelegibilidade em decorrência do preceito legal.

O relator respondeu afirmativamente, ainda, à quarta e à

quinta pergunta, que questionavam acerca da retroatividade

da nova lei e da sua aplicação antes do trânsito em julga-

do. Ressalvou-se, quanto à quarta questão, não se tratar

de retroatividade da norma, mas sim de sua aplicação aos

pedidos de registro de candidatura futuros, posteriores à

sua entrada em vigor.
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Quanto ao sexto questionamento – sobre a aplicação de

pena de inelegibilidade com tempo superior ao firmado na

lei antiga aos processos em curso –, o relator o julgou

prejudicado em razão das respostas dadas à terceira e à

quarta questão.

Na sequência do julgamento, o ministro presidente teceu

considerações sobre o tempo verbal utilizado na nova lei,

utilizando-se das técnicas de hermenêutica. Inicialmente,

em interpretação gramatical, afirmou que a expressão “que

forem condenados” inclui todos aqueles na condição de

condenados, abrangendo aqueles que já tiverem condena-

ções. Procedendo a uma interpretação autêntica, assentou

que o Senador Demóstenes Torres, autor da emenda que

alterou a redação da lei, a fez somente com o objetivo de

uniformizar e harmonizar os tempos verbais existentes.

Concluiu que a alteração feita não modificou o sentido e o

alcance da lei e, dessa forma, a locução verbal não exclui

os candidatos já condenados.

Em divergência com voto do relator, o Ministro Marco Aurélio

respondeu, com base no princípio da segurança jurídica e no

que dispõe o artigo 16 da Constituição Federal, negativa-

mente aos questionamentos, considerando que lei que altera

causas de inelegibilidade e período de duração da perda dos

direitos políticos, em ano eleitoral, não pode ser aplicada neste

mesmo ano e, ainda, que não alcança fato jurídico passado.

O Ministro Marcelo Ribeiro, vencido em parte, votou no

sentido de que a LC no 135/2010 não incidirá sobre os pro-

cessos, com decisão transitada em julgado e pendentes de

julgamento, nos casos em que a inelegibilidade foi aplica-

da como sanção em processo que apure ilícitos eleitorais.

Quanto aos demais casos, acompanhou o voto do relator.

Nesse entendimento, o Tribunal, por maioria, conheceu da

consulta e, no mérito, também por maioria, respondeu aos

questionamentos nos termos do voto do relator.

Tem incidência no caso, portanto, a alínea “d” do inciso I
do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, introduzida pela



693Revista do TREDF n. 5/2010

Lei Complementar nº 135/2010, expressa em que são inelegíveis
para qualquer cargo “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”.
Como antes dito, o ora candidato é inelegível, nos termos da
alínea “d” do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/
1990, introduzida pela Lei Complementar nº 135/2010, pelo prazo
de 8 (oito) anos a contar da eleição em que ocorrido o “abuso do
poder econômico”, ou seja, por 8 (oito) anos a partir de 2006,
isto é, até 2014.

Pelo exposto, e com fundamento na alínea “d” do inciso I
do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, introduzida pela
Lei Complementar nº 135/2010, acolho as impugnações e indefiro
o pedido de registro da candidatura do requerente CHRISTIANO
NOGUEIRA ARAÚJO ao cargo de Deputado Distrital.

É como voto.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente,

Acompanho o relator, na solução dada a ambas as
preliminares.

Em relação ao mérito, no RCAND 1616, manifestei minhas
restrições à constitucionalidade da aplicação da Lei Complementar
nº 135/2010 a estas eleições.

É que o artigo 16 da Constituição Federal estabelece
claramente:

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em

vigor na data de sua publicação, não se aplicando à elei-

ção que ocorra até um ano da data de sua vigência.
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Inovação da Constituição de 1988, esse artigo é fruto do
anseio democrático que a inspirou, e resposta às exceções
casuísticas ao processo eleitoral impostas durante a ditadura
militar que a antecedeu. Naqueles tempos de exceção, não havia
compromisso nem com a segurança jurídica, nem com a vontade
popular, e as eleições prestavam-se à suposta legitimação do
regime, num jogo de cartas marcadas. Curioso é que, também
àquela época, era a Moralidade que fundamentava, em grande
parte, os atos de exceção.

A introdução do art. 16 veio garantir as regras da eleição.
Veio garantir a absorção isenta e imparcial da vontade popular.
Opõe-se, especificamente, às alterações casuísticas do processo,
comprometedoras de sua isenção e constitui-se em garantia da
Democracia, em sua plena expressão.

Norma de segurança do regime democrático, a restrição
contida no princípio da anualidade busca manter isenta a captação
do voto, preservando-a das restrições oportunisticamente impostas
por maiorias menos democráticas que queiram perpetuar-se no
poder pela súbita alteração do processo eleitoral.

No sistema democrático brasileiro, bem instituído e
consolidado nessas mais de duas décadas de vigência da
Constituição Cidadã, as mais antagônicas forças convivem
aplacadas no compromisso republicano, e na certeza de que o
Estado seguirá as diretrizes do povo.

Desde 1988, modelos econômicos, ideologias, grupos de
poder, partidos políticos, cidadãos e – espero em extinção –
coronéis exercem ou exercerão constitucionalmente o poder, se
essa for a vontade do povo. Isso é do regime democrático, e sua
preservação uma cláusula pétrea da Constituição.

Embora a chamada “Lei da Ficha Limpa” tenha se originado
de projeto de lei de iniciativa popular, sua aplicação imediata
altera a regularidade do processo eleitoral. Ela foi promulgada no
dia 4 de junho de 2010, 90 dias da eleição, quando o quadro
político já se encontrava consolidado e protegido pelas leis
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eleitorais. A respeito das medidas protetivas então já vigentes
para preservar o quadro político consolidado e a vontade do
eleitor, basta que diga que desde 1º de janeiro passou a ser
obrigatório, por exemplo, o registro de pesquisas de opinião pública
relativas à eleição (art. 33 e § 1º da Lei 9.504/97).

Ora, a preparação para as Eleições 2010 começou em 3 de
outubro de 2009 (art. 4º, 9º, 18 e 20 da Lei 9.504), data limite,
por exemplo, para o registro eleitoral dos estatutos dos partidos
que pretendessem dela participar. Fazer incidir lei posterior, surgida
no dia 4 de junho, 90 dias da eleição, e que retira do pleito
diversos candidatos, até então habilitados pela lei vigente, com
todas as vênias, compromete o quadro político e, dessa forma,
macula a regularidade do pleito.

No entanto, em resposta à Consulta 114709, O Tribunal
Superior Eleitoral afirmou a vigência da Lei Complementar 135/
2010 para essas eleições. No entendimento daquele Tribunal
Superior, apesar de introduzir novas hipóteses e aumentar os
prazos de inelegibilidade à Lei Complementar 64/90, a LC 135/10
não seria alcançada pela restrição do art. 16 da CF 88, por
tratar-se de norma de direito material, sem influência no processo
eleitoral; este sim, afirma aquele Tribunal, o protegido pela regra
constitucional.

Discordo daquela posição. Com respeitosas vênias, a mim
parece claro que a inelegibilidade está para o processo eleitoral
como a legitimidade das partes está para o processo civil. É
norma de processo e que influencia o processo eleitoral.

A inelegibilidade trata exatamente da legitimação passiva
para participar do processo eleitoral, e traz restrição nova ao
direito político de candidatos que, até então, não as possuíam,
alterando indevidamente o quadro eleitoral às vésperas do sufrágio.

Já não era sem tempo que se introduzisse no ordenamento
brasileiro o maior rigor na admissão de candidaturas a cargos
públicos, trazido na LC 135/10. Para essas eleições, no entanto,
chegaram atrasadas.
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Porém, feitas essas ponderações, ainda que veja com grande
preocupação a aplicação da LC 135/10 às Eleições 2010 e que
sua incidência repentina agrida violentamente a minha concepção
de Estado Democrático de Direito, em respeito à celeridade do
processo eleitoral e diante da falta de um pronunciamento colegiado
do Supremo Tribunal Federal, rendo-me à posição unânime do
TSE e majoritária dessa Corte.

Assim, manifestadas minhas ressalvas e o meu inconfor-
mismo, passo também a aplicar a Lei Complementar nº 135/2010 
a essas eleições.

No caso concreto, no entanto, não basta a aplicabilidade
da Lei Complementar nº 135/2010 a essas eleições para a
procedência da impugnação.

Aqui se aplica o minha manifestação no Registro de
Candidatura 1790-69, pois não consigo fazer retroagir a lei a um
fato que já exauriu todos os seus efeitos.

Na hipótese, a condenação do impugnado era de 3 anos
de inelegibilidade contados da última eleição; pena, portanto, já
cumprida pelo impugnado.

Sem abandonar tudo o que me ensinaram na faculdade acerca
do Estado de Direito e do Princípio da Legalidade, não consigo aplicar
retroativativamente uma lei para atribuir novas e mais graves
consequências a uma  condenação que já exauriu os efeitos que lhe
deram a decisão judicial que a impôs e a lei então vigente.

A incidência da lei nova à hipótese viola o princípio
fundamental constante do inciso XXXVI do art. 5º da Constituição
Federal. No Estado de Direito, não é dado ao legislador suprimir
direitos de seus cidadãos atribuindo novos efeitos a uma
condenação cuja pena já foi cumprida.

Um candidato já reabilitado ao processo eleitoral, por mais
ilícito ou imoral que fossem os motivos da sua inabilitação anterior,
não pode ver ressurgir restrição ao seu direito político em lei
nova. Em outras palavras: lei posterior não pode criar nova
restrição aos direitos políticos de um cidadão, fundada em
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condenação pela qual ele já respondera, nos termos do que lhe
impunha a lei vigente à época do fato e de acordo com a decisão
judicial que a impôs.

Por essa razão, Senhor Presidente, ouso divergir, com todas
as vênias ao meu mestre, Desembargador Hilton, e aos que o
acompanharam, para deferir o registro.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Não obstante o entendimento adotado pelo E. Tribunal

Superior Eleitoral em resposta à Consulta nº 1120-26.2010.6.-
00.0000, estou convicto de que não se aplica imediatamente a
Lei Complementar nº 135/2010, às eleições do ano em curso,
tudo em perfeita consonância com o princípio da anualidade da
lei eleitoral, garantido de forma expressa no art. 16 da Constitui-
ção Federal.

É que a conclusão da mais alta corte eleitoral, concessa
venia, parte de uma distinção errônea do que seja norma eleitoral,
para dizer que as normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
135/2010, não se identificam com aquelas pertinentes ao processo
eleitoral, estas sim garantidas pelo referido princípio da anualidade
da lei eleitoral.

Verifica-se que a citada lei ao dispor sobre hipóteses de
inelegibilidade quando já se encontrava em marcha o processo
eleitoral referente ao pleito que se avizinha, veio de modificar, de
forma radical, essas regras, chegando ao cúmulo de agravar para
os respectivos candidatos as condições tradicionalmente impostas
como por exemplo, aumentando para oito anos o período de
vedação das  candidaturas

Ora, se as normas em apreço não se referem ao processo
eleitoral, realmente não sei o que seria entendido como norma do
processo eleitoral,  porque, como visto, tais normas ora encaradas
como normas eleitorais simplesmente, influenciam de forma decisiva
no processo eleitoral, inclusive para afastar candidaturas em curso
ou por outras palavras, afigura-se bizantina a distinção de que
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tais normas não se identificam com aquelas relativas ao processo
eleitoral.

Na verdade se cuida de norma restritiva de direitos e como
tal enseja uma interpretação igualmente restritiva e não ampliativa,
em atenção até às mais comezinhas regras básicas de
hermenêutica.

Assim sendo não há como se aplicar ao presente caso, o
dispositivo inserto no art. 1º, inciso I, letra d da Lei Complementar
nº 64/90, com a redação dada pela LC 135/2010:

Art. 1º São inelegíveis:

I – 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;

Trata-se, portanto, de novel hipótese de inelegibilidade,
eis que agrava sensivelmente a norma existente na legislação
anteriormente à sua data de vigência, aumentando de 3(três)
para 8(oito) anos a inelegibilidade daqueles candidatos que
incidirem na previsão legal retromencionada.

Pois bem, no caso sub judice, o candidato Christiano
Nogueira Araújo, teve impugnada a sua candidatura em razão de
sentença colegiada proferida por esta Egrégia Corte que lhe impôs
a sanção de inelegibilidade por 3(três) anos a partir das eleições
de 2006.

A essa altura é muito importante registrar que no momento
do início da vigência da Lei Complementar nº 135/2010 o candidato
em apreço já havia cumprido integralmente a sanção de
inelegibilidade por 3(três) anos que lhe foi imposta por órgão
colegiado, ou por outras palavras, a condenação por ele sofrida
teve os seus efeitos exauridos de pleno direito em outubro/2009.
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Daí, para se, impedir o registro da mencionada candidatura,
há que se aplicar de forma retroativa a novel hipótese de
inelegibilidade, em situação jurídica já consolidada e exaurida pelo
tempo, ressucitando ilegalmente fatos passados e devidamente
sepultados pelo decurso do tempo.

Essa aplicação retroativa de uma lei restritiva de direitos
no mínimo afronta a garantia inserta no art. 5º , inciso XXXVI, da
Constituição Federal, que garante a irretroatividade da lei quando
empresta proteção explícita ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada.

Neste aspecto, olvidam os que pugnam pela não aplicação
da irretroatividade da lei para efeitos penais, que, para fins não
penais incide com a mesma força a irretroatividade desta feita
por meio da garantia também constitucional que asseguram a
incolumidade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da
coisa julgada.

In casu, entendo que o candidato impugnado encontra-se
no mínimo protegido pela garantia constitucional que impede o
revolvimento da coisa julgada, para aumentar a pena por ele
sofrida de 3(três) para 8(oito) anos, inclusive em outro processo
judicial, ou seja, no presente processo de impugnação.

De outro ângulo, também em homenagem às vetustas regras
de interpretação dos textos jurídicos, é adequada a interpretação
de cunho restrito do dispositivo em comento, há que se invocar a
interpretação gramatical da norma, a qual, como é da própria
natureza das leis, estas são feitas para viger para o futuro, não
podendo jamais alcançar situações já exauridas no império da norma
anterior, ou melhor dizendo, prevê a lei a inelegibilidade daqueles
que “tenham contra sua pessoa...decisão transitada em julgado
para as eleições que concorrem” situação que não se enquadra o
candidato em apreço, pois ao tempo do início de vigência da
multicitada lei ele não tinha mais contra sua pessoa condenação
alguma, pois, repita-se naquele momento a condenação anterior
já se encontrava exaurida no tempo.
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Assim sendo, ainda que fosse possível aplicar de forma
retroativa a novel lei complementar, em franca violação da regra
inserta na Constituição Federal que determina a anualidade da lei
eleitoral, a disposição prevista na alínea “d” em comento não teria
o condão de impedir o registro da candidatura do ora impugnado,
pois apenas alcançaria situações em curso, coisa que não ocorre
na hipótese em julgamento onde o candidato já havia cumprido a
sua condenação antes da vigência da lei que majorou a condição
de inelegibilidade.

A propósito, transcrevo a seguir os seguintes trechos do
brilhante voto proferido pelo MM. Desembargador JOÃO MARIOSI,
Presidente deste e. Tribunal, no julgamento do RCAND Nº 1715:

No caso concreto, olhando a partir do texto, o art. 1º, inciso

I, alínea “j”, da Lei Complementar 64/90, modificada pela

Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, usa um

tempo verbal que deve ser entendido no seu aspecto se-

mântico e não no sentido de gramática.

A gramática na Língua Portuguesa descritiva ou é normativa.

Já o aspecto verbal é que revela o que se pretende concre-

tamente com a emissão dos enunciados e dos códigos.

No caso anterior, foi utilizado o “tendo sido”, que equivale a

um mais-que-perfeito que, se colocado no texto, daria opor-

tunidade para se julgar pela inconstitucionalidade confor-

me, porque esse mais-que-perfeito não poderia ser utiliza-

do nesta eleição e em nenhuma outra eleição, porque se

trata de matéria restritiva de direito, e matéria restritiva

de direito não pode ter o aspecto retroativo.

Os romanos já diziam “lex prospicit, non respicit”, “a lei vai

para a frente e não para trás”.

Na moderna forma de se fazer constituição democrática,

num estado social democrático de direito, a única lei que

diz respeito ao presente é a Constituição. As outras leis

dizem respeito somente para o futuro, mesmo quando vêm

com a designação de atingência a algo passado.

...................
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Assim, essa garantia do art. 16 é apenas para impedir as

alterações durante o processo eleitoral. É comumente re-

cordar a Lei Complementar 5, do período revolucionário,

em que bastava responder a um processo criminal, e o

indivíduo estava afastado do sistema de eleição do país

como eleitor passivo.

E esse é o perigo, justamente, que se encontra, com essa

Lei Complementar 135, porque se ela ficar nesse meio ter-

mo, nessa zona cinzenta, de “é ou não é aplicável”, se se

usa ou não o princípio da anualidade – um ano mais um dia

– ou não... porque essa lei, evidentemente, é o que nosso...

e eu faço as referências aos autores, ademais porque nesse

começo de milênio, a doutrina alemã é muito usada no

Brasil. Já foi a doutrina romana, já foi a doutrina francesa,

já foi a doutrina americana.

Parece que agora o frenesi é o uso de palavras em ale-

mão. Então o mestre alemão Günther Jakobs vai falar no

Direito Penal do inimigo. E ele usa, para quem gosta, a

expressão “Feindstrafrecht”, que é justamente isso, o Di-

reito Penal do inimigo.

O inimigo já não é o cidadão, o inimigo é aquele que violou

algum dispositivo e que, portanto, passa a ser inimigo da

sociedade. E ele coloca os três princípios desse enfoque do

Direito Penal do inimigo, que são a antecipação da previ-

são do inimigo, a falta de proporcionalidade de penas, tor-

nar relativo o que tem sido feito nas garantias pessoais,

nas garantias individuais e é também o caso das leis

dirigidas para determinado fim.

Essas leis, como aquelas das revoluções (o Brasil viveu

mais ou menos sessenta anos em revolução) e está inver-

tendo, passando a ter uma revolução de moralidade ao

inverso.

E eu faço essa observação evidentemente como um ana-

lista social e não como um julgador, embora tenha habilita-

ção nos dois lados, tanto em Direito quanto em Sociologia.

Mas é uma verdade: hoje estão destruindo o que se con-

seguiu nos artigos 5º e 7º da Constituição.
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Esse princípio da anualidade veio justamente contrapor

aquele excesso de vigilância de 1967, que foi a última cons-

tituição revolucionária do país.

......................

Essa Lei Complementar 135 estabelece novas causas de

inelegibilidade e aumenta outras, como é o caso da multa,

que era 3 e passou a ser 8.

Seria a mesma coisa de algum menor, com 17 anos, 11

meses e 25 dias, cometesse um homicídio e viesse uma

nova lei, abaixando a responsabilidade para 16 anos, e

esse menor que não era de forma alguma penalizado de

acordo com o Código Penal, passasse a ser regido pelo

Código Penal somente por uma questão de 5 ou 6 dias.

Então é importante observar que as mudanças de última

hora não foram feitas para as eleições a partir daquela grande

reforma constitucional de 1988. Ela veio justamente suprir

um vazio para não haver candidaturas com o direito do

inimigo, mas sim com o direito da disputa, que é mais

importante. E mais importante do que assegurar o ato jurídico

perfeito e a coisa julgada material ou não material, coisa

julgada administrativa ou judicial, é a segurança jurídica. É

eu fazer um ato, que era válido e permitido, e que,

posteriormente, é tido como não adequado ou até mesmo

sancionado com leis restritivas. Não vamos dizer que é pena,

mas que é uma sanção que, no caso, seria restritiva.

....................

Então é importante esse aspecto e saliento, como disse

Canotilho, também citado pelo Ministro César Peluso na ADPF

144/DF, no trecho que fala que o princípio da proteção da

confiança tem três pontos no quadro do ordenamento jurídico:

o princípio da precisão, da determinalidade dos casos

normativos e da proibição de pré-efeitos de atos normativos,

finalmente com a proibição de normas retroativas.

E aí voltamos ao latim de Cícero, que diz que todos têm

direito à boa honra, é o jus honorum, muito falado no en-

contro de sexta e sábado passados, no TSE. Pelo jus

honorum, aquele sistema brasileiro que por enquanto não
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se critica, que aqui é a decisão, não é aula de Direito Cons-

titucional, mas pelo jus honorum, na tradição brasileira,

nós só temos a efetiva condenação após o trânsito em

julgado. Então o direito à honra, o direito de honra é perti-

nente a todos. Está no art. 5º, XVII; art. 14, IV, V e VII e,

com autorização expressa da Carta, no art. 14, § 9º.

A Lei Complementar 135/2010, no que ela inovou para

criar uma situação de inelegibilidade e dilatar prazo de sua

cessação, ela cria uma inelegibilidade sanção, porque a

palavra abstrata, quando tem o adjetivo, é restritiva, mas

quando você coloca ao lado do abstrato um outro abstrato,

ela vira uma coisa concreta. E sendo concreta, evidente-

mente ninguém vai dizer que isso não é uma sanção, por-

que é sanção.

Aí faz parte da topologia da zetética desses estudos sobre

o Direito Eleitoral, que no Brasil é diferenciado de outros

países. Em outros, a questão fica no campo criminal, ad-

ministrativo, civil. No nosso, temos um código empresta-

do, feito no período revolucionário, que está em vigor até

hoje, com penas em branco, e temos os procedimentos

que mudam a cada eleição.

Assim, a todas luzes, acompanho a divergência e sou pela
improcedência da presente ação de impugnação da candidatura.

Quanto às preliminares, acompanho o eminente relator.

É como voto.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
A minha posição é conhecida da Casa, e está contida nos

votos do Desembargador Hilton, do Desembargador José Carlos e
do Desembargador Mario e é exatamente como penso. Por isso
estou acompanhando o relator.

E só faço um acréscimo: fui o relator do processo de
ontem, da Senadora Abadia, mas faço uma ressalva: lá eu não
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disse que a Lei de Ficha Limpa não se aplicava. O que eu disse é
que eu não via condenação. Foi o que eu disse, lá. Eu não via
condenação, mas aqui eu vejo condenação e consequências.

Por isso é que eu acompanho o eminente relator, inclusive
no que diz respeito às preliminares.

DECISÃO

Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, julgaram-se
procedentes as Ações de Impugnação de Registro de Candidatura
e indeferiu-se o pedido de registro, nos termos do voto do relator.
Decisão por maioria. Em 11 de agosto de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 3.949

Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 2291-23
Assunto: REGISTRO DE CANDIDATURA – RRCI –
CANDIDATO INDIVIDUAL – CARGO – DEPUTADO
DISTRITAL – COLIGAÇÃO UM NOVO CAMINHO( PRB E PTB)
Requerente: COLIGAÇÃO UM NOVO CAMINHO PTB, PRB
(PRB / PTB)
Interessada: WILMA MAGALHÃES SOARES, CARGO
DEPUTADO DISTRITAL
Advogados: BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS – OAB/
DF Nº 22.752 E OUTROS
Impugnante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ
Publicado em Sessão (art. 48, § 3º, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

1 – Preliminar de ausência de litisconsórcio
passivo necessário que se rejeita, por
inocorrentes os requisitos do art. 47 do Código
de Processo Civil.

 2 – O artigo 16 da Constituição Federal não
baliza a LC nº 135/2010, que tratando de
inelegibilidade, para proteger, dentre outros
princípios, a moralidade administrativa, de
acordo com o artigo 37 da mesma Constitui-
ção, não se integra no regramento do proces-
so eleitoral, mas tem natureza específica,
advinda do artigo 14, § 9º, da Lei Maior.

3 – A LC n° 135/2010 não atenta contra o arti-
go 5º – XXXVI da Constituição Federal, já que
não ofende o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada, na conceituação que
lhes confere o artigo 6º da Lei de Introdução
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ao Código Civil, tendo, portanto, aplicação ime-
diata e geral.

4 – A LC nº 135/2010 não ofende o princípio da
presunção de inocência, já que dispõe sobre
casos de inelegibilidade e não comina sanções
penais.

5 – Incabimento da alegação de que o tempo
verbal adotado no preceito discutido posterga
sua aplicação para outros pleitos. É que, tendo
a LC nº 135/2010 aplicação imediata e geral
(artigo 6º da LICC), sua incidência nas eleições
de 2010 é inconcussa, à vista do artigo 11, §
10, da Lei nº 9.504/1997, solvendo-se, pois, o
litígio à luz do Direito, e não da Gramática.

6 – Procedente a impugnação, indefere-se o
registro.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL em julgar procedente a Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura e em indeferir o pedido de registro
nos termos do voto do Relator. Decisão POR MAIORIA, de acordo
com a ata do julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 11 de agosto de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Relator

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral
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RELATÓRIO
Cuida-se de pedido de registro de candidatura ao cargo

de Deputada Distrital, formulado pela Coligação Um Novo Caminho
PTB/PRB (PRB/PTB), em favor de Wilma Magalhães Soares, que
foi impugnado pelo Ministério Público Federal, mediante petição,
da qual destaco:

Os autos versam sobre pedido de impugnação do registro

de candidatura de Wilma Magalhães Soares, candidata a

Deputada Distrital pela Coligação UM NOVO CAMINHO (PRB/

PTB).

O presente pedido tem como fundamento o disposto no

art. 1°, inciso I, alínea ‘e’, itens 2 e 6, da LC nº 64/90, com

redação dada pela LC nº 135/10:

Art. 1° São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transita-

da em julgado ou proferida por órgão judicial

colegiado, desde a condenação até o transcurso do

prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena,

pelos crimes:

(...)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financei-

ro, o mercado de capitais e os previstos na lei que re-

gula a falência;

(...)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valo-

res; [grifo nosso]

Extrai-se dos documentos anexados à presente que Wilma

Magalhães Soares foi condenada nos seguintes pro-

cessos:
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Ação Penal nº 1999.34.00.025978-1/DF, nas penas dos

arts. 16 e 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 c/c

art. 29 do Código Penal (DOC. 02); e

Ação Penal nº 2000.34.00.017990-1/DF, nas penas dos

arts. 1°, II c/c 11, caput, ambos da Lei nº 8.137/90

(DOC. 03).

Vê-se, ainda, das certidões oriundas da Coordenadoria de

Recursos da Secretaria Judiciária do TRF1 e dos acórdãos

a que faz referência (DOCS. 02 e 03), que em ambos os

processos a ré teve sua condenação mantida pela

c. 3ª Turma do e. TRF1.

Ora, o caso de Wilma Magalhães Soares encaixa-se perfei-

tamente na hipótese prevista pelos itens 2 e 6 da alínea ‘e’

do inciso I do art. 1° da Lei de Inelegibilidades, com reda-

ção dada pela LC nº 135/10. Vejamos.

O referido dispositivo diz que são inelegíveis para qual-

quer cargo:

· os que forem condenados, em decisão transitada em jul-

gado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a con-

denação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o

cumprimento da pena, pelos crimes: (...) 2. contra o

patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de ca-

pitais e os previstos na lei que regula a falência;’ – a ora

candidata teve sua condenação mantida por órgão

judicial colegiado – a saber, a c. 3ª Turma do e. TRF1

–, nos autos da Ação Penal nº 1999.34.00.025978-1/

DF, nas penas dos arts. 16 e 22, parágrafo único, da

Lei nº 7.492/86, a qual trata dos crimes contra o sis-

tema financeiro nacional, e dá outras providências,

conforme comprova o DOC. 02.

· ‘os que forem condenados, em decisão transitada em jul-

gado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a

condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos

após o cumprimento da pena, pelos crimes: (...) de lava-

gem ou ocultação de bens, direitos e valores;” – a ora

candidata teve sua condenação mantida por órgão
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judicial colegiado – a saber, a c. 3ª Turma do e.

TRF1 –, nos autos da Ação Penal nº 2000.34.00.-

017990-1/DF, nas penas dos arts. 1°, II c/c 11,

caput, ambos da Lei nº 8.137/90, a qual trata dos

crimes contra a ordem tributária, econômica e con-

tra as relações de consumo, e dá outras providên-

cias, conforme comprova o DOC. 03.

Logo, inegável a perfeita adequação do presente caso à

hipótese legal.

Constituindo-se tal hipótese causa de inelegibilidade legal

absoluta para as eleições na qual concorrem ou tenham

sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos

8 (oito) anos seguintes, não há que ser deferido o pedido

de registro. (fls. 47/49).

A impugnada contestou (fls. 85/93).

Alega a preliminar de ausência de pedido de citação do
litisconsorte passivo necessário, salientando que “uma vez
decorrido o prazo legal para impugnação do registro de
candidatura, a falta de pedido para inclusão no pólo passivo da
Coligação, é uma nulidade que não pode ser mais sanada,
operando-se a decadência da ação” (fl. 87).

Sustenta a impossibilidade de aplicação da Lei Complementar
nº 135/2010 ao caso concreto, “uma vez que o princípio da
anterioridade eleitoral – art. 16 da Constituição da República – e
a impossibilidade de lei posterior agravar a sanção penal imposta
determinam a total legalidade do registro da candidatura
impugnada” (fl. 88).

Destaca, outrossim:

Ressalte-se que a própria LC 135/10, no artigo utilizado pelo

parquet para impugnar a candidatura dos autos, diz que são

inelegíveis para quaisquer cargos “os que FOREM condena-

dos em decisão transitada em julgado ou proferida por ór-

gão colegiado”, ou seja, o legislador determinou claramente
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que, nesses casos, a nova legislação só poderia ser aplicada

nas condenações posteriores à publicação da lei.

Nessa linha, o legislador ao utilizar o verbo ser no FUTURO

do subjuntivo (FOREM) limitou a aplicação da referida le-

gislação somente aos casos futuros à publicação da Lei

Complementar 135/10.

Dessa forma, além de a LC 135/10 não poder ser aplicada

ao presente pleito, suas disposições não podem retroagir

para atingir a candidata, que teve sua situação jurídica

consolidada antes da publicação da referida lei. (fl. 93).

Pede “que a presente ação de impugnação do registro de
sua candidatura seja extinta, sem resolução de mérito, tendo
em vista a preliminar de falta de inclusão no pólo passivo do
litisconsorte passivo necessário (partido político detentor do
mandato) e, sucessivamente, que seja julgada totalmente
improcedente com base nos fatos e fundamentos jurídicos
aduzidos, deferindo-se o pedido de registro de sua candidatura
para Deputada Distrital, nas eleições de 2010, pela Coligação
‘Novo Caminho’ – PTB/PRB” (fls. 93/94).

As partes apresentaram alegações finais: o impugnante,
nas fls. 105/127; a impugnada, nas fls. 129/133.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
Rejeito a preliminar de ausência de citação de litisconsorte

passivo necessário, com o reconhecimento da decadência da ação
de impugnação ao registro, adotando, para tanto, os argumentos
do impugnante nas alegações finais, conforme agora explicito:

A defesa da candidata alega, em preliminar, a ausência de

citação de suposto litisconsorte passivo necessário, a sa-

ber, o partido ao qual é filiada.
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Não prospera a alegação da candidata, entendimento já

pacificado no e. TSE. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMEN-

TAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE REGIS-

TRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. ADMISSÃO DE PAR-

TIDO POLÍTICO NO POLO PASSIVO. ASSISTENTE SIM-

PLES. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 11

DO TSE. OMISSÃO SANADA. FALTA DE QUITAÇÃO ELEI-

TORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTEMPORÂNEA.

APROVAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA EM MOMEN-

TO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÃO DE ELEGI-

BILIDADE AFERIDA NO MOMENTO DO PEDIDO DE RE-

GISTRO. OMISSÃO, NESTE PONTO, INEXISTENTE. CON-

TRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES.

I – Nas ações de impugnação de registro de can-

didatura, não existe litisconsórcio necessário

entre o pré-candidato e o partido político pelo

qual pretende concorrer no pleito. Entretanto, deve

ser admitida a intervenção da agremiação partidária

na qualidade de assistente simples do pretenso candi-

dato, tendo em vista os reflexos eleitorais decorrentes

do indeferimento do registro de candidatura. Omissão

sanada. (...) (TSE, ED-AgR-REspe nº 33498 – Recife/PE,

Relator Min. Enrique Ricardo L.ewandowski, DJE de 12/

05/2009) [grifo nosso]

Registro. Inelegibilidade. Art. 1°, I, g, da Lei Comple-

mentar nº 64/90. Rejeição de contas.

1. Em processo de registro de candidatura, não

há litisconsórcio passivo necessário entre o can-

didato impugnado e o partido ou coligação pelo

qual ele concorre. Precedentes.

2. O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o pedido de

registro de candidatura do recorrente, considerando que

as suas contas foram desaprovadas por diversas
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irregularidades, dentre elas as atinentes a descumpri-

mento de lei licitações – falha que esta Corte Superior já

assentou ser insanável afigurando-se, portanto, confi-

gurada a inelegibilidade do art. 1°, I, g, da LC nº 64/90.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE, AgR-REspe nº 30414, Relator Min. Arnaldo Versiani,

DJE de 23/10/2008) [grifo nosso]

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO.

CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. LC

N° 64/90, ART. 1°, I, g. IRREGULARIDADE INSANÁVEL.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊN-

CIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO

DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste, em impugnação de registro de candi-

datura, litisconsórcio passivo necessário entre o

candidato e o partido político ou coligação pela

qual se pretende concorrer às eleições. Prece-

dentes.

2. O prequestionamento constitui requisito específico de

admissibilidade do recurso especial e pressupõe, no

caso, que a matéria veiculada nas razões recursais te-

nha sido objeto de debate e decisão prévios pelo órgão

colegiado regional.

3. O acórdão regional reconheceu como irregularidade

insanável a desobediência à Lei de Licitações.

4. Agravo regimental desprovido.

(TSE, AgR-REspe nº 29627, Relator Min. Marcelo

Henriques Ribeiro de Oliveira, Publicado em Sessão em

18/09/2008) [grifo nosso]

Não há falar, portanto, em litisconsórcio passivo necessário

entre a candidata e o partido ao qual é filiada. (fls. 105/107).

Acrescento, para espancar neste caso, a tese do litiscon-
sórcio passivo necessário a inocorrência da hipótese de sua confi-
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guração, conforme o enunciado do artigo 47 do Código de Proces-
so Civil, já que inexiste disposição legal ou relação jurídica que,
por sua natureza, exijam do juiz decidir a lide de modo uniforme
para todas as partes, tanto assim que, em caso de reconhecimen-
to de inelegibilidade pode o partido ou a coligação substituir o
candidato, faculdade que, contudo, não se assegura à impugnada.

Analiso o mérito.

Pede-se o reconhecimento da inelegibilidade da impug-
nada, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea “e”, itens 2 e 6 da
Lei Complementar nº  64/1990, com a redação dada pela LC nº
135/2010.

Preceitua o dispositivo invocado pelo impugnante:

Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em

julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a

condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos

após o cumprimento da pena, pelos crimes:

 (...)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o

mercado de capitais e os previstos na lei que regula a fa-

lência;  

 (...)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;  

Os fatos são incontroversos. A decisão da causa somente
revolve matéria jurídica.

Esta corte já enfrentou a controvérsia quanto à aplicação
imediata da Lei nº 135/2010, à vista do artigo 16 da Constituição
Federal, quando julgou o Registro de Candidatura nº 1616-60,
cujo acórdão foi assim ementado:
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PEDIDO DE REGISTRO – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL –

DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO – AÇÃO DE

IMPUGNAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – EXISTÊNCIA –

QUITAÇÃO COM A JUSTIÇA ELEITORAL – EXISTÊNCIA –

RENÚNCIA A CARGO DE SENADOR – CAUSA DE

INEXIGIBILIDADE – ATO JURÍDICO – RESPEITO – LEI CUM-

PRIMENTO – INDEFERIMENTO.

– Não exigindo o ponto controverso a produção de prova

oral, seja porque ele envolve somente questão de direito,

seja porque, se fático, documentos que o elucidam se tem

nos autos, deve ela ser indeferida, nos exatos termos do

artigo 40, da Resolução TSE 23.221/2010.

– Tem candidato ao cargo de deputado distrital legitimida-

de para apresentar ação de impugnação de candidatura,

que lhe é dada pelo artigo 37 da Resolução TSE 23.221/

2010.

– Não se dando trânsito em julgado da decisão que impôs

multa, havendo recurso que a questiona, presente não se

faz a causa de inexigibilidade prevista no § 7º, do artigo

11, da Lei 9.504/97.

– Quem renuncia a cargo de Senador da República, depois

de apresentação de Representação que pode levar à aber-

tura de processo capaz de levar à cassação do mandato,

está alcançado pelo artigo 1º, I, k, da Lei Complementar

64/90, com as alterações sofridas em razão da Lei Com-

plementar 135/2010.

– Não fere o artigo 16 da Constituição Federal lei que entra

em vigor antes da realização de convenções partidárias,

porque são elas que marcam o termo inicial do processo

eleitoral.

– Não fere ato jurídico perfeito a exigência de cumprimen-

to de lei em vigor quando do pedido de registro de candi-

datura, não se podendo esquecer que leis devem ser cum-

pridas, como quer o artigo 3º, da Lei de Introdução do

Código Civil Brasileiro.

– Pedido de registro indeferido. Preliminares rejeitadas.
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Por ocasião desse julgamento, de que participei, proferi
voto, que agora reitero, onde abordei os itens da contenda de
que cuidam estes autos, como passo a transcrever:

Senhor Presidente, a matéria de fato está devidamente

acertada. O eminente Juiz Evandro Pertence lembrou que

os fatos não foram questionados. Estão aí na sua realida-

de, no que diz respeito a essa renúncia e também no que

diz respeito à multa, porque, conforme o eminente relator

esclareceu, pende de julgamento o recurso interposto quan-

to a suposta condenação, e o eminente representante do

Ministério Público sequer, nas suas alegações e quando da

sustentação aqui no plenário , voltou a insistir na aplicação

da inelegibilidade com fundamento nessa ausência de qui-

tação eleitoral. Então a hipótese que remanesce é a da

renúncia dentro daquele contexto que ensejaria a aplica-

ção do dispositivo da Lei Complementar nº 135/2010.

Já os romanos diziam aquilo que é curial e é cediço, Se-

nhor Presidente: da mihi factum et dabo tibi jus, dá-me o

fato, e te dou o direito. Qual é o direito que se vindica no

caso? O que se vindica no caso é a aplicação do artigo 1º,

inciso I, alínea “k,” da Lei Complementar 64/90, com a

redação dada pela Lei Complementar 135/2010. Diz a atu-

al redação do dispositivo invocado na impugnação que são

inelegíveis para qualquer cargo:

“k) o Presidente da República, o Governador de Estado e

do Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso

Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara

Legislativa, das Câmaras Municipais [o destaque feito pelo

Ministério Público], que renunciarem a seus mandatos desde

o oferecimento de representação ou petição capaz de au-

torizar a abertura de processo por infringência a dispositi-

vo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da

Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Mu-

nicípio, para as eleições que se realizarem durante o perí-

odo remanescente do mandato para o qual foram eleitos e

nos 8 (oito) anos subsequentes ao término da legislatura;”
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É esse o dispositivo cuja aplicação, como visto, pede-se no

caso, e que se diz que em um primeiro momento ofenderia

o princípio da anualidade, em tema de processo eleitoral,

disciplinado pelo artigo 16 da Constituição Federal, em que

se lê: “A lei que alterar o processo eleitoral entrará em

vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição

que ocorra até um ano da data de sua vigência”.

A pergunta que se deve fazer, neste momento, a respeito

da aplicação ou da suposta incidência desse dispositivo, é

se a Lei Complementar 135 se enquadra nessa hipótese

contida no artigo 16 da Constituição Federal. Parece-me

que não é esse o caso, porque, na verdade, a Lei Comple-

mentar nº 135, de 4 de junho de 2010, não versa sobre

processo eleitoral. Trata essa lei, e a ementa da lei é um

componente para o entendimento, a exegese do dispositi-

vo, dispositivo este, inclusive, que está sendo questionado.

A ementa da lei é no sentido de a Lei Complementar 135,

de 4 de junho de 2010, “Altera a Lei Complementar no 64,

de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o §

9o do art. 14 da Constituição Federal, casos de

inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras pro-

vidências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que vi-

sam a proteger a probidade administrativa e a moralidade

no exercício do mandato”.

Ora, a ementa da lei sinaliza o norte que deve orientar a

sua interpretação. Não se trata de lei que verse sobre pro-

cesso eleitoral, mas sobre inelegibilidade, introduzindo ca-

sos novos com a alteração da Lei Complementar nº 64/90,

introduzindo casos novos de inelegibilidade com a finalida-

de de proteger a probidade administrativa e a moralidade

no exercício do mandato. E a referência que há de ser feita

na interpretação desta lei não é na baliza, ou sob a batuta

do artigo 16 da Constituição, a que me reportei, mas sob a

égide do artigo 37 da Constituição Federal.

Nossa Constituição é amplíssima e alberga valores que tra-

duzem a diversidade da sociedade brasileira e as necessi-

dades que essa sociedade tem para se compor e coexistir.
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O artigo 37 da Constituição Federal é claro, e a remissão

para a exegese da Lei Complementar nº 135 deve ser fei-

ta a esse artigo 37. O artigo 37 da Constituição Federal

preceitua que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fede-

ral e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalida-

de, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência

e, também, ao seguinte: [...]

Eu destaco, não vou naqueles outros enunciados e incisos

do artigo 37, mas fixo-me, restrinjo-me a esses princípios

que são explicitados pela Constituição como balizas que

não podem ser afastadas por qualquer dos Poderes da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Poderes,

consequentemente, abrangendo o Executivo, o Legislativo

e o Judiciário, no sentido da preservação da legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na

Administração Pública.

Explicita anda o § 4º esse artigo 37 que “Os atos de

improbidade administrativa importarão a suspensão dos

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibi-

lidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal

cabível”.

Então, no meu entender, Senhor Presidente, a baliza pra

se entender ou para se compreender, digo melhor, a Lei

Complementar nº 135, em um esforço de exegese, a bali-

za não é vincular a exegese da lei ao artigo 16, porque

essa lei não trata de processo eleitoral. Essa lei trata de

inelegibilidade para proteger, dentre outros princípios, a

moralidade administrativa, que deve ser preservada por

todos os poderes que constituem a nossa República, o Go-

verno Republicano, o Executivo, o Legislativo e o Judiciá-

rio, e o que se diz é que esse ato de renúncia... e já é uma

consideração feita no debate das partes, mas que tendo

me apercebido de que isso foi objeto de discussão ou do

contraditório, posso então refletir sobre isso, que se diz é
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que esse ato de renúncia afrontaria esse princípio da

moralidade administrativa.

Sustenta-se que houve violação ao artigo 16 da Constitui-

ção Federal. No meu entender, essa violação inocorreu pelos

motivos já expostos. Ainda a Lei Complementar 135 invo-

cou como condição de sua legitimidade, no texto constitu-

cional, o artigo 14, § 9º, da Constituição Federal:

“§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de

inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de prote-

ger a probidade administrativa, a moralidade para exercício

de mandato considerada 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.”

Tudo, pois, se conjumina, Senhor Presidente, no sentido

de amparar a legitimidade e a constitucionalidade, por esse

aspecto da Lei Complementar nº  135/2010, mas ainda

discute-se que, no caso, a lei teria efeito retroativo. Não

vejo efeito retroativo. Por quê?. A Constituição somente

estabelece que no artigo 5º, inciso XXXVI, que “a lei não

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a

coisa julgada”.

Busque-se na Constituição a explicitação do que seja ou

constitua ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa

julgada. Não se encontra na Constituição. Esse conceito,

todavia, não remanesce vago no Direito brasileiro, porque

a Lei de Introdução ao Código Civil concretiza, dá

concretude a essas garantias que a Constituição preser-

vou. E o que é que se diz no artigo 6º da Lei de Introdução

ao Código Civil:

Art. 6° – A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respei-

tados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa

julgada.

§ 1° – Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado se-

gundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Vê-se, no caso, que a renúncia subscrita ou a renúncia

encaminhada à Mesa do Senado pelo candidato impugna-
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do constitui um ato jurídico perfeito e é realmente um ato

jurídico perfeito. A Lei Complementar nº 135 não está

desconstituindo este ato jurídico. Ao contrário, partindo da

existência daquele ato jurídico perfeito que se enquadra

dentro de uma outra previsão legal para proteger a

moralidade administrativa, partindo da existência desse ato

jurídico perfeito que a lei respeita, é que se cria a hipótese

de incidência para efeito de aplicação de inelegibilidade.

Reputa-se o ato jurídico perfeito já consumado, segundo a

lei vigente ao tempo em que se efetuou. A renúncia é per-

feita. Eu perguntei: houve alegação de dolo, coação, simu-

lação em torno dessa renúncia? Não, não houve. O candi-

dato fez a renúncia conscientemente e está dito que foi

para evitar a eventual abertura do processo. Foi dito pelo

Procurador e foi dito também pelo representante. O fato é

incontroverso.

E ainda mais:

Art. 6º. [...]

§ 2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o

seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aque-

les cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou con-

dição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

Qual é o direito adquirido que é invocado no caso? Ne-

nhum. O de ser eleito? Em tese, todos podem ser, mas

desde que seja respeitada a inelegibilidade. E ninguém tem

direito a dizer: eu estou livre de uma inelegibilidade. Não

há fugir-se a essa conclusão, ainda mais porque o eminen-

te relator lembrou no seu voto que as condições de elegi-

bilidade são aferidas no momento do registro. E no mo-

mento do encaminhamento do registro havia aquele óbice

legal ao deferimento? Havia, porque a hipótese estabelecida

na alínea “k” se fazia presente. O candidato renunciou a

seu mandato, era um Senador da República, um cargo ex-

traordinário, Senador da República, e ele renunciou desde

o oferecimento de representação ou petição capaz de au-

torizar a abertura de processo, por infringência a dispositi-

vo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da
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Lei Orgânica do Distrito Federal e da Lei Orgânica do Muni-

cípio. Dispositivo da Constituição Federal, decoro parla-

mentar, salvo engano, naquela divulgação do dinheiro, re-

cebeu dinheiro, dividiu, partilha, enfim, essa história que

não tem maior relevo aqui, agora, para uma decisão.

Nós estamos julgando é um caso de inelegibilidade, e a

inelegibilidade está tranquilamente configurada, não ha-

vendo, portanto, que se falar, como eu disse, em direito

adquirido, se de logo, um ano atrás ou antes da vigência

dessa lei. Não existe isso, porque a condição de elegibili-

dade é aferida no momento do registro da candidatura.

Esse é outro aspecto importante para mostrar como a Lei

das Inelegibilidades não se submete a esse princípio da

anualidade. Por quê? Seria um contrassenso se no mo-

mento do registro é que se afere a condição de elegibilida-

de. Seria um contrassenso dizer-se que o último dia do

ano antes do início do interregno do artigo 16 seria o mo-

mento de se aferir a elegibilidade; um contrassenso

manifesto.

O Direito admite muita coisa, mas não foge à lógica. Isso

pode ocorrer no Parlamento Britânico, e dizem que os bri-

tânicos fazem tudo no Parlamento, mas nós estamos na

baliza da lógica. Se existe um princípio da anualidade, um

processo eleitoral e se existe uma Lei da Inelegibilidade e

se diz que ela deve ser aplicada, pois as condições de ele-

gibilidade devem ser aferidas no momento do registro... é

claro, é indiscutível que não possa ser invocada uma pro-

teção de elegibilidade neste caso.

E mais: a coisa julgada (eu escutei do eminente advogado)

político-administrativa... coisa julgada política não me pa-

rece, porque coisa julgada política foi do tempo do... feliz-

mente nós não tivemos aqui no Brasil, com aquela virulên-

cia que houve no tempo da Revolução Francesa, dos julga-

mentos políticos, da convenção, do diretório, e a guilhotina

funcionando. Isso não houve no Brasil. Houve o regime de

exceção com suas mazelas, mas os ventos da Reforma

modificaram essa situação no país. Mas a coisa julgada
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política, então, é apenas um esforço, digamos, de

explicitação, até pela eloquência do momento, mas não

tem maior significação, relevo jurídico.

A coisa julgada administrativa é assim. Então, para efeitos

do Judiciário, não tem maior relevância, porque a garantia

de que é constitucional é fulcrada na coisa julgada judicial,

e é isso que a Lei de Introdução ao Código Civil estabele-

ce. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão ju-

dicial de que já não cabe mais recurso.

Qual é a decisão judicial aqui que está sendo descumprida,

desrespeitada por força da aplicação dessa lei? Existe uma

decisão judicial que tenha assegurado ao Senhor Joaquim

Roriz o direito de ser eleito nesta eleição? Qual é a decisão

judicial que diz isso? Não existe essa decisão judicial.

Então, sob a ótica do direito adquirido, do ato jurídico per-

feito, da coisa passada em julgado, sem decisão judicial

transitado em julgado, não há que se falar na impossibili-

dade da aplicação da Lei Complementar.

E o princípio da presunção da inocência? Princípio da pre-

sunção da inocência, que está valorado na Constituição e

hoje até tem um alcance, uma abrangência que talvez não

comporte, levando a demasias que traduzem abusos, em

detrimento, às vezes, da própria sociedade, mas o princí-

pio da presunção da inocência é vinculado às imputações

de natureza criminal. Ninguém pode ser considerado cul-

pado antes do trânsito em julgado da condenação. Qual é

a condenação que está sendo imputada? Qual é a conde-

nação que se diz ter sido suportada pelo Senhor Joaquim

Roriz neste caso? Nenhuma. Não há condenação em

desfavor dele. Qual é a sanção que se lhe está impondo?

Nenhuma sanção. O que se está dizendo é que ele não

preenche uma condição de elegibilidade prevista nesta Lei

Complementar.

Senhor Presidente, por derradeiro, eu ainda lembro, até

porque eu também escutei atentamente todas as susten-

tações, ainda lembro a sustentação desenvolvida pelo emi-

nente advogado Dr. Pedro Gordílio, quando Sua Excelência
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levantou, em abono da tese que defendeu, o artigo 55, §

4º, da Constituição Federal:

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que

vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste

artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais

de que tratam os §§ 2º e 3º.

E não tem maior relevância, com a devida vênia, para deci-

dir-se da constitucionalidade da Lei Complementar nº 135,

cuja ótica, cuja base está no § 9º do art. 14 da Constituição

Federal e não nesse artigo 55, § 4º, da mesma Constituição.

Com essas considerações, Senhor Presidente, eu acompa-

nho o eminente relator e indefiro o pedido de registro de

candidatura do Senhor Joaquim Roriz.

E é o meu voto.

Finalmente, afasto a alegação de que o tempo verbal
adotado no preceito impugnado postergue sua aplicação para
outros pleitos. É que, tendo a LC nº 135/2010 aplicação imediata
e geral, sua incidência nas eleições de 2010 é inconcussa, à
vista do disposto no artigo 11, § 10 da Lei nº 9.504/1997,
solvendo-se, pois, o litígio à luz do direito, e não da gramática.

À vista do exposto, julgo procedente a impugnação e
indefiro o registro da candidatura de Wilma Magalhães Soares ao
cargo de Deputada Distrital.

É o voto.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Senhor Presidente, eminentes pares, com relação à

preliminar de nulidade processual por ausência de citação da
coligação, por entender que havia litisconsórcio necessário, já
me manifestei na sessão de hoje, entendo que não é o caso.
Rejeito essa preliminar.

Quanto à aplicação da Lei Complementar nº 135/2010,
novamente reporto-me ao acórdão 3627, aqui do TRE-DF, no
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processo 1616-60, reportando-me não somente ao meu voto,
mas também aos votos majoritários, no sentido de que a lei tem
aplicação imediata.

Diante do fato de que a candidata Vilma Magalhães tem
outras condenações na área penal (não é uma só, é mais de uma
condenação), entendo que não há como se deferir. Estou, então,
acompanhando o eminente relator e indeferindo o registro da
candidatura, julgando procedente a impugnação.

É como voto.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, acompanho o eminente relator,

reportando-me aos votos proferidos nos processos 1616-60 e
1734-36, eis que cuidam do mesmo tema.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente,

No que tange às preliminares, acompanho o relator.

Também me reportando à minha posição no registro de
candidatura 1734-36, ressalvo a minha posição com relação à
aplicação da Lei Complementar 135 a essas eleições, e, como ali,
me rendo à posição majoritária dessa Corte e do TSE.

Também como naquele precedente, no entanto, abro
novamente divergência e reafirmo meu entendimento no sentido
da não retroação da lei às hipóteses ocorridas anteriormente a
ela e, assim, defiro o registro.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Senhor Presidente, também acompanho a divergência e o

faço com fundamentos dentro do RC nº 1734-36 de 2010, com
os fundamentos lá contidos.

Quanto à preliminar, também acompanho o eminente
relator.
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O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Senhor Presidente, estou também rejeitando a preliminar

e, no mérito, estou acompanhando o Desembargador relator.

DECISÃO

Julgou-se procedente a Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura e indeferiu-se o pedido de registro, nos termos
do voto do relator. Decisão por maoria. Em 11 de agosto de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 3.985

Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 1772-48
Assunto: REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC –
CANDIDATA – CARGO – DEPUTADO DISTRITAL
Requerente: COLIGAÇÃO UM NOVO CAMINHO (PSB / PC
DO B)
Interessada: REBECA BRAGA LAKISS GUSMÃO, CARGO
DEPUTADA DISTRITAL
Advogado: DR. PAULO MACHADO GUIMARÃES – OAB/DF
Nº 5.358
Impugnante: DURVALINA MARIA DO VALE
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ
Relator designado: JUIZ LUCIANO VASCONCELLOS
Publicado em Sessão (art. 48, § 3º, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA –
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA – ATLETA – EX-
CLUSÃO DE COMPETIÇÕES – INELEGIBILIDADE
INEXISTENTE – DEFERIMENTO.

1 – Não se conhece de impugnação encaminha-
da por quem não demonstra capacidade
postulatória, nem comprova os requisitos do ar-
tigo 38 da Resolução nº 23.221 – TSE, para apro-
veitamento como exercício do direito de petição.

2 – Mesmo tendo sido a atleta suspensa “por
toda a vida” de competições, o fato não impe-
de o registro da candidatura, uma vez que a
entidade que a puniu não é órgão profissional
competente para fiscalizar o exercício da pro-
fissão.

3 – Pedido deferido. Maioria. Impugnação não
conhecida. Unânime.
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Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL em não conhecer da Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura em decisão unânime e, no mérito, deferir
o pedido de registro nos termos do voto de divergência do Juiz
Luciano Vasconcellos que redigirá o acórdão. Decisão POR MAIO-
RIA, de acordo com a ata do julgamento e as notas taquigráficas.
Votou o Presidente.

Brasília (DF), em 17 de agosto de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Juiz LUCIANO VASCONCELLOS

Relator designado

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2010

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de registro de candidatura ao cargo de
Deputado Distrital, formulado pela Coligação Um Novo Caminho
(PSB/PC do B) em favor de Rebeca Braga Lakiss Gusmão, pedido
esse a cujo respeito nada desfavorável foi anotado na informação
do setor próprio deste Tribunal (fls. 12/14).

Sobreveio, todavia, o requerimento de fl. 16, onde consta:

Pedido de impugnação da candidatura ao cargo de Depu-

tado Distrital da Srª Rebeca Braga Lakiss Gusmão – Rebeca

Gusmão, número 65.565 do P do B, em virtude de se en-

quadrar na letra ‘M’ do art. 2º da Lei Complementar nº

135, de 4 de junho de 2010.
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Tal pedido justifica-se tendo em vista que a candidata foi

banida dos esportes pela Federação Internacional de Na-

tação conforme noticiado e divulgado pela imprensa nacio-

nal e internacional.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
indeferimento do registro (fls. 20/35), em parecer de que destaco:

III – DA INELEGIBILIDADE DA CANDIDATA REBECA BRAGA

LAKISS GUSMÃO POR ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE

PREVISTA NO ART. 1°, I, M, DA LC N° 64/90

Os autos versam sobre pedido de registro de candidatura

de Rebeca Braga Lakiss Gusmão, candidata a Deputada

Distrital pela Coligação Um Novo Caminho.

No entanto, verifica-se que a situação da candidata enqua-

dra-se na hipótese estabelecida pela alínea ‘m’ do inciso I

do art. 1° da LC nº 64/90, com redação dada pela LC nº

135/10. Veja:

Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

m) os que forem excluídos do exercício da profissão, por

decisão sancionatória do órgão profissional competente,

em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo

de 8 (oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou

suspenso pelo Poder Judiciário. [grifo nosso]

Ora, o caso de Rebeca Gusmão encaixa-se perfeitamente

na hipótese prevista pelo dispositivo supracitado.

Conforme se pode observar do DOC. 01 anexo, a Confe-

deração Brasileira de Desportos Aquáticos tornou pública,

em 05.09.08, a decisão da Federação Internacional de Na-

tação – FINA de suspender “por toda a vida” a atleta Rebeca

Gusmão, a partir de 18 de julho de 2007, por infração às

regras antidoping daquela instituição.

Ora, os atletas profissionais não são registrados perante

um conselho de classe, cabendo aos órgãos reguladores
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dos respectivos esportes estabelecer as normas referen-

tes às infrações ético-profissionais.

No caso da natação especificamente, o órgão regulador é

a Federação Internacional de Natação – FINA, à qual a

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos está filiada

(DOC. 02).

Nos termos do regulamento da FINA, toda a legislação por

ela estabelecida deve ser obedecida pelas suas filiadas, o

que inclui a legislação de controle de doping, considerado

uma infração ética (DOC. 03).

Logo, não há dúvida de que o banimento “por toda a vida”

aplicado pela FINA à atleta Rebeca Gusmão configura ex-

clusão “do exercício da profissão, por decisão sancionatória

do órgão profissional competente, em decorrência de in-

fração ético-profissional”, nos exatos termos do art. 1°, I,

‘m’, da LC nº 64/90.

Constituindo-se tal hipótese causa de inelegibilidade legal

absoluta para as eleições que se realizarem nos  8 (oito)

anos subsequentes à decisão, não há que ser deferido o

pedido de registro.

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral opina pelo

indeferimento do pedido de registro de candidatura. (fls.

33.35).

A interessada (Rebeca Braga Lakiss Gusmão) interveio,
enfrentando a pretensão da impugnante e do Ministério Público
Eleitoral, em petição, onde sustenta:

1º) Ausência de comprovação dos pressupostos legais da
ineligibilidade suscitada (fls. 78/85).

2º) Nos termos do artigo 217 da Constituição Federal e da
Lei nº 9.615, com as alterações da Lei nº 9.981/2000 e da Lei nº
10.672/2003, argumenta:

Como se pode aferir, além da regulamentação expressa

sobre a atividade desportiva profissional e não-profissio-
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nal, as entidades desportivas exercem o controle da ativi-

dade desportiva, profissional ou não-profissional, por in-

termédio dos órgãos da Justiça Desportiva. Na organiza-

ção disciplinar da atividade desportiva, é prevista assim, a

possibilidade de aplicação de sanções por órgãos da justi-

ça desportiva, previsto na Constituição Federal e regulado

pela Lei nº 9.615/98. (fl. 88).

3º) A atividade desportiva de natação da impugnada revela
não se tratar de atleta profissional (fls. 88/90).

4º) A inexistência de órgão de fiscalização da atividade de
atleta profissional de natação (fls. 90/92), ressaltando:

No que se refere ao requisito previsto na alínea ‘m’ do

inciso I do art. 1° da LC 64/90, com a redação dada pela-

LC 135/2010, no sentido de que a exclusão do exercício da

profissão seja decidida por “órgão profissional competen-

te”, importa considerar, que o exercício da fiscalização das

atividades profissionais, resulta, por expressa determina-

ção constitucional inscrita no inciso XIII do art. 5° da CF,

na outorga, pelo Estado a determinados entes, criados por

lei, o poder de polícia no que se refere ao exercício das

atividades profissionais. (fl. 90).

(...)

Considerando que as entidades de práticas desportivas e

as entidades nacionais de administração do desporto, como

a CSDA são, até por expressa disposição legal previsto no

art. 16 da Lei nº 9.615/98, de direito privado, resulta não

terem condições de exercer a fiscalização do exercício de

qualquer profissão regulamentada.

No que se refere às atividades profissionais não- regula-

mentadas, como seria o caso dos atletas profissionais, a

hipótese não beneficiaria a pretensão dos impugnantes,

porquanto nestes casos, as conseqüências negativas rela-

cionadas à eventual prática desportiva, resolvem-se nos

termos do contrato de trabalho desportivo firmado entre

as partes.
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A aplicação de alguma sanção prevista na Lei nº 9.615/98,

não consiste e nem se equipara ao controle de atividade

profissional, mas à imposição de respeito e ao cumprimen-

to de normas e regras de prática desportiva, assumindo,

por sua natureza, caráter disciplinar.

Resulta do exposto, a conclusão no sentido de que as enti-

dades de prática desportiva e as entidades de administra-

ção do desporto, não exercem a fiscalização do exercício

de atividade profissional dos atletas profissionais.

Estas entidades, por intermédio dos órgãos: da justiça

desportiva exercem o controle disciplinar das atividades

desportivas, independente da modalidade da atividade

desportiva de rendimento (parágrafo único do art.3° da Lei

nº 9.615/98), sendo por isso inadequado considerá-Ias ou

equipará-Ias a serviços instituídos por lei com finalidade

de exercer a fiscalização do exercício das profissões regu-

lamentadas. (fls. 91/92)

Insta pelo deferimento do registro.

Despachei, estabelecendo:

Impugnação a registro de candidatura formulada pelo M.P.F.,

nas fls. 20/35, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alí-

nea um da LC nº 135/2010, tendo sido contestada pelo

candidato (fls. 76/93).

A matéria fática é de ser dirimida à vista da prova docu-

mental já acostada aos autos, sobre a qual foi exercido o

contraditório.

Indefiro a requisição de documentos instada pela impug-

nada, na fls. 93, por isso que, à míngua de alegação de

justo motivo, tal diligência implicaria, se acolhida, em bur-

la ao artigo 396 do C.P.C., aplicável à espécie.

Declaro encerrada a instrução e determino sejam intima-

das as partes para apresentarem alegações finais, no pra-

zo comum de cinco dias.

Bsb-DF, 03/08/201. (fls. 94 e verso).
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À guisa de alegações finais, a impugnada reiterou a
contestação (fl. 99).

O Ministério Público Eleitoral, em novo parecer, voltou a
opinar pelo indeferimento (fls. 102/114).

É o relatório.

PROFERIU SUSTENTAÇÃO ORAL O SENHOR ADVOGADO
PAULO MACHADO GUIMARÃES – OAB/DF Nº 5.358,
PATRONO DA IMPUGNADA, O QUAL, PRELIMINARMENTE,
SUSCITOU QUESTÃO DE ORDEM, COM BASE NO PRINCÍPIO
DO CONTRADITÓRIO, NO SENTIDO DE QUE SEJA RETIRADO
DOS AUTOS DOCUMENTO EM INGLÊS JUNTADO PELO MI-
NISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, E, ALTERNATIVAMENTE, PUG-
NA PELA JUNTADA DE OUTRO DOCUMENTO AOS AUTOS.

DECISÃO QUANTO À QUESTAO DE ORDEM
SUSCITADA PELA DEFESA

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
Senhor Presidente, em referência à documentação em inglês,

juntado pelo Ministério Público com o parecer de fls. 102/114, eu
o mantenho nos autos e saliento que faço isso sem submeter ao
contraditório, pois sequer foi invocado esse documento como
base de sustentação da peça de manifestação do Ministério
Público. Então é irrelevante para a consequência probatória no
caso. Não há consequência probatória alguma do documento,
até porque está em inglês.

Assim, indefiro esse pedido de retirada do documento e o
mantenho nos autos, porque apenas ilustra, salvo se o Ministério
Público postular a retirada. Mas como o Ministério Público, no
parecer, sequer faz alusão a esse documento e manifesta-se ao
acervo probatório que já foi adredemente trazido aos autos, então
eu indefiro o pedido de retirada de documento.
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Também indefiro o pedido de juntada de documento e o
faço na forma do art. 396 do Código de Processo Civil, a que me
reportei naquele despacho, quando indeferi aquelas provas que
tinham sido solicitadas pela impugnada. O art. 396 do Código de
Processo Civil estabelece que a parte deve subsidiar, com os
documentos que entender pertinentes à sua defesa, a sua in-
tervenção na causa, com a petição inicial ou com a contestação.

No caso, está fora desse contexto a produção dessa prova,
a juntada dessa declaração nesse momento. Sequer se pode
entender isso como contraprova à prova em inglês que teria sido
acostada. Portanto, essa prova foi desconsiderada na decisão
anterior.

Em razão disso, Senhor Presidente, eu indefiro o pedido.

O SENHOR ADVOGADO PAULO MACHADO GUIMARÃES – OAB/DF
Nº 5.358, PATRONO DA IMPUGNADA, PROSSEGUIU COM A
SUSTENTAÇÃO ORAL.

VOTOS

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
Preliminarmente não conheço do pedido formulado por

Durvalina Maria, na fl. 16, não só por ausência de demonstração
de capacidade postulatória do requerente para, ela própria, deduzir,
em juízo, pretensão de impugnar, como também por não ter
comprovado as condições que ensejaram apreciar o seu pleito
como exercício do direito de petição, fulcrado no artigo 38 da
Resolução nº 23.221, que prescreve:

Qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos pode-

rá, no prazo de 5 dias contados da publicação do edital

relativo ao pedido de registro, dar notícia da inelegibilidade

do Juiz Eleitoral mediante petição fundamentada, apresen-

tada em duas vias.
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Destaco, de logo, que o MPE não formulou impugnação,
mas opinou, neste caso, pelo indeferimento do registro.

Ora, os argumentos urdidos pela impugnada na sua
contestação, não superam os óbices opostos ao que postula,
pelo Ministério Público Eleitoral, no parecer da lavra do eminente
Procurador Regional Eleitoral, dr. Renato Brill de Góes, que adoto
para decidir, explicitando:

Os autos versam sobre pedido de registro de candidatura

de Rebeca Braga Lakiss Gusmão, candidata a Deputada

Distrital pela Coligação Um Novo Caminho.

No entanto, verifica-se que a situação da candidata enqua-

dra-se na hipótese estabelecida pela alínea ‘m’ do inciso I

do art. 10 da LC nº 64/90, com redação dada pela LC nº

135/10. Veja:

Art. 1° São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

m) os que forem excluídos do exercício da profissão, por

decisão sancionatória do órgão profissional competente,

em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo

de 8 (oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou

suspenso pelo Poder Judiciário. [grifo nosso]

Ora, o caso de Rebeca Gusmão encaixa-se perfeitamente

na hipótese prevista pelo dispositivo supracitado.

Conforme se pode observar dos documentos anexados aos

autos, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos

tornou pública, em 05.09.08, a decisão da Federação In-

ternacional de Natação – FINA de suspender “por toda a

vida” a atleta Rebeca Gusmão, a partir de 18 de julho de

2007, por infração às regras antidoping daquela instituição.

O inteiro teor da referida decisão está, por razões óbvias,

redigido em inglês (DOC. 01). Tal fato, entretanto, não obsta

o seu conhecimento, pois, de acordo com o art. 43 da Re-

solução TSE nº 23.221/10, “o Tribunal formará sua convic-

ção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e

às circunstâncias constantes dos autos (...)”.
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Ora, é possível perceber de uma leitura singela da primei-

ra página da decisão (DOC. 01) que a FINA efetivamente

suspendeu a atleta “por toda a vida” (ineligible for lifetime).

E nem se diga que a ora candidata não se enquadra na

hipótese do art. 1°, I, ‘m’, da LC nº 64/90 pelo fato de não

se encaixar no conceito de “atleta profissional”.

Primeiramente, ressalte-se que a própria candidata em seu

RRC (fl. 02) qualificou-se como atleta profissional.

Além disso, tem-se que a Lei nº 9.615/98, fundamentada

na Constituição Federal de 1988, no artigo 1º, classificou o

desporto brasileiro como de prática formal e não-formal. A

formal seria regulada pelas normas nacionais e internacio-

nais, e pelas normas de prática desportiva de cada moda-

lidade. Enquanto que a não formal seria caracterizada pela

liberdade lúdica de seus participantes.

Ora, ainda que a candidata não tivesse um contrato formal

de trabalho – prática, aliás, comum em relação aos atletas

brasileiros –, é fato incontroverso que ela recebia patrocí-

nios, bolsa de estudos e representava o País em competi-

ções internacionais.

Evidente, portanto, que a atleta praticava a natação de

maneira formal, estando, portanto, submissa às normas

nacionais e internacionais relativas à prática do esporte.

Nesse contexto, fica claro que os atletas não são registrados

perante um conselho de classe, cabendo aos órgãos regu-

ladores dos respectivos esportes estabelecer as normas

referentes às infrações ético- profissionais.

No caso da natação especificamente, o órgão regulador  é

a Federação Internacional de Natação – FINA, à qual a

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos está filiada.

Nos termos do regulamento da FINA, toda a legislação por

ela estabelecida deve ser obedecida pelas suas filiadas, o

que inclui a legislação de controle de doping, considerado

uma infração ética.

Logo, não há dúvida de que o banimento “por toda a vida”

aplicado pela FINA à atleta Rebeca Gusmão configura
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exclusão “do exercício da profissão, por decisão sancio-

natória do órgão. profissional competente, em decorrência

de infração ético-profissional”, nos exatos termos do art.

1°, I, ‘m’, da LC nº 64/90.

Constituindo-se tal hipótese causa de inelegibilidade legal

absoluta para as eleições que se realizarem nos  8 (oito)

anos subsequentes à decisão, não há que ser deferido o

pedido de registro. (fls. 112/114).

À vista do exposto, indefiro o registro.

É o voto.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Senhor Presidente, no que tange à preliminar de

ilegitimidade com relação a Durvalina Maria, eu acompanho o
eminente relator.

No mérito, a candidata Rebeca Braga Lakiss Gusmão,
conhecida como atleta Rebeca Gusmão, realmente teve um fato
público e notório, que foi a punição aplicada pela Federação
Internacional de Natação, uma suspensão por toda a vida, a
partir de 18 de julho de 2007, e que foi acompanhada pela
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Então ela incide
na hipótese da alínea “m”, inciso I, artigo 1º, da Lei Complementar
64/90, com a nova redação da Lei Complementar 135/2010.

Eu estive examinando algumas informações e pude apurar
que realmente, apesar de ela alegar que não vivia dessa atividade,
recebia patrocínio do UNICEUB e da Empresa de Correios e
Telégrafos.

Então eu também acompanho o eminente relator quando
ele assevera que ela era uma atleta que representava o Brasil e
auferia renda com essa atividade.

Por esses motivos, Senhor Presidente, eu acompanho o
eminente relator e indefiro o registro.
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É como voto.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, no caso de Ação de Impugnação, real-

mente se ressente, por parte da impugnante, de demonstração
da necessária legitimidade e condição de fazê-la.

E, no mérito, é bem de ver – até foi ressaltado pelo eminente
relator e pelo eminente primeiro vogal – que os fatos são notórios,
não há nenhuma dúvida de que ela competia e que representava
o Brasil em disputas internacionais e que foi suspensa por toda a
vida em face de uso de doping. E isso, por mais de uma vez.

Assim, incide na alínea “m” do inciso I do artigo 1º da Lei
Complementar 64/90, já com a redação da Lei Complementar 135/
2010.

Eu acompanho, na íntegra, o voto do eminente relator.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Eu peço vista, Senhor Presidente.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Senhor Presidente, eu vou aguardar o pedido de vista.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Peço as mais respeitosas vênias ao Juiz Evandro e ao Juiz

Raul, que pediram vista, mas eu tenho condições de votar.

Não tenho dúvida alguma em acompanhar o eminente relator
quanto às preliminares; disso eu estou convencido. Não tenho
dúvida alguma quanto à matéria de fato, que é conhecida, pública
e notória; todos sabem.

A minha divergência com o relator, a quem peço as mais
respeitosas vênias, pois o respeito profundamente pelo seu
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conhecimento, é só da leitura que faço. O que diz o artigo? A
letra “m” é o que interessa:

m) os que forem excluídos do exercício da profissão, por
decisão sancionatória do órgão profissional competente, em
decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito)
anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder
Judiciário [...]

Para mim, FINA, CBF e todos aqueles que regulam o esporte
não são órgãos profissionais, eles cuidam da regulamentação do
esporte, tanto que ela está banida do esporte, ainda que seja
amadora. Não é por ser profissional, é por não poder participar do
esporte.

A meu ver, ela pode. Não há problema algum que ela se
forme em Educação Física e que tenha até uma academia.

Parece-me, então, com as mais respeitosas vênias – mas
é só essa questão da leitura que faço – que não se tenha a FINA
como órgão que regula a profissão; a FINA regula competições,
seja ela por profissionais ou amadores.

Então, Senhor Presidente, com esses argumentos, com as
mais respeitosas vênias, estou acompanhando o relator quanto
às preliminares, mas no mérito, estou a deferir o registro.

É como voto, Senhor Presidente.

SESSÃO DE 17 DE AGOSTO DE 2010

VOTOS

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal (voto-vista):
Cuida-se do pedido de registro de candidatura de REBECA

BRAGA LAKISS GUSMÃO ao cargo de Deputada Distrital, formulado
pela Coligação Um Novo Caminho (PSB/PC do B).

O parecer do Ministério Público Eleitoral foi pelo
indeferimento do pedido, face à pena de inelegibilidade por toda
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a vida (“inelegible for lifetime”) imposta à candidata, em 3.9.2008,
pela Federação Internacional de Natação – FINA, por violação
das regras antidoping.

Segundo o Ministério Público, a candidata se enquadraria
no conceito de “atleta profissional”, tendo ela própria assim se
qualificado à fl. 2 dos autos; ainda que a candidata não tivesse
um contrato formal de trabalho, seria fato incontroverso que ela
recebia patrocínios, bolsa de estudos e representava o país nas
competições internacionais; e a atleta praticava a natação de
maneira formal, estando, portanto, submissa às normas nacionais
e internacionais relativas à pratica do esporte.

Aduz o MPE que o banimento “por toda a vida” aplicado
pela FINA à atleta Rebeca Gusmão configura exclusão do exercício
da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional
competente, constituindo-se causa de inelegibilidade absoluta
para as eleições que se realizarem nos oito anos subseqüentes à
decisão (art. 1º, inciso I, “m” da LC n.º 64/90, com a redação
dada pela LC n.º 135/10).

O em. Des. Federal Relator HILTON QUEIROZ adotou
integralmente as razões do Ministério Público para indeferir o
registro de candidatura, no que foi acompanhado pelos
Desembargadores José Carlos Sousa e Ávila e Mário Machado.
Após meu pedido de vista, o Desembargador Luciano Vasconcellos
adiantou sua divergência. Ficou aguardando o Desembargador
Raul Saboia.

Em outras oportunidades, como no RCAND 1790, manifestei
minhas restrições à constitucionalidade da aplicação da Lei
Complementar nº 135/2010 a estas eleições, verbis:

[...] o artigo 16 da Constituição Federal estabelece clara-

mente:

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará

em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à

eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.
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Inovação da Constituição de 1988, esse artigo é fruto do

anseio democrático que a inspirou, e resposta às exceções

casuísticas ao processo eleitoral impostas durante a dita-

dura militar que a antecedeu. Naqueles tempos de exce-

ção, não havia compromisso nem com a segurança jurídi-

ca, nem com a vontade popular, e as eleições prestavam-

se à suposta legitimação do regime, num jogo de cartas

marcadas. Curioso é que, também àquela época, era a

Moralidade que fundamentava, em grande parte, os atos

de exceção.

A introdução do art. 16 veio garantir as regras da eleição.

Veio garantir a absorção isenta e imparcial da vontade po-

pular. Opõe-se, especificamente, às alterações casuísticas

do processo, comprometedoras de sua isenção e constitui-

se em garantia da Democracia, em sua plena expressão.

Norma de segurança do regime democrático, a restrição

contida no princípio da anualidade busca manter isenta a

captação do voto, preservando-a das restrições oportunis-

ticamente impostas por maiorias menos democráticas que

queiram perpetuar-se no poder pela súbita alteração do

processo eleitoral.

No sistema democrático brasileiro, bem instituído e conso-

lidado nessas mais de duas décadas de vigência da Cons-

tituição Cidadã, as mais antagônicas forças convivem

aplacadas no compromisso republicano, e na certeza de

que o Estado seguirá as diretrizes do povo.

Desde 1988, modelos econômicos, ideologias, grupos de

poder, partidos políticos, cidadãos e – espero em extinção

– coronéis exercem ou exercerão constitucionalmente o

poder, se essa for a vontade do povo. Isso é do regime

democrático, e sua preservação, uma cláusula pétrea da

Constituição.

Embora originada de projeto de lei de iniciativa popular, a

aplicação imediata da chamada “Lei da Ficha Limpa” altera

a regularidade do processo eleitoral. Ela foi promulgada

no dia 4 de junho de 2010, 90 dias da eleição, quando o

quadro político já se encontrava consolidado e protegido
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pelas leis eleitorais. A respeito das medidas protetivas en-

tão já vigentes para preservar o quadro político consolida-

do e a vontade do eleitor, basta que diga que desde 1º de

janeiro passou a ser obrigatório, por exemplo, o registro

de pesquisas de opinião pública relativas à eleição (art. 33

e § 1º da Lei 9.504/97).

Ora, a preparação para as Eleições 2010 começou em 3 de

outubro de 2009 (art. 4º, 9º, 18 e 20 da Lei 9.504), data limite,

por exemplo, para o registro eleitoral dos estatutos dos parti-

dos que pretendessem dela participar. Fazer incidir lei posteri-

or, surgida no dia 4 de junho, 90 dias da eleição, e que retira

do pleito diversos candidatos, até então habilitados pela lei

vigente, com todas as vênias, compromete o quadro político

e, dessa forma, macula a regularidade do pleito.

No entanto, em resposta à Consulta 114709, O Tribunal

Superior Eleitoral afirmou a vigência da Lei Complementar

135/2010 para essas eleições. No entendimento daquele

Tribunal Superior, apesar de introduzir novas hipóteses e

aumentar os prazos de inelegibilidade à Lei Complementar

64/90, a LC 135/10 não seria alcançada pela restrição do

art. 16 da CF 88, por tratar-se de norma de direito materi-

al, sem influência no processo eleitoral; este sim, afirma

aquele Tribunal, o protegido pela regra constitucional.

Discordo daquela posição. Com respeitosas vênias, a mim

parece claro que a inelegibilidade está para o processo

eleitoral como a legitimidade das partes está para o pro-

cesso civil. É norma de processo e que influencia o proces-

so eleitoral.

A inelegibilidade trata exatamente da legitimação passiva

para participar do processo eleitoral, e traz restrição nova

ao direito político de candidatos que, até então, não as

possuíam, alterando indevidamente o quadro eleitoral às

vésperas do sufrágio.

Já não era sem tempo que se introduzisse no ordenamento

brasileiro o maior rigor na admissão de candidaturas a car-

gos públicos, trazido na LC 135/10. Para essas eleições, no

entanto, chegaram atrasadas.
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Porém, feitas essas ponderações, ainda que veja com gran-

de preocupação a aplicação da LC 135/10 às Eleições 2010

e que sua incidência repentina agrida violentamente a

minha concepção de Estado Democrático de Direito, em

respeito à celeridade do processo eleitoral e diante da fal-

ta de um pronunciamento colegiado do Supremo Tribunal

Federal, rendo-me à posição unânime do TSE e majoritá-

ria dessa Corte.

Assim, manifestadas minhas ressalvas e o meu inconfor-

mismo, passo também a aplicar a Lei Complementar 135/

2010  a essas eleições.

Na hipótese dos autos, ainda que prevaleça o entendimento
majoritário deste Tribunal Eleitoral a respeito da aplicabilidade da
LC 135/2010 às eleições de 2010, ainda que se adote a alínea
“m” do inciso I do art. 1º da LC 64/90, fruto daquela alteração, o
registro de REBECA BRAGA LAKISS GUSMÃO não encontra óbice
naquele dispositivo, que estabelece:

Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

[...]

m) os que forem excluídos do exercício da profissão, por

decisão sancionatória do órgão profissional competente,

em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo

de 8 (oito) anos, salvo se houver sido anulado ou suspenso

pelo Poder Judiciário.

A candidata não foi excluída do exercício de profissão por
decisão de órgão profissional competente, conforme prevê a alínea
referida, mas excluído da participação de competições desportivas
promovidas pela FINA – Federação Internacional de Natação, ou
por suas afiliadas.

Nos termos dos arts. 47 e 48 da Lei n.º 9.615/90, que
institui as normas gerais ao desporto, cabe aos Comitês Olímpico
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e Paraolímpico Brasileiros e às entidades nacionais de administração
do desporto e de prática desportiva decidir as questões relativas
ao cumprimento das normas e regras de prática desportiva,
podendo aplicar as sanções de advertência, censura escrita, multa,
suspensão e desfiliação ou desvinculação. Quanto às penalidades
de suspensão e desfiliação ou desvinculação, estas somente podem
ser aplicadas após decisão definitiva da Justiça Desportiva (art.
48, § 2º da Lei n.º 9.615/90).

In casu, o MPE se limitou a juntar aos autos cópia da
decisão da Federação Internacional de Natação – FINA, cuja
atuação relativa ao processo e julgamento das infrações discipli-
nares está restrita às suas competições, nos termos do art. 50
da Lei n.º 9.615/90:

Art. 50. A organização, o funcionamento e as atribuições

da Justiça Desportiva, limitadas ao processo e julgamento

das infrações disciplinares e às competições desportivas,

serão definidas em códigos desportivos, facultando-se às

ligas constituir seus próprios órgãos judicantes desportivos,

com atuação restrita às suas competições.

Ademais, a diferenciação do desporto profissional do não-
profissional se faz mediante a apuração da existência de remu-
neração pactuada em contrato formal de trabalho que os distingue
(art. 2º, inc. VI  e art. 3º, par. único, incisos I e II, Lei n.º 9.615/
90).

Acontece que, nos autos, não há sequer a alegação de
relação de emprego entre a atleta e qualquer entidade de prática
desportiva. Sustenta o MPE, o que é fato incontroverso, que a
candidata recebia patrocínios, bolsa de estudos e representava
o Brasil em competições internacionais. Contudo, o art. 3º, par.
único, inc. II da Lei n.º 9.615/90 permite o recebimento de
incentivos materiais e de patrocínio ao atleta não-profissional,
veja-se:
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Art. 3º. Parágrafo único. O desporto de rendimento pode

ser organizado e praticado:

I – de modo profissional, caracterizado pela remuneração

pactuada em contrato formal de trabalho entre o atleta e a

entidade de prática desportiva;

II – de modo não-profissional, identificado pela liberdade

de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sen-

do permitido o recebimento de incentivos materiais e de

patrocínio.

Não bastasse tudo isso, a profissão de nadador não se
encontra entre aquelas regulamentadas pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego, constante do seguinte endereço eletrônico:

www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/regulamentacao.-
jsf;jsessionid=62AE30881CFDA56930057DF294514AA0.node1#n

Se a natação não está regulamentada como profissão,
evidentemente não possui órgão profissional apto a, legalmente,
excluir quem que seja da suposta profissão. Também por essa
razão, inaplicável a alínea “m” do inciso I do art. 1º da LC 64/90,
em sua nova redação.

Partindo daí, não é difícil vislumbrar que as entidades que
apenaram a ex-nadadora de competição Rebeca Gusmão não se
assemelham em nada aos “órgãos profissionais competentes” cuja
exclusão de profissional até então habilitado do exercício de sua
profissão é motivo de inelegibilidade, nos termos da alínea “m” do
inciso I do art. 1º da nova redação da LC 64/90.

Na realidade, elas não constituem entidades de controle
profissional, mas entidades de regulamentação desportiva “com
atuação restrita às suas competições” (art. 50 da Lei n.º 9.615/90).

Logo, a pena aplicada à impugnada não restringiu seu
exercício profissional, apenas a baniu da prática competitiva da
natação em eventos oficiais da CBDA – Confederação Brasileira
de Esportes Aquáticos e da FINA – Federação Internacional de
Natação.
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Por isso, não me comove em nada a insinuação feita pelo
MPE e adotada pelo i. Relator de que há uma confissão na
qualificação da impugnada como atleta profissional; para concluir
que a decisão da FINA a havia excluído do exercício da profissão.

Ora, ao que consta, a impugnada segue atleta profissional
sim: de futebol feminino.

Assim, seja porque as entidades que penalizaram a
impugnada com a sua exclusão das competições de natação não
são “órgãos profissionais”, seja porque não há profissão
regulamentada de nadadora, seja porque a pena a ela aplicada
não a impede de ganhar a vida como nadadora – apenas de
competir em eventos oficiais daquele desporto –, seja, ainda,
porque não se provou vínculo empregatício da impugnada com
entidade desportiva alguma que a qualificasse como nadadora
profissional, peço respeitosas vênias ao e. Desembargador Relator
e aos que o acompanharam e, adiro à divergência para deferir o
pedido de registro da candidata REBECA BRAGA LAKISS GUSMÃO.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Senhor Presidente, pedindo vênia ao eminente

Desembargador relator e aos demais que o acompanharam, estou
acompanhando a divergência aberta pelo Juiz Luciano Vasconcellos
e, agora, acompanhado pelo Juiz Evandro Pertence. E o faço,
Senhor Presidente, com fundamento no meu voto proferido no
Acórdão nº 3905 que peço seja transcrito na íntegra para o
presente processo, portanto, sou pelo deferimento da candidatura
da postulante.

É como voto.

Voto proferido no Acórdão 3905, em 11.8.2010:

“Não obstante o entendimento adotado pelo E. Tribunal
Superior Eleitoral em resposta à Consulta nº 1120-
26.2010.6.00.0000, estou convicto de que não se aplica imedia-
tamente a Lei Complementar nº 135/2010, às eleições do ano em
curso, tudo em perfeita consonância com o princípio da anualidade
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da lei eleitoral, garantido de forma expressa no art. 16 da Cons-
tituição Federal.

É que a conclusão da mais alta corte eleitoral, concessa
venia, parte de uma distinção errônea do que seja norma eleitoral,
para dizer que as normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
135/2010, não se identificam com aquelas pertinentes ao processo
eleitoral, estas sim garantidas pelo referido princípio da anualidade
da lei eleitoral.

Verifica-se que a citada lei ao dispor sobre hipóteses de
inelegibilidade quando já se encontrava em marcha o processo
eleitoral referente ao pleito que se avizinha, veio de modificar, de
forma radical, essas regras, chegando ao cúmulo de agravar para
os respectivos candidatos as condições tradicionalmente impostas
como por exemplo, aumentando para oito anos o período de
vedação das  candidaturas

Ora, se as normas em apreço não se referem ao processo
eleitoral, realmente não sei o que seria entendido como norma do
processo eleitoral, porque, como visto, tais normas ora encaradas
como normas eleitorais simplesmente, influenciam de forma decisiva
no processo eleitoral, inclusive para afastar candidaturas em curso
ou por outras palavras, afigura-se bizantina a distinção de que tais
normas não se identificam com aquelas relativas ao processo eleitoral.

Na verdade  se cuida de norma restritiva de direitos e
como tal enseja uma interpretação igualmente restritiva e não
ampliativa, em atenção até às mais comezinhas regras básicas
de hermenêutica.

Assim sendo não há como se aplicar ao presente caso, o
dispositivo inserto no art. 1º, inciso I, letra d da Lei Complementar
nº 64/90, com a redação dada pela LC 135/2010:

Art. 1º São inelegíveis:

I – Para qualquer cargo:

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada

procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em
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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;

Trata-se, portanto, de novel hipótese de inelegibilidade,
eis que agrava sensivelmente a norma existente na legislação
anteriormente à sua data de vigência, aumentando de 3(três)
para 8(oito) anos a inelegibilidade daqueles candidatos que
incidirem na previsão legal retromencionada.

Pois bem, no caso sub judice, o candidato Christiano
Nogueira Araújo, teve impugnada a sua candidatura em razão de
sentença colegiada proferida por esta Egrégia Corte que lhe impôs
a sanção de inelegibilidade por 3(três) anos a partir das eleições
de 2006.

A essa altura é muito importante registrar que no momento
do início da vigência da Lei Complementar nº 135/2010 o candidato
em apreço já havia cumprido integralmente a sanção de
inelegibilidade por 3(três) anos que lhe foi imposta por órgão
colegiado, ou por outras palavras, a condenação por ele sofrida
teve os seus efeitos exauridos de pleno direito em outubro/2009.

Daí, para se, impedir o registro da mencionada candidatura,
há que se aplicar de forma retroativa a novel hipótese de
inelegibilidade, em situação jurídica já consolidada e exaurida pelo
tempo, ressucitando ilegalmente fatos passados e devidamente
sepultados pelo decurso do tempo.

Essa aplicação retroativa de uma lei restritiva de direitos
no mínimo afronta a garantia inserta no art. 5º , inciso XXXVI ,da
Constituição Federal, que garante a irretroatividade da lei quando
empresta proteção explícita ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada.

Neste aspecto, olvidam os que pugnam pela não aplicação
da irretroatividade da lei para efeitos penais, que, para fins não
penais incide com a mesma força a irretroatividade desta feita
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por meio da garantia também constitucional que asseguram a
incolumidade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da
coisa julgada.

In casu, entendo que o candidato impugnado encontra-se
no mínimo protegido pela garantia constitucional que impede o
revolvimento da coisa julgada, para aumentar a pena por ele
sofrida de 3(três) para 8(oito) anos, inclusive em outro processo
judicial, ou seja, no presente processo de impugnação.

De outro ângulo, também em homenagem às vetustas regras
de interpretação dos textos jurídicos, é adequada a interpretação
de cunho restrito do dispositivo em comento, há que se invocar a
interpretação gramatical da norma, a qual, como é da própria
natureza das leis, estas são feitas para viger para o futuro, não
podendo jamais alcançar situações já exauridas no império da
norma anterior , ou melhor dizendo, prevê a lei a inelegibilidade
daqueles que “tenham contra sua pessoa...decisão transitada
em julgado para as eleições que concorrem” situação que não
se enquadra o candidato em apreço, pois ao tempo do início de
vigência da multicitada lei ele não tinha mais contra sua pessoa
condenação alguma, pois, repita-se naquele momento a
condenação anterior já se encontrava exaurida no tempo.

Assim sendo, ainda que fosse possível aplicar de forma
retroativa a novel lei complementar, em franca violação da regra
inserta na Constituição Federal que determina a anualidade da lei
eleitoral, a disposição prevista na alínea “d” em comento não
teria o condão de impedir o registro da candidatura do ora
impugnado, pois apenas alcançaria situações em curso, coisa
que não ocorre na hipótese em julgamento onde o candidato já
havia cumprido a sua condenação antes da vigência da lei que
majorou a condição de inelegibilidade.

A propósito, transcrevo a seguir os seguintes trechos
do brilhante voto proferido pelo MM. Desembargador JOÃO
MARIOSI, Presidente deste e. Tribunal, no julgamento do RCAND
Nº 1715:
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No caso concreto, olhando a partir do texto, o art. 1º, inciso

I, alínea “j”, da Lei Complementar 64/90, modificada pela

Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, usa um

tempo verbal que deve ser entendido no seu aspecto se-

mântico e não no sentido de gramática.

A gramática na Língua Portuguesa descritiva ou é normativa.

Já o aspecto verbal é que revela o que se pretende concre-

tamente com a emissão dos enunciados e dos códigos.

No caso anterior, foi utilizado o “tendo sido”, que equivale a

um mais-que-perfeito que, se colocado no texto, daria opor-

tunidade para se julgar pela inconstitucionalidade confor-

me, porque esse mais-que-perfeito não poderia ser utiliza-

do nesta eleição e em nenhuma outra eleição, porque se

trata de matéria restritiva de direito, e matéria restritiva

de direito não pode ter o aspecto retroativo.

Os romanos já diziam “lex prospicit, non respicit”, “a lei vai

para a frente e não para trás”.

Na moderna forma de se fazer constituição democrática,

num estado social democrático de direito, a única lei que

diz respeito ao presente é a Constituição. As outras leis

dizem respeito somente para o futuro, mesmo quando vêm

com a designação de atingência a algo passado.

............................................................

Assim, essa garantia do art. 16 é apenas para impedir as

alterações durante o processo eleitoral. É comumente re-

cordar a Lei Complementar 5, do período revolucionário,

em que bastava responder a um processo criminal, e o

indivíduo estava afastado do sistema de eleição do país

como eleitor passivo.

E esse é o perigo, justamente, que se encontra, com essa

Lei Complementar 135, porque se ela ficar nesse meio ter-

mo, nessa zona cinzenta, de “é ou não é aplicável”, se se

usa ou não o princípio da anualidade – um ano mais um dia

– ou não... porque essa lei, evidentemente, é o que nosso...

e eu faço as referências aos autores, ademais porque nesse

começo de milênio, a doutrina alemã é muito usada no
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Brasil. Já foi a doutrina romana, já foi a doutrina francesa,

já foi a doutrina americana.

Parece que agora o frenesi é o uso de palavras em ale-

mão. Então o mestre alemão Günther Jakobs vai falar no

Direito Penal do inimigo. E ele usa, para quem gosta, a

expressão Feindstrafrecht, que é justamente isso, o Direi-

to Penal do inimigo.

O inimigo já não é o cidadão, o inimigo é aquele que violou

algum dispositivo e que, portanto, passa a ser inimigo da

sociedade. E ele coloca os três princípios desse enfoque do

Direito Penal do inimigo, que são a antecipação da previ-

são do inimigo, a falta de proporcionalidade de penas, tor-

nar relativo o que tem sido feito nas garantias pessoais,

nas garantias individuais e é também o caso das leis

dirigidas para determinado fim.

Essas leis, como aquelas das revoluções (o Brasil viveu mais

ou menos sessenta anos em revolução) e está invertendo,

passando a ter uma revolução de moralidade ao inverso.

E eu faço essa observação evidentemente como um ana-

lista social e não como um julgador, embora tenha habilita-

ção nos dois lados, tanto em Direito quanto em Sociologia.

Mas é uma verdade: hoje estão destruindo o que se con-

seguiu nos artigos 5º e 7º da Constituição.

Esse princípio da anualidade veio justamente contrapor

aquele excesso de vigilância de 1967, que foi a última cons-

tituição revolucionária do país.

............................................................

Essa Lei Complementar 135 estabelece novas causas de

inelegibilidade e aumenta outras, como é o caso da multa,

que era 3 e passou a ser 8.

Seria a mesma coisa de algum menor, com 17 anos, 11

meses e 25 dias, cometesse um homicídio e viesse uma

nova lei, abaixando a responsabilidade para 16 anos, e

esse menor que não era de forma alguma penalizado de

acordo com o Código Penal, passasse a ser regido pelo

Código Penal somente por uma questão de 5 ou 6 dias.
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Então é importante observar que as mudanças de última

hora não foram feitas para as eleições a partir daquela grande

reforma constitucional de 1988. Ela veio justamente suprir

um vazio para não haver candidaturas com o direito do ini-

migo, mas sim com o direito da disputa, que é mais impor-

tante. E mais importante do que assegurar o ato jurídico

perfeito e a coisa julgada material ou não material, coisa

julgada administrativa ou judicial, é a segurança jurídica. É

eu fazer um ato, que era válido e permitido, e que, posteri-

ormente, é tido como não adequado ou até mesmo sancio-

nado com leis restritivas. Não vamos dizer que é pena, mas

que é uma sanção que, no caso, seria restritiva.

............................................................

Então é importante esse aspecto e saliento, como disse

Canotilho, também citado pelo Ministro César Peluso na

ADPF 144/DF, no trecho que fala que o princípio da prote-

ção da confiança tem três pontos no quadro do ordenamento

jurídico: o princípio da precisão, da determinalidade dos

casos normativos e da proibição de pré-efeitos de atos

normativos, f inalmente com a proibição de normas

retroativas.

E aí voltamos ao latim de Cícero, que diz que todos têm

direito à boa honra, é o jus honorum, muito falado no en-

contro de sexta e sábado passados, no TSE. Pelo jus

honorum, aquele sistema brasileiro que por enquanto não

se critica, que aqui é a decisão, não é aula de Direito Cons-

titucional, mas pelo jus honorum, na tradição brasileira,

nós só temos a efetiva condenação após o trânsito em jul-

gado. Então o direito à honra, o direito de honra é perti-

nente a todos. Está no art. 5º, XVII; art. 14, IV, V e VII e,

com autorização expressa da Carta, no art. 14, § 9º.

A Lei Complementar 135/2010, no que ela inovou para cri-

ar uma situação de inelegibilidade e dilatar prazo de sua

cessação, ela cria uma inelegibilidade sanção, porque a

palavra abstrata, quando tem o adjetivo, é restritiva, mas

quando você coloca ao lado do abstrato um outro abstrato,

ela vira uma coisa concreta. E sendo concreta, evidente-
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mente ninguém vai dizer que isso não é uma sanção, por-

que é sanção.

Aí faz parte da topologia da zetética desses estudos sobre

o Direito Eleitoral, que no Brasil é diferenciado de outros

países. Em outros, a questão fica no campo criminal, ad-

ministrativo, civil. No nosso, temos um código empresta-

do, feito no período revolucionário, que está em vigor até

hoje, com penas em branco, e temos os procedimentos

que mudam a cada eleição.

Assim, a todas luzes, acompanho a divergência e sou pela
improcedência da presente ação de impugnação da candidatura .

É como voto.

O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSI – Presidente:
Tendo em vista o aspecto do empate da votação, cabe a

esta Presidência desempatar.

Nós colocamos, em primeiro lugar, que a matéria trazida
sequer está na tangência da Lei Complementar nº 135/2010 e no
confronto do art. 16 da Constituição Federal. O que pode ter
algum aspecto diferenciado é que haja uma pequena confusão
com o TJD, o STJD e os órgãos internacionais, que são de
confederações, sobre os diversos movimentos desportivos.

Na realidade, a Constituição de 1988, em seu art. 217, §
1º, vai mitigar a questão, com a necessidade do esgotamento da
decisão desportiva.

Na época em que se colocou esse apêndice na Constituição,
evidentemente (foi até manifestado com os constituintes de Minas
Gerais) que seria uma colocação inconstitucional dentro de uma
Constituição, porque o princípio maior é a não proibição de se
procurar o Poder Judiciário para resolver essas questões.

A matéria foi trazida do Rio de Janeiro na Constituinte de
86/88, em que diversos jogos de campeonato local eram impedidos
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de dar ares da Justiça Comum em primeiro grau daquele Estado.
Então, para tentar resolver a questão, colocaram esse apêndice
que, na verdade, é uma “apendicite” que não resolve a questão.

E a matéria, no caso específico, utilizada pelo art. 1º,
inciso I, alínea “m”, é um pouco imprópria, porque, na verdade,
há mitigação, mesmo consentida ou anuída, do art. 217, § 1º, da
Constituição, com o que foi disposto na ADI 2139-MC e a ADI
2160-MC, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, em julgamento
de 13 de maio de 2009, que está no Diário Eletrônico no dia 23/
10/2009.

Sua Excelência diz que a necessidade do esgotamento da
fase administrativa está jungida ao desporto e, mesmo assim,
tratando-se de controvérsia a envolver disciplina em competições,
sendo que a chamada justiça desportiva há de atuar dentro do
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da formalização
do processo proferindo, então, a decisão no § 2º do art. 217 da
Constituição.

Então, com a Lei 9.615/90, que diz respeito aos desportos
em geral e que tem no comando de desportistas no Ministério
específico, ela padece, também, de constitucionalidade, porque
se levar a matéria em nível mundial, ou universal, como querem
os franceses, nós temos que voltar à Constituição, art. 105,
inciso I, alínea “i”, que vai dizer respeito à homologação de
sentença estrangeira no país; isso não existiu.

Então, nada pelo nada significa nada. E até essas
confederações, cuja natureza jurídica até hoje não se sabe, se é
uma associação ou se é uma autarquia, e seria uma autarquia sui
generis, ou seja, não é mantida pelos órgãos públicos, pode ser
até financiada por outras vias, como venda de espetáculos, que
seria o direito da arena, que foi colocada no art. 5º da Constituição,
como direitos morais, naquela grande discussão do Centrão.

Na matéria, peço vênia ao Desembargador Hilton, que foi o
relator, e aos Desembargadores Souza e Ávila e Mario Machado e
decido com a divergência, assinalando que sequer cabe essa
discussão do Lei Complementar 135, porque vem de um nada,
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que é a decisão desportiva, que, como foi muito bem analisado
pelo Juiz Pertence, não foi nenhuma sentença de justiça des-
portiva, foi apenas uma restrição de participação em competições
federalizadas ou da confederação, o FINA.

Mas nada impediu que essa senhora continuasse com seus
direitos, se o caso e se lhe conviesse, como empregada de alguma
entidade ou de algum clube ou de alguma federação, confederação
de desportos que, para exercício, também não é necessário, por
enquanto, neste país.

E, assim, acompanho também a divergência.

DECISÃO

Não se conheceu da Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura, em decisão unânime. No mérito, deferiu-se o pedido
de registro, nos termos do voto de divergência do Juiz Luciano
Vasconcellos, que redigirá o acórdão. Decisão por maioria. Em 17
de agosto de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 3.986

Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 2051-34
Assunto: REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC –
CANDIDATO – CARGO – DEPUTADO FEDERAL
Requerente: COLIGAÇÃO UM NOVO CAMINHO / PRB /
PMDB / PC do B / PTB / PRP (PRB / PTB / PMDB / PRP / PC
do B)
Interessado: RICARDO DA FONSECA MARTINS, CARGO
DEPUTADO FEDERAL
Advogados: DR. PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA – OAB/
DF Nº 5.214 E OUTRA
Impugnante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Impugnante: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PT
DO B
Advogado: DR. DAVINO ALVES CAVALCANTE – OAB/DF
Nº 24.705
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ
Publicado em Sessão (art. 48, § 3º, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDA-
TURA.  DEPUTADO FEDERAL. MILITAR. IMPUGNA-
ÇÕES INACOLHIDAS.

1. Ilegitimidade ativa do impugnante que se
configura, à vista do teor do artigo 6º da Lei nº
9.504/1997, traduzindo regra processual, a
cujo respeito não se prevê a disciplina por lei
complementar, apta, destarte, a modificar o
artigo 3º da LC nº 64/1990, pois esse disposi-
tivo não cuida de caso de inelegibilidade.

2. A sanção por litigância de má-fé, de nature-
za eminentemente civil, não se aplica a deman-
da eleitoral, concernente a pedido de registro
de candidatura.
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3. O militar cumpre os requisitos legais à sua
candidatura ao cargo eletivo pretendido.

4. Improcedência de impugnação feita pelo
MPE. Registro deferido.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL em julgar extinta, sem apreciação de mérito,
a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura movida pelo
PT do B, julgar improcedente a Ação de Impugnação movida pelo
Ministério Público Eleitoral e deferir o pedido de registro nos termos
do voto do Relator. Decisão UNÂNIME, de acordo com a ata do
julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 16 de agosto de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Relator

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de registro de candidatura ao cargo
de Deputado Federal, formulado pela Coligação Um Novo Caminho
– PRB/PMDB/PCdoB/PTB/PRP (PRB/PTB/PMDB/PRP/PC do B) em
favor de Ricardo de Fonseca Martins, que foi impugnado pelo
Ministério Público Eleitoral, em petição de que destaco:

A Coligação Um Novo Caminho PRB/PMDB/PCdoB/PTB/PRP

protocolou pedido de registro de seus candidatos e junto com

ele a documentação exigida em lei, autuada em anexo.
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Dispõe a Constituição Federal, em seu art. 14, § 8º, que o

militar alistável é elegível, devendo, entretanto, afastar-se

das funções (quando contar com menos de dez anos de ser-

viço) ou ser agregado pela autoridade superior (quando com

mais de dez anos), em um e em outro caso, portanto,

desincompatibilizando-se das funções típicas do policial militar.

No mesmo sentido, diz a LC 64/90, em seu art. 1º, inc. III,

‘a’, 2, c/c inc. V, ‘b’ e inc. VI, que são inelegíveis para os

cargos de senador federal, deputado federal e deputado

distrital os militares que ocupem função de comando e que

não tenham se afastado nos 6 (seis) meses que antece-

dem as eleições.

Sem esse afastamento, de fato e de direito, o militar

resta INELEGÍVEL.

Note-se que, em qualquer caso, o afastamento do servidor

deve ser concreto, real, fático.

Agravo Regimental. Recurso Especial. Registro de Can-

didato. Deferimento. Desincompatibilização. Observa-

ção do prazo legal. Requerimento de afastamento ao

órgão ao qual o servidor está cedido. Possibilidade. O

Afastamento deve ocorrer no plano fático. Precedente

– O requerimento de desincompatibilização pode ser

dirigido ao órgão ao qual o servidor público está cedi-

do, porquanto o afastamento deve ocorrer no plano

fático. Precedente: Ac. N° 14.367/96, reI. Min. Eduardo

Alckmin. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE – ARESPE 23409/RN – ReI. Min. Carlos Mário da

Silva Velloso – Publicado em sessão em 23/09/2004).’

Impõe-se, pois, que o afastamento de fato se dê no prazo

legal. logo, a desincompatibilização não se perfaz se o re-

querimento do servidor, dirigido ao superior hierárquico,

for aprovado a destempo. Nesse sentido:

[...] 2 – A concessão do registro de candidatura ao car-

go de vereador dar-se-á somente com o afastamento
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de fato no prazo legal, mesmo que o pedido de

desincompatibilização seja feito dentro do prazo e o

deferimento a destempo (art. 1°, IV, c, C.c. o VII, b, da

Lei Complementar nº 64/90 e Ac. Nº 541, redator de-

signado Min. Fernando Neves, e Ac. Nº 16.595, reI. Min.

Waldemar Zveiter). Agravo regimental desprovido. (TSE

-ERESPE 22.753/PR – Publicado em sessão em 18/

0912004).

Ora, de acordo com o Diário Oficial do Distrito Federal do dia

30.06.2010 (anexo), o candidato em referência somente foi

exonerado do cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar

do Distrito Federal no dia 29.06.2010, ou seja, sem cumprir o

prazo de desincompatibilização exigido. (fls. 23/25).

Pelo mesmo fundamento o pedido sofreu outra impugnação,
oferecida pelo Partido Trabalhista do Brasil – PTB/DF (fls. 28/29).

O impugnado contestou o pleito do MPE (fls. 47/52).

Narra os seguintes fatos:

01. O Impugnado é oficial do posto de Coronel da Polícia

Militar do Distrito Federal, conforme informou no seu pedi-

do de registro de candidatura.

02. Nesta condição ocupou o cargo de Comandante-Geral

da corporação – QUE NÃO SE EQUIPARA AO CARGO DE

SECRETÁRIO DE ESTADO – até o dia 29 de junho de

2010, quando foi exonerado, conforme fez público o DODF

124, de 30 de junho de 2010, página 46, afastando-se da

função mais de três meses antes do pleito.

03. Em face da peculiaridade do seu cargo público, que exi-

ge apenas afastamento por desincompatibilização, após a

devida aprovação em convenção como candidato, uma vez

que inexiste lei autorizativa para o afastamento anterior.

04. Mesmo que tivesse, que se afastar como servidor pú-

blico militar, na forma do artigo 1º Inciso II, alínea I
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da LC 64 de 1990, o Impugnado desincompatibilizou

três meses antes do pleito, conforme consta dos autos,

noticiado pelo próprio MPE.

05. Daí que improcede o pedido de impugnação realizado

pelo MPE sob o argumento de que o Impugnado não teria

se desincompatibilizado a tempo e hora. (fls. 47/48).

Em abono de seu pleito, argumenta que, pela especificidade
de sua condição de oficial militar, com mais de dez anos de atividade,
faz jus a disputar a eleição ao cargo para o qual a Coligação o
indicou, com amparo nos dispositivos legais que explicita.

Pede o registro.

O impugnado também contestou a impugnação feita pelo
PTB/DF (fls. 67/73).

Sustenta a ilegitimidade ativa do Partido Coligado em atuar
no processo eleitoral de forma isolada (fls. 67/68), além de inépcia
da petição inicial, por ausência de fundamentação jurídica (fl. 68).

Quanto ao mérito, desenvolve defesa idêntica à que
apresentou, relativamente à outra impugnação (fls. 68/72),
postulando, outrossim, seja o impugnante sancionado como
litigante de má-fé.

Intimados para alegações finais, o PTB/DF apresentou-as
às fls. 82/88, o impugnado, nas fls. 94/99, e o Ministério Público
Eleitoral, silenciou (cf. certidão de fl. 101).

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
Acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do impugnante,

nos termos do voto que proferi no RC1748-20 que diz:

Acolho, todavia, a preliminar de ilegitimidade ativa do

impugnante, nos termos do opinativo ministerial, da lavra
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do eminente Procurador Regional da República, dr. Renato

Brill de Góes, que adoto para decidir, destacando:

Preliminarmente, há de ser reconhecida a ilegitimidade

ativa ad causam do Partido Trabalhista do Brasil.

Ainda que a LC nº 64/90 estabeleça que o partido polí-

tico é parte legítima para propor ação de impugnação

de registro de candidatura, tem-se, nos termos do art.

6°, § 1°, da Lei nº 9.504/97, que se o partido estiver

coligado a outro para as eleições, é a coligação que

passa a ter ‘prerrogativas e obrigações de partido polí-

tico no que se refere ao processo eleitoral, (...) deven-

do funcionar como um só partido no relacionamento

com a Justiça Eleitoral (...).

E não há dúvidas de que o partido impugnante está

coligado para as eleições no DF, como se pode verificar

do sítio eletrônico do e. TSE e das informações trazidas

na contestação (fI. 116).

Sobre a ilegitimidade ativa do partido político coligado

que atua isoladamente, o e. TSE assim já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.

INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. ASSISTÊN-

CIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 11/TSE.

1. É assente na jurisprudência desta Corte que a

mera inclusão do nome dos gestores na lista a que

se refere o art. 11, § 5°, da Lei nº 9.504/97 não

gera inelegibilidade, pois se trata de procedimento

meramente informativo.

2. No processo de registro, o partido coligado

não detém legitimidade para impugnar, não

podendo o defeito ser suprido a posteriori,

mediante ingresso da coligação como assisten-

te ou litisconsorte, ou pela apresentação de re-

curso, pois isso implicaria burla à orientação

estabelecida na Súmula nº 11 do TSE.
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3. Agravo regimental interposto pelo Ministério Públi-

co Eleitoral desprovido.

4. Agravo regimental interposto por candidato que

não impugnou o pedido de registro não-conhecido.’

(TSE, AgR-REspe nº 33566 – Fronteiras/PI, Relator

Min. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, Publica-

do em Sessão em 27/10/2008) [grifo nosso]

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ILEGI-

TIMIDADE. PARTIDO POLÍTICO. INTEGRANTE. CO-

LIGAÇÃO PARTIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO DE

CANDIDATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. Partido político integrante de coligação não

detém legitimidade para, isoladamente, ajui-

zar impugnação a pedido de registro de can-

didatura.

2. A alegação de que a coligação teria apresentado

emenda à inicial, nos moldes do art. 284 do CPC,

não pode ser conhecida no âmbito do recurso espe-

cial, ante a falta de prequestionamento (Súmulas nºs

282 e 356/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(TSE, AgR-REspe nº 30842 – Cubatão/SP, Relator

Min. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, Publica-

do em Sessão em 29/09/2008) [grifo nosso]

Ausente, portanto, uma das condições da ação, o pro-

cesso deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos

termos do art. 267, VI, do CPC.

Ressalto faltar relevância ao argumento do impugnante,

no sentido de que o § 1º do artigo 6º da Lei nº 9.504/1997

não poderia modificar o artigo 3º da LC nº 64/1990, que

assegura legitimidade a partido político, para impugnar

pedido de registro de candidato.
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A esse propósito, disse o impugnante:

Interessante a alegação posta pelo Candidato Impug-

nado, e carecedora de um debate mais aprofundado, e

começaremos pela análise do amparo legal posto às

folhas 116 dos autos, que busca respaldo no § 1°, do

artigo 6° da Lei nº 9.504/97, in verbis:

Art. 6° É facultado aos partidos políticos, dentro da

mesma circunscrição, celebrar coligações para elei-

ção majoritária, proporcional, ou para ambas, po-

dendo, neste último caso, formar-se mais de uma

coligação para a eleição proporcional dentre os par-

tidos que integram a coligação para o pleito majori-

tário.

§ 1º A coligação terá denominação própria, que po-

derá ser a junção de todas as siglas dos partidos

que a integram, sendo a ela atribuídas as prer-

rogativas e obrigações de partido político no

que se refere ao processo eleitoral, e devendo

funcionar como um só partido no relacionamento com

a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses

interpartidários. (grifo nosso).

No capítulo IV, dos Direitos Políticos, a Constituição Fe-

deral traz em seu bojo a seguinte previsão:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo su-

frágio universal e pelo voto direto e secreto, com

valor igual para todos, e, nos termos da lei, medi-

ante:

(...)

§ 9° Lei complementar estabelecerá outros

casos de inelegibilidade e os prazos de sua

cessação, a fim de proteger a probidade ad-

ministrativa, a moralidade para exercício de
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mandato considerada vida pregressa do can-

didato, e a normalidade e legitimidade das eleições

contra a influência do poder econômico ou o abuso

do exercício de função, cargo ou emprego na admi-

nistração direta ou indireta. (Redação dada pela

Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994).

Grifo nosso.

Na elaboração da Lei Complementar nº 64, de 18 de

maio de 1990, cumprindo determinação constitucional,

os Legisladores inseriram o seguinte texto:

Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido

político, coligação ou ao Ministério Público, no pra-

zo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pe-

dido de registro do candidato, impugná-lo em peti-

ção fundamentada.

§ 1° A impugnação, por parte do candidato,

partido político ou coligação, não impede a

ação do Ministério Público no mesmo sentido.

(Grifo nosso).

Vislumbra-se, das legislações acima transcritas, que os

Legisladores ao aprovarem a Lei ORDINÁRIA n° 9.504/

97, buscaram estabelecer normas gerais para as

eleições, sem ultrapassar ou modificar os limites le-

gais específicos em relação as condições de elegibilida-

de de candidatos, já previstas na Lei COMPLEMENTAR

nº 64, de 18 de maio de 1990, que na sua elabo-

ração atendeu dispositivo previsto no artigo 14,

§ 9° da Constituição Federal, quando os legisla-

dores inseriram todo o regramento para os ca-

sos de inelegibilidade, prazos de cessação, e tam-

bém determinaram outras providências neste sentido.

Como sabemos, no processo legislativo de constituição

das leis complementares e ordinárias, no tocante ao
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aspecto formal, a diferença está no quorum de aprova-

ção do respectivo projeto de lei. Enquanto a Lei Com-

plementar é aprovada pelo quorum de maioria ab-

soluta (art. 69 -CF/88) as Leis Ordinárias o serão

pelo quorum de maioria simples ou relativa (art. 47 –

CF/88).

Neste particular, mesmo querendo, ao elaborarem a

Lei ORDINÁRIA n° 9.504/97, os legisladores jamais

poderiam alterar o texto da Lei Complementar nº 64,

de 18 de maio de 1990, justamente pela diferença no

aspecto formal da elaboração das referidas legislações,

ou seja, diferença no quorum de aprovação, tornando-

se inaceitável qualquer alegação do candidato Impug-

nado, de que o Impugnante não estaria respaldado pelo

artigo 3° da Lei Complementar n° 64/90, para propor a

presente demanda. (fls. 157/160).

(...)

Na demanda apresentada, não há o que se falar em

relação a ilegitimidade ativa do impugnante, que fez

seu pedido amparado na Legislação pertinente a espé-

cie, que foi elaborada atendendo expresso texto da

Constituição Federal, em seu artigo 14, § 9°, bem como,

amparado no artigo 5°, inciso XXXV (Princípio da

Inafastabilidade da Jurisdição), devendo ser indeferido

qualquer pedido de ilegitimidade ativa do Partido Tra-

balhista do Brasil/DF, pela argumentação e fundamen-

tação ora apresentados a Vossa Excelência. (fl. 162).

Tal raciocínio, entendo, não procede. É que o § 1º do artigo

6º da Lei 9.504/1997, não dispõe sobre inelegibilidade, mas

veicula preceito relativo ao processo das impugnações a

registro de candidato, a cujo respeito não se prevê a disci-

plina por lei complementar.

Diante do exposto, nos termos do § 1º do artigo 6º da Lei

nº 9.504/1997, reconheço a i legitimidade ativa do

impugnante.
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Aprecio o mérito, na perspectiva da impugnação feita pelo
Ministério Público Eleitoral, que, no meu entender, foi
cumpridamente refutada pelo impugnado, ao alegar:

O pedido de impugnação se fundamenta, segundo a inicial

no artigo 1º, inc. III ‘a’ 2, c/c V ‘b’ e VI da LC 64 de 1990,

no entanto tais normas não se aplicam ao caso concreto do

Impugnado.

07. O afastamento previsto na LC 64 de 1990 é para o

CHEFE DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ES-

TADO OU DO DISTRITO FEDERAL (Art. 1, III, b 1), que

possui status quo de Secretário de Estado o que não ocorre

com o Impugnado, não se diga por outro lado que o Im-

pugnado era COMANDATE DO DISTRITO NAVAL, REGIÃO

MILITAR E ZONA ÁREA porque estes cargos são privativos

das forças armadas nacional, que agora nem sequer são

mais servidores públicos militares, o que não inclui as Po-

licias Militares dos Estados e do Distrito Federal.

08. O Cargo de COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO

DISTRITO FEDERAL não se equipara com o Cargo de Se-

cretário de Estado, daí que inexiste a previsão, legal de se

afastar 6 (seis) meses antes do pleito, como entendeu o

Impugnante.

09. Por força do que dispõe o artigo 142, § 3º, inciso V da

Constituição Federal é vedado ao militar filiar-se a partido

político. Por essa razão sua filiação só pode ocorrer após a

convenção do partido que o indica a concorrer a cargo

eletivo, quando então é aplicada a regra de agregação para

fins de eleição instituída no artigo 14, § 8º, inciso II da

Carta Magna. Portanto antes disso não há como se

desincompatibilizar de cargo público com fulcro na legisla-

ção eleitoral.

10. Diz o Código Eleitoral, sobre os militares, que:

Art. 98. Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas

as seguintes condições:
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I – o militar que tiver menos de 5 (cinco) anos de ser-

viço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído

do serviço ativo;

II- o militar em atividade com 5 (cinco) ou mais anos

de serviço ao se candidatar a cargo eletivo, será afas-

tado, temporariamente, do serviço ativo, como agre-

gado, para tratar de interesse particular; (Vide CF/88,

art. 14, § 8º, I)

III – o militar não excluído e que vier a ser eleito será,

no ato da diplomação, transferido para a reserva ou

reformado. (Vide Lei nº 6.880, de 9.12.80, art. 82, XlV,

e § 4º)

Parágrafo único. O Juízo ou Tribunal que deferir o re-

gistro de militar candidato a cargo eletivo comunicará

imediatamente a decisão à autoridade a que o mesmo

estiver subordinado, cabendo igual obrigação ao parti-

do, quando lançar a candidatura.

11. Ocorrendo a eleição do Militar, “O presidente de Junta

ou de Tribunal que diplomar militar candidato a cargo

eletivo, comunicará imediatamente a diplomação à autori-

dade a que o mesmo estiver subordinado, para os fins do

Art. 98” (art. 218 do C.E).

12. Na LC 64/1990 e suas alterações posteriores não há

previsão para que o Comandante da Polícia Militar, única

corporação militar na forma constitucional, afaste-se do

cargo e da função seis meses antes como entende o douto

representante do MPE.

13. Portanto, não haveria necessidade de se respeitar se-

quer o prazo trimestral instituído, que foi observado, como

regra geral na LC 64/90, art. 1º, inciso lI, alínea I, confor-

me consta na ficha de informação do TRE/DF, por força do

entendimento AgR-Respe nº 30.182 de 29 de setembro de

2008 e Resolução 22.717/2008.

14. O cargo de Comandante-Geral, tema pacificado na ju-

risprudência do TSE, conforme também verificado por esse
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E. Tribunal na ficha de informação às folhas 16, onde no

RO 924-TSE verifica-se que a decisão proferida pelo Minis-

tro Carlos Ayres Brito, em anexo, estabeleceu que o prazo

de afastamento devesse ser de 3 meses, desde que o Car-

go não possua status de Secretário de Estado. Esta hipóte-

se absolutamente se enquadra ao Distrito Federal, em ra-

zão do que estabelece o artigo 14 da Lei Distrital 3.116 de

30 de dezembro de 2002, que conferiu o status de Secre-

tário de Estado somente aos detentores dos Cargos de

Chefe da Casa Militar e Consultor Jurídico do Gabinete da

Governadoria, bem como o que instituiu recentemente o

Decreto Distrital 31.256 de 18 de janeiro de 2010 que

elencou as autoridades Distritais com status de Secretário

de Estado, permanecendo fora do rol taxativo o Coman-

dante-Geral da PMDF.

15. O colendo TSE, ainda sobre o tema ementou:

Militar: elegibilidade (CF, art. 14, § 8º, e Res./TSE

20.993/2002), independentemente da desincompati-

bilização reclamada pelo art. 1 º, II, ‘l’, da LC 64/90,

pois só com o deferimento do registro de candidatura é

que se dará, conforme o caso, a transferência para a

inatividade ou a agregação (cf. REspe 8.963) (Acórdão

nº 20.169, de 12.9.2002, ReI. Min. SEPÚLVEDA

PERTENCE).

16. De fato, a leitura do art. 14, § 8°, da Constituição Fe-

deral deixa bem claro que o militar da ativa com menos de

10 anos de serviço deverá deixar o cargo. Mas o caso dos

autos trata de militar da ativa com mais de 10 anos de

corporação, que, segundo a Carta Magna, será agregado,

passando à inatividade somente se for eleito. Dispõe, ain-

da, o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80):

Art. 80. Agregação é a situação na qual o militar da

ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de
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seu Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, nela permane-

cendo sem número.

[...]

Art. 82. O militar será agregado quando for afastado

temporariamente do serviço ativo por motivo de:

[...]

XIV – ter-se candidatado a cargo eletivo, desde que

conte 5 (cinco) ou mais anos de serviço.

[...]

§ 4º A agregação de militar no caso do item XIV é con-

tada a partir da data do registro como candidato até

sua diplomação ou seu regresso à Força Armada a que

pertence, se não houver sido eleito.]

17. Esta comprovado que o Impugnado se afastou em 29

junho 2010, logo não há óbice ao seu registro.

18. A autoridade policial militar impedida de participar do

pleito em razão dos prazos legais, e do que institui a LC

64/90 e a jurisprudência é o Chefe da Casa Militar ou co-

mandantes das forças armadas, não existindo qualquer

vedação no que tange ao Comandante-Geral.

19. De sorte que as alegações do MPE, por essa razão,

representam cerceamento de direitos políticos de candida-

to que preenche todos os requisitos legais, fundamentado

em interpretação equivocada das normas eleitorais. Não

há espaço para exegese extensiva onde a lei foi taxativa e

exige interpretação literal. (fls. 48/51).

Diante do exposto, julgo extinta, sem apreciação de mérito,
a impugnação movida pelo PTB, deixando de sancioná-lo como
litigante de má-fé, pelos fundamentos acima expendidos, e julgo
improcedente a impugnação feita pelo Ministério Público Eleitoral,
deferindo o registro de candidatura de Ricardo da Fonseca Martins
ao cargo de Deputado Federal.

É voto.
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O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o relator.

DECISÃO

Julgou-se extinta, sem apreciação de mérito, a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura movida pelo PT do B,
julgou-se improcedente a Ação de Impugnação movida pelo
Ministério Público Eleitoral e deferiu-se o pedido de registro, nos
termos do voto do relator. Unânime. Em 16 de agosto de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 3.987

Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 2306-89
Assunto: REGISTRO DE CANDIDATURA – RRCI –
CANDIDATO INDIVIDUAL – CARGO – DEPUTADO
DISTRITAL – COLIGAÇÃO UM NOVO CAMINHO (PRB E PTB)
Requerente: COLIGAÇÃO UM NOVO CAMINHO PTB, PRB
(PRB / PTB)
Interessado: MARCO ANTONIO DOS SANTOS LIMA,
CARGO DEPUTADO DISTRITAL
Advogados: DR. FERNANDO FRANCISCO DA SILVA
JÚNIOR – OAB/DF Nº 13.781 E OUTROS
Impugnante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ
Relator designado: JUIZ JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA
Publicado em Sessão (art. 48, § 3º, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATU-
RA. CARGO DE DEPUTADO DISTRITAL. IMPUGNA-
ÇÃO. PERTINÊNCIA.

1. Fulcrada a impugnação no artigo 1º, inciso
I, alínea “g”, da LC nº 64/1990, com a redação
da LC nº 135/2010, tem-se que o excepcional
efeito suspensivo administrativamente conce-
dido à revisão administrativa da decisão cuja
existência amparou a iniciativa do impugnante
implica em desconstituição do ato de rejeição
de contas e supre a exigência de que, no caso,
a suspensão teria de emanar de órgão judiciá-
rio, sendo, ainda, certo que não cabe à Justiça
Eleitoral, em processo de impugnação de re-
gistro de candidatura, reexaminar o mérito do
ato administrativo.
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2. Improcedência da impugnação. Deferimen-
to do registro.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL em julgar improcedente a Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura e deferir o pedido de registro, nos
termos do voto do Juiz José Carlos Souza e Ávila, que redigira o
acórdão. Decisão POR MAIORIA, de acordo com a ata do
julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 16 de agosto de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA

Relator designado

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de registro de candidatura ao cargo de
Deputado Distrital, formulado pela Coligação Um Novo Caminho
(PRB E PTB) em favor de Marco Antônio dos Santos Lima, em que
o M.P.E. requereu diligência, nesses termos:

Cuida-se de pedido de registro de candidatura do candida-

to acima nominado ao cargo de Deputado Distrital, formu-

lado nos termos da Lei nº 9.504/97 e Resolução TSE nº

23.221/10.

O pedido de registro é tempestivo, disposto no art. 19 da

Resolução TSE nº 23.221.
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Foi subscrito por quem de direito, em atenção à determi-

nação do § 2° do art. 21 da Resolução TSE nº 23.221.

No entanto, verifica-se que:

. não foram apresentadas as certidões de objeto e

pé dos processos relacionados na Certidão Crimi-

nal de 1ª Instância da Justiça do Distrito Federal,

conforme exigido pelo art. 26, § 2°, da Resolução TSE nº

23.221/10.

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral opina pela

conversão do feito em diligência, a fim de que seja

intimado o requerente para, no prazo de 72 horas, sanar

as irregularidades acima apontadas, nos termos do art. 31

da Resolução TSE nº 23.221/10 e art. 11, § 3°, da Lei nº

9.504/97, sob pena de indeferimento do registro. (fls

20/21).

Além disso, o M.P.E. ofereceu impugnação, através de
petição da qual se destaca:

O requerido pleiteou, perante o Tribunal Regional Eleitoral

do Distrito Federal, registro de candidatura ao cargo de

deputado distrital pela Coligação UM NOVO CAMINHO (PRB,

PTB), após regular escolha em convenção partidária, con-

forme lista publicada nos sites do TSE e do TRE/DF e edital

publicado no Diário de Justiça.

No entanto, o requerido encontra-se inelegível, haja vista

que, nos últimos oito anos, teve suas contas relativas ao

exercício do cargo de Liquidante da Central de Abasteci-

mento de Brasília – CEASA, entidade integrante da Admi-

nistração Indireta do Distrito Federal, rejeitadas por irre-

gularidade insanável que configura ato doloso de

improbidade administrativa, em decisão definitiva do Tri-

bunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, conforme

acórdão anexo, nos termos do art. 14, § 9°, da Constitui-

ção Federal c/c art. 1°, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Comple-

mentar nº 64/90 (redação da LC 135/2010), verbis:



774 Revista do TREDF n. 5/2010

Art. 1° São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de

cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularida-

de insanável que configure ato doloso de improbidade

administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão com-

petente, salvo se esta houver sido suspensa ou anula-

da pelo Poder Judiciário, para as eleições que se reali-

zarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da

data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do

art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores

de despesa, sem exclusão de mandatários que houve-

rem agido nessa condição [...]

Ressalte-se, outrossim, que não compete à Justiça Eleito-

ral rediscutir o mérito do acórdão do Tribunal de Contas do

Distrito Federal – TCDF que rejeitou as contas do requeri-

do, mas apenas verificar se os fatos que ensejaram a re-

jeição das contas, em tese, configuram (1) vício insanável

e (2) ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, se

possui enquadramento nos artigos 9°, 10 ou 11 da Lei nº

8.429/92 e não foram simplesmente atos culposos.

Portanto, não cabe à Justiça Eleitoral julgar a conclusão do

TCDF quanto à materialidade e autoria dos fatos (vícios

insanáveis/atos de improbidade dolosos) que ensejaram a

rejeição das contas do requerido, o que é matéria de com-

petência da Justiça Comum, que pode, se for o caso, sus-

pender ou anular o acórdão do TCDF.

De outro lado, a eventual interposição de “recurso de

revisão” não altera a definitividade (irrecorribilidade) da

decisão do TCDF. É que o “recurso de revisão”, apesar da

nomenclatura de “recurso”, não possui efeito suspensivo e

tem natureza jurídica de rescisória, e não natureza recursal

em sentido técnico. Nesse sentido, os precedentes do TSE:

AgR-REspe nº 31942/PR, red. p/ ac. Min. Carlos Ayres
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Britto, PSESS 28/10/2008; AgR-REspe 33861/CE, reI. Min.

Joaquim Barbosa, PSESS 16/12/2008; dentre outros.

Destarte, tendo em vista que os fatos que ensejaram a

rejeição das contas do(a) requerido(a) pelo TCDF configu-

ram, em tese, vício insanável e ato doloso de improbidade

administrativa (arts. 9°, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92), con-

clui-se que o requerido encontra-se inelegível, devendo

seu registro de candidatura ser indeferido, nos termos do

art. 14, § 9°, da Constituição Federal c/c art. 1°, inciso I,

alínea ‘g’, da Lei Complementar nº 64/90 (redação da LC

135/2010).” (fls. 24/26).

O impugnado contestou (fls. 43/50).

Alega:

(...) apresenta-se como açodada a conclusão de que o ora

Requerido estaria inelegível em virtude do mero encami-

nhamento de lista de inelegíveis e acórdão (Decisão n°

540/2009) do TCDF, haja vista a revisão e a suspensão

dos efeitos da mesma, frise-se, pela própria Corte

de Contas!!!

14. Verdade seja dita, a suspensão dos efeitos da Decisão

n° 540/2009 (Acórdão n° 008/2009), que lastreia o pedido

de impugnação de registro de candidatura articulado con-

tra o ora Requerido, reveste-se em notória correção

de uma injustiça a que o mesmo estava sendo aco-

metido.

15. De se notar que, apesar de haver sido consignado que

o ora Requerido tivesse exercido a função de Liquidante

da CEASA/DF, apenas, no período compreendido entre 11/

08/2005 a 31/12/2005, e o Sr. DAVID TEIXEIRA ALVES,

seu antecessor, no período compreendido entre 01/01/2005

a 10/08/2005, o Eg. TCDF, ao proceder com a análise da

Prestação de Contas do ano de 2005, frise-se, sem pro-

ceder com qualquer individualização das condutas

de cada qual, genericamente entendeu por “julgar, com

fulcro no art. 17, inciso III, alínea ‘b’, da Lei Complemen-

tar n° 1 /94, irregulares as contas dos Liquidantes da CEASA/
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DF, no exercício de 2005, Srs. David Teixeira Alves e Marco

Antonio dos Santos Lima, com imposição de multa (R$

1.000,00), na forma do acórdão apresentado pelo Relator”.

16. Ao arrepio do disposto na alínea ‘b’ do inciso III do art.

17 da Lei Complementar n° 1/94, que estabelece as hipó-

teses nas quais as contas serão julgadas irregulares, a r.

Decisão n° 540/2009 (Acórdão n° 008/2009), data máxi-

ma vênia, não se dignou em apontar quais atos de ges-

tão, especificamente tomados pelo ora Requerido, seri-

am ilegais, ilegítimos, antieconômicos, ou mesmo que ti-

vessem infringido a norma legal.

17. Não bastassem, em cumprimento à Decisão n° 540/

2009 (Acórdão n° 008/2009), foram instauradas

SINDICÂNCIAS E PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS (fls.

249/328 do Processo n° 16.234/2006) que. concluíram por

esclarecer as dúvidas e apontaram á. absoluta falta de

qualquer prejuízo ao erário, razão pela qual o TCDF,

ao proferir a já mencionada Decisão n° 3071/2010, consi-

derou como atendidas as diligências suscitadas, determi-

nando o arquivamento do feito em virtude da perda de seu

objeto.

18. Neste particular, inclusive, não há como enquadrar o

ora Requerido na previsão constante do inciso II do art. 71

da Constituição Federal, nem tampouco que tenha incorri-

do nos arts. 9°, 10 e 11 da Lei Federal n° 8.429/92, pois o

MPE ao propor a presente impugnação não trouxe aos au-

tos qualquer demonstração de que o ora. Defendente te-

nha causado qualquer tipo de prejuízo ao patrimônio públi-

co, quiçá qualquer prova de que o mesmo tenha auferido

alguma vantagem ou que tenham agido de má-fé.

19. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e

ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade

quando a conduta antijurídica fere os princípios constituci-

onais da Administração Pública coadjuvados pela má-in-

tenção do administrador.

20. In casu, está evidenciada a ausência de má-fé do ora

Requerido, evidenciando-se tal afirmação no fato de que o
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próprio TCDF suspendeu os efeitos da Decisão n° 540/2009,

entre outros fundamentos, porque a sua Decisão de n°

3071/2010, de 22/06/2010, deu por atendidas as exigênci-

as anteriores com a conclusão de que não ocorrera qual-

quer dano ou prejuízo ao erário.

21. É válido destacar que o caráter sancionador da Lei

8.429/92 aplicável aos agentes públicos que, por ação

ou omissão, violem os deveres de honestidade, imparcia-

lidade, legalidade, lealdade às instituições pressupõe atos

que: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9°); b)

causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) atentem

contra os princípios da Administração Pública (art. 11) com-

preendida nesse tópico a lesão à moralidade administrativa.

22. É importante notar que para se condenar alguém pela

prática de atos de improbidade administrativa far-se-á ne-

cessário a prova inconteste do enriquecimento ilícito do

agente público ou, no mínimo, do prejuízo ao erário.

23. No caso em tela não há como considerar o Requerido

ímprobo, uma vez que os seus atos não se enquadram em

qualquer dos tipos considerados como atos ímprobos, além

disso, não importaram em enriquecimento ilícito, nem em

prejuízo ao erário.

24. Na presente impugnação proposta pelo MPE a causa de

pedir funda-se numa mera informação dada pelo TCDF que,

inclusive, fora retificada por intermédio do Ofício nº

4458/2010, dizendo, ainda que o ora Requerido teria in-

corrido nos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/92.

25. Todavia, não há qualquer ato do ora Defendente que

demonstre seu enriquecimento sem causa, que levasse à

demonstração do alegado prejuízo, quiçá a demonstração

de qualquer atitude tomada pelo mesmo que não tenha

sido na estrita observância dos princípios constitucionais

da administração pública. (fls. 46/48).

Pede a improcedência da ação.
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Desnecessária a produção de prova oral, foram instadas
as partes às alegações finais, do que se desincumbiu o M.P.E.,
nas fls. 107/112, e o impugnado, nas fls. 118/124.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
Na fls. 102, consta ofício, a mim endereçado, pela

Presidente do TCDF, com o seguinte teor:

Senhor Desembargador,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para enca-

minhar, em anexo, cópia do inteiro teor da Decisão nº 3664/

2010, proferida por este Tribunal na Sessão Ordinária nº

4360, realizada em 22/07/2010, quando apreciou o Pro-

cesso nº 16234/2006.

Está instruído com cópia da decisão nº 3.664/2010, onde
se lê:

O Tribunal, pelo voto de desempate da Senhora Presiden-

te, proferido com base no art. 84, VI, do RI/TCDF, que

acompanhou o posicionamento do Relator, decidiu: I. auto-

rizar o desarquivamento dos autos; II. conhecer, em face

de sua relevância e urgência, do Recurso de Revisão inter-

posto contra a Decisão n° 540/2009 pelo Sr. Marco Antônio

dos. Santos Lima (fls. 351/363) e seus anexos (fls. 364/

375), atribuindo-lhe, em caráter excepcional, efeito

suspensivo; III. autorizar o envio de cópia desta decisão:

a) ao Exmo. Sr. Desembargador Hilton Queiroz, Relator do

Processo RCAND n° 2306-89.2010.6.07.0000, em trâmite

no Tribunal Regional Eleitoral; b) ao recorrente e aos seus

representantes legais, conforme estabelece o art. 4°, § 2°,

da Resolução n° 183/07; IV. determinar a remessa dos

autos à 2ª ICE. (fl. 103).
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Ademais, o impugnado trouxe aos autos cópia integral do
voto que foi vencedor no julgamento administrativo a que se
reporta o aludido ofício, onde se lê:

Os autos foram recebidos em meu Gabinete na tarde de

ontem, 21.7.2010 (quarta-feira) às 13 horas.

15. Ao analisá-los, em exame perfunctório, entendi que

realmente a Decisão nº 540109, da qual fui o condutor,

não pode prosperar sob pena de infligir ao recorrente dano

irreversível no tocante a um dos mais sensíveis direitos

constitucionais da cidadania: o direito de ser votado.

16. Conforme dispõe o Regimento Interno deste Tribunal,

a tramitação e a apreciação do recurso de revisão com-

preendem três fases. Nesta primeira, estou examinando a

admissibilidade do apelo, nos termos do inciso J do § 10 do

art. 191 que dispõe in verbis:

Art. 191. O recurso de revisão, de natureza similar à

ação rescisória, sem efeito suspensivo, poderá ser in-

terposto em uma única oportunidade, por escrito, pelo

responsável, pelo interessado, pelos seus sucessores

ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do

prazo de cinco anos, contado na forma prevista no art.

203, inciso I, deste Regimento, e será fundado em:

I – erro de cálculo nas contas;

II – falsidade ou ineficácia de documentos em que se

tenha fundamentado o acórdão ou a decisão recorrida;

III – superveniência de documento novo com eficácia

sobre a prova produzida.

§ 1° A tramitação e a apreciação do recurso de revisão

compreendem as fases de admissibilidade e mérito,

assim consideradas:

I – na fase de admissibilidade, o Tribunal, a partir do

voto do Relator original do processo, ouvida, se for o

caso, a unidade técnica, verificando o cumprimento
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dos requisitos de admissibilidade, compreendendo a

tempestividade, o interesse, a legitimidade, o pedido

calcado nos incisos I a III do caput e causa de pedir

coerente com o pedido, determinará a audiência: [...]

17. A princípio, nos exatos termos do Regimento Interno,

não caberia o conhecimento do Recurso, pois não se en-

quadra em nenhuma das hipóteses nele previstas. Entre-

tanto, no exame inicial verifico que:

– os documentos juntados aos autos, emanados da Justiça

Eleitoral, apesar de não terem eficácia sobre a prova pro-

duzida, são relevantes para o reexame da questão;

– por outro lado, conforme demonstrou o Recorrente, o

fato de não terem sido individualizados os atos por ele pra-

ticados no exercício do cargo também são relevantes, pois

equivalem a um erro de cálculo;

– não foi mencionado dano aos cofres públicos, mas ape-

nas irregularidades formais, as quais ensejariam o julga-

mento das contas como regulares com ressalvas, nos ter-

mos do inciso II do art. 17 da Lei complementar nº 1/94. O

julgamento pela irregularidade, neste caso, também equi-

valeria a um erro de cálculo e a um fato novo.

18. a nobre Procuradora CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEI-

RA PEREIRA no seu Parecer nº 462/02 (no Processo nº

450/94, de que resultou a Decisão nº 2.218/02-APM) entre

os muitos ensinamentos que transmitiu, destacou:

20. Na Decisão nº 296/98, aquela corte (TCU) apresen-

tou Resolução a fim de normatizar o envio de relação

de nome dos responsáveis que tiveram suas contas

julgadas irregulares. Ficou assentado que é a Justiça

Eleitoral que analisa os fatos, pressupostos e funda-

mentos configuradores ou não da própria inelegibilidade.

O Tribunal não elabora lista de inelegíveis, mas um banco

de dados, cujas contas foram julgadas irregulares nos

cinco anos imediatamente anteriores à realização de

cada eleição. Significa dizer que a remessa da listagem
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específica deve ser feita apenas ao Ministério Público

eleitoral, sem prejuízo de torná-la disponível aos ór-

gãos legitimados que venham a promover a devida so-

licitação.

19. No mesmo Parecer suso referido faz referência ao lúci-

do Voto do Ministro CELSO DE MELLO no RE 160.432 do

qual destaco:

“O Tribunal Superior Eleitoral, ao tratar do alcance da for-

ma legal em questão, já estatuiu que a irregularidade apta

a ensejar a aplicação da alínea g, inc. I, do art. 1º da LC

64/90 é aquela que se reveste de caráter insanável, e que

por revelar-se ofensiva aos valores éticos-jurídicos que

devem reger a atuação do administrador público e identifi-

ca-se com os atos de improbidade administrativa (CF, art.

15, V, e art. 37, parágrafo 4º).

Sendo assim, e para efeitos de caracterização dessa hipóte-

se de inelegibilidade, tenho para mim que vícios de natureza

meramente forma, não se equiparam, ao menos em princí-

pio aos comportamentos desonestos ou maliciosos capazes

de qualificar a figura do improbus administrador”.

20. Demais disso, é relevante salientar que, verificando

qualquer equívoco, o Tribunal de Contas pode rever, de

offício, as suas decisões. Aliás, no excelente Parecer

exarado no Processo nº 450/94 (Decisão nº 2.218/02 –

APM), a Drª CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA

convergiu com esse entendimento ao asseverar: ‘Por opor-

tuno, a fim de uniformizar os seus julgamentos, delibere

sobre a prática a adotar em hipótese de tais falhas for-

mais, quanto aos efeitos em relação à inelegibilidade, bem

assim em razão de pagamento de multas aplicadas. Caso

a hipótese não devesse ser de julgamento pela irregulari-

dade, a Corte deverá rever de ofício seu ato e fazer a

comunicação à justiça eleitoral.’ (Parecer nº 462/02 – CF).

21. Com base nos aspectos suso mencionados, entendo que

assiste razão ao Recorrente quando enquadra o seu caso

nas disposições do art. 191 do Regimento Interno da Corte.
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22. Também quanto ao efeito suspensivo requerido pode

ser aplicado o mesmo raciocínio. Se há a possibilidade con-

creta de o Tribunal rever a sua Decisão é necessário que

tal fato tenha repercussão junto à Justiça Eleitoral e que

essa repercussão se dê a tempo de não prejudicar o inte-

ressado. Neste caso, como as eleições estão próximas,

somente o efeito suspensivo poderia resguardar o direito

do Recorrente.

23. Assim sendo, ao meu ver, o Recurso pode, nos termos

do inciso II do § 1º do art. 191 do Regimento Interno da

Corte, ser admitido no efeito suspensivo.

Nessas circunstâncias, com vistas a resguardar possíveis

danos à cidadania do Recorrente, em face de precedente

deste Tribunal (v.g. Decisão nº 2.218/02 – APM, no Proces-

so nº 450/94), VOTO no sentido de que o Tribunal:

I. autorize o desarquivamento dos autos;

II. conheça, em face de sua relevância e urgência, do

Recurso de Revisão interposto contra a Decisão nº 540/

2009 pelo Sr. Marco Antônio dos Santos Lima (fls. 351/

363) e seus anexos (fls. 364/375), atribuindo-lhe, em

caráter excepcional, efeito suspensivo;

III. autorize o envio de cópia da decisão que vier a ser

proferida:

a) ao Exmo. Sr. Desembargador Hilton Queiroz, Rela-

tor doProcesso RCAND nº 2306-89.2010.6.07.0000,

em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral;

b) ao recorrente e aos seus representantes legais,

conforme estabelece o art. 4º, § 2º da Resolução nº

183/07;

IV. determine a remessa dos autos á 2ª ICE. (fls. 133/

136).
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Isso estabelecido, adoto, para decidir, os fundamentos da
manifestação do M.P.E., da lavra do eminente Procurador Regional
Eleitoral, dr. Renato Brill de Góes, quando, nas alegações finais,
argumenta:

O requerido pleiteou, perante o Tribunal Regional Eleitoral

do Distrito Federal, registro de candidatura ao cargo de

deputado distrital pela Coligação UM NOVO CAMINHO (PRB,

PTB), após regular escolha em convenção partidária, con-

forme lista publicada nos sites do TSE e do TRE/DF e edital

publicado no Diário de Justiça.

No entanto, o requerido encontra-se inelegível, haja vista

que, nos últimos oito anos, teve suas contas relativas ao

exercício do cargo de Liquidante da Central de Abasteci-

mento de Brasília – CEASA, entidade integrante da Admi-

nistração Indireta do Distrito Federal, rejeitadas por irre-

gularidade insanável que configura ato doloso de

improbidade administrativa, em decisão definitiva do Tri-

bunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, conforme

acórdão anexado aos autos (fls. 27/28), nos termos do

art. 14, § 9º, da Constituição Federal ele art. 1°, inciso I,

alínea ‘g’, da Lei Complementar nº 64/90 (redação da LC

135/2010), verbis:

Art. 1° São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de

cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularida-

de insanável que configure ato doloso de improbidade

administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão com-

petente, salvo se esta houver sido suspensa ou anula-

da pelo Poder Judiciário, para as eleições que se reali-

zarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da

data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do

art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores
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de despesa, sem exclusão t, de mandatários que hou-

verem agido nessa condição;

Alega o candidato impugnado, entretanto, que não está

inelegível, posto que o TCDF, em acórdão datado de

22.07.2010, conferiu efeito suspensivo a recurso de revi-

são interposto pelo candidato.

A pretensão do candidato, porém, não merece prosperar

por dois motivos.

A uma, porque a interposição de “recurso de revisão” não

altera a definitividade (irrecorribilidade) da decisão do TCDF.

É que o “recurso de revisão”, apesar da nomenclatura de

“recurso”, não possui efeito suspensivo e tem natureza ju-

rídica de rescisória, e não natureza recursal em sentido

técnico. A duas, porque a LC nº 64/90 afasta a inelegibilidade

somente quando há efeito suspensivo concedido pelo Po-

der Judiciário, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, os precedentes do TSE:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.

REGISTRO DE CANDIDATURA. CONTAS DE CONVÊNIO

REJEITADAS PELO TCE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGA-

DO. AJUIZAMENTO DE RECURSO DE REVISÃO OU DE

RESCISÃO. CONCESSÃO, DE EFEITO SUSPENSIVO PELO TCE.

PERSISTÊNCIA DA CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE DA

ALÍNEA ‘G’ DO INCISO I DO ART. 1° DA LC 64/90, QUE SÓ

É DE SER SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL. PROVIMENTO

CAUTELAR CONTRA LEGEM. EXCEPCIONALIDADE DO CASO.

PEDIDO DE REGISTRO INDEFERIDO.

1. A cláusula de inelegibilidade constante da alínea

‘g’ do inciso I do art. 1° da LC 64/90 demanda, para

sua incidência, a cumulativa presença de três

requisitos, dois positivos e um negativo, a saber:

a) rejeição por vício insanável, de contas alusivas

ao exercício de cargos ou funções públicos; b)

natureza irrecorrível da decisão proferida pelo

órgão competente; c) inexistência de provimento
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suspensivo emanado do Poder Judiciário (Poder

Judiciário. Que foi o único a ser mencionado na res-

salva constante da parte final do referido disposi-

tivo). 2. Isto revela que, havendo decisão de rejei-

ção de contas que seja irrecorrível e que aponte

vícios de natureza insanável, somente o Poder Ju-

diciário pode suspender a incidência da cláusula de

inelegibilidade nos exatos termos da parte final da

alínea a do inciso I do art. 1° da LC 64/90, combinada

com o § 6° do art. 11 da Lei 9.604/97.

3. A existência de recurso de revisão (ou recurso

de rescisão) não desfaz a natureza irrecorrível

do julgado administrativo impugnado. Eventual

utilização de recurso .de rescisão apenas reforça

o trânsito em julgado da decisão que rejeitou as

contas, pois recursos que tais somente podem

ser manejados contra atos irrecorríveis.

Por isso que tal manejo não tem jamais o efeito de

automaticamente afastar a natureza irrecorrível do ato

impugnado. (...) (AgR-REspe n 31942/PR, Red. p/ Ac.

Britto, PSESS 28/10/2008) [grifo nosso]

ELEIÇÕES 2008. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREA-

DOR. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO. TRE. INDEFERI-

MENTO. REGISTRO. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE

CONTAS. ART. 1°, I, g, DA LC N° 64/90.

Os embargos de declaração opostos de acórdão que

julgou irregulares as contas de Presidente da Câmara

de Vereadores, em sede de recurso de revisão pe-

rante o TCM, não têm o condão de afastar os efei-

tos da coisa julgada que tem reflexo imediato na

elegibilidade do candidato, mormente quando não

reconhecem qualquer vício naquele julgado.

Reconhecida a irrecorribilidade da decisão, o

caráter insanável das irregularidades e não

comprovada a obtenção de tutela judicial apta a

afastar, ainda que provisoriamente, os efeitos da
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rejeição de contas, antes do pedido de registro,

incide a causa de inelegibilidade prevista no art.

1°, I, g, da LC64/90.

(RESPE nº 31165, ReI. Min. Fernando Gonçalves, PSESS

em 23/10/2008) [grifo nosso]

Ressalte-se outrossim, que não compete à Justiça Eleitoral

rediscutir o mérito do acórdão do Tribunal de Contas do

Distrito Federal – TCDF que rejeitou as contas do requeri-

do, mas apenas verificar se os fatos que ensejaram a re-

jeição das contas, em tese, configuram (1) vício insanável

e (2) ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, se

possui enquadramento nos artigos 9°, 10 ou 11 da Lei nº

8.429/92 e não foram simplesmente atos culposos.

Portanto, não cabe à Justiça Eleitoral julgar a conclusão do

TCDF quanto à materialidade e autoria dos fatos (vícios

insanáveis/atos de improbidade dolosos) que ensejaram a

rejeição das contas do requerido, o que é matéria de com-

petência da Justiça Comum, que pode, se for o caso, sus-

pender ou anular o acórdão do TCDF.

Destarte, tendo em vista que os fatos que ensejaram a rejeição

das contas do(a) requerido(a) pelo TCDF configuram, em tese,

vício insanável e ato doloso de improbidade administrativa

(arts. 9°, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92), conclui-se que o requerido

encontra-se inelegível, devendo seu registro de candidatura

ser indeferido, nos termos do art. 14, § 9°, da Constituição

Federal ele art. 1°, inciso I, alínea ‘9’, da Lei Complementar

nº 64/90 (redação da LC 135/2010). (fls. 107/112).

Saliento que o excepcional efeito suspensivo conferido à
revisão administrativa pela decisão administrativa cuja cópia se
vê na fl. 103, não implica em desconstituição do ato de rejeição
de contas, nem supre a exigência de que, no caso, a suspensão
teria de ser determinada por órgão judiciário, sendo, ainda, certo
que não cabe à Justiça Eleitoral, em processo de impugnação,
reexaminar o mérito do ato administrativo, para afastar causa de
inelegibilidade prevista objetivamente na lei.
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Quanto à diligência, instada pelo M.P.E., às fls. 20/21,
entendo que o impugnado a atendeu com a juntada dos
documentos de fls. 137 a 141, tanto que, relativamente a este
ponto, o M.P.E. silenciou quando das alegações finais.

À vista do exposto, julgo procedente a impugnação e
indefiro o pedido de registro de candidatura de Marco Antônio
dos Santos Lima ao cargo de Deputado Distrital.

É o voto.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Vou pedir respeitosas vênias ao eminente relator, mas se o

TCDF suspendeu os efeitos da decisão que ele próprio proferiu,
acho que, no caso, não há como enquadrá-lo nessa situação
trazida pelo eminente relator.

Por esse motivo, eu vou rejeitar a impugnação e registro.

É como voto.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, o que prevalece, no caso, é o que

está na alínea “g” do inc. I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/
90, com a redação da Lei Complementar 135/2010. Há, no caso,
rejeição das contas.

É verdade que o próprio Tribunal de Contas, excepcional-
mente, outorgou o efeito suspensivo, mas há um pedido de revi-
são, não é um recurso regular, um pedido de revisão daquela
decisão.

Ora, ele, certamente, na esfera administrativa, dando esse
efeito suspensivo, com isso não vai executar aquela decisão
administrativa, mas permanece a rejeição das contas. O acórdão
não está desconstituído, ele poderá ser desconstituído se esse
pedido de revisão, que tem efeito similar à ação rescisória, for
acolhido ao final.
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Ocorre que pela alínea “g”, a suspensão que pode prevalecer
é aquela dada pelo Poder Judiciário. Está claro aqui na alínea “g”:
“salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário”.

O caminho correto, então, como bem apontou o eminente
relator, seria, no caso, o requerente socorrer-se da Justiça Comum
e pleitear, como medida cautelar, uma antecipação de tutela que
tivesse esse efeito suspensivo da condenação do Tribunal de
Contas, que prevalece.

Então peço vênia ao eminente primeiro vogal e acompanho
o voto do eminente relator.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente, também, na hipótese, eu vislumbro que

uma vez suspenso o ato de rejeição, ele não está vigendo;
portanto, não serve como razão para impedir o registro.

E nessas condições, acompanho a divergência.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal
Pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a

divergência.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Vou pedir as mais respeitosas vênias ao Desembargador

Hilton e ao Desembargador Mario Machado, que o acompanha,
porque a leitura que faço da alínea “g” é que é uma decisão
irrecorrível do órgão competente, porque a decisão está recorrida,
eles admitiram nesse recurso, possa ou não admitir aonde ele vai
levar. Nesse instante esse recurso foi admitido.

Por isso, com as mais respeitosas vênias, eu acompanho a
divergência.
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DECISÃO

Julgou-se improcedente a Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura e deferiu-se o pedido de registro, nos termos do
voto do Juiz José Carlos Souza e Ávila, que redigira o acórdão.
Decisão por maioria. Em 16 de agosto de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 4.092

Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 2218-51
Assunto: REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC –
CANDIDATO – CARGO – DEPUTADO DISTRITAL
Requerente: COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA
DEMOCRATA CRISTÃ (PSDC / PT do B)
Interessado: FRANCISCO DE ASSIS BARREIRO
CRIZANTO, CARGO DEPUTADO DISTRITAL
Relator: JUIZ LUCIANO VASCONCELLOS
Publicado em Sessão (art. 48, § 3o, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRI-
MINAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO.

1 – Aplicável é, nas eleições de 2010, a Lei Com-
plementar 64/90, com as alterações nela
introduzidas pela Lei Complementar 135/2010,
como reiteradamente vem decidindo esta Corte.

2 – Condenado criminalmente por colegiado,
seja como instância originária, seja como ins-
tância revisora, fica inelegível nos termos do
artigo 1º, I, “e”, 1, da Lei Complementar 64/
90.

3 – A condenação de colegiado, para impedir a
obtenção de registro, não precisa ter transita-
do em julgado, requisito que se cobra somente
em se tratando de decisão de primeiro grau.

4 – O crime de corrupção passiva, cometido por
delegado de polícia, é daqueles que se comete
contra a administração pública.

5 – Pedido de registro indeferido.
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Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL em indeferir o pedido de registro nos termos
do voto do Relator. Decisão UNÂNIME, de acordo com a ata do
julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 1º de setembro de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Juiz LUCIANO VASCONCELLOS

Relator

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Requer a Coligação “FRENTE TRABALHISTA DEMOCRATA
CRISTÃ” a candidatura de Francisco de Assis Barreiro Crizanto
ao cargo de Deputado Distrital.

O Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento do
registro por ter sido o postulante condenado criminalmente,
estando, pois, atingido pelo artigo 1º, I, “e”, 1, da Lei Complementar
64/90.

Manifestação do interessado, de fls.110/120, acompanhada
de documentos, na qual diz não ter condenação criminal transitada
em julgado, estando, portanto, no pleno gozo de seus direitos
políticos, o que a ele permite participar, de forma ativa, das
eleições, terminando por dizer ter impetrado Habeas Corpus perante
o Superior Tribunal de Justiça, em que discute a dosimetria da
pena, pedindo o deferimento do registro.

Certidão existente nos autos dando conta do julgamento
do DRAP do partido.

Este o relatório.
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VOTOS

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Não pode o registro ser deferido.

Dou os motivos para assim entender.

Dúvidas não se pode ter de se poder exigir, nestas eleições,
o cumprimento da Lei Complementar 64/90, com as modificações
nela feitas pela Lei Complementar 135/90.

Assim decidiu esta Casa:

PEDIDO DE REGISTRO – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL –

DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO – AÇÃO DE

IMPUGNAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – EXISTÊNCIA –

QUITAÇÃO COM A JUSTIÇA ELEITORAL – EXISTÊNCIA –

RENÚNCIA A CARGO DE SENADOR – CAUSA DE

INEXIGIBILIDADE – ATO JURÍDICO – RESPEITO – LEI CUM-

PRIMENTO – INDEFERIMENTO.

1) – Não exigindo o ponto controverso a produção de pro-

va oral, seja porque ele envolve somente questão de direi-

to, seja porque, se fático, documentos que o elucidam se

tem nos autos, deve ela ser indeferida, nos exatos termos

do artigo 40, da Resolução TSE 23.221/2010.

2) – Tem candidato ao cargo de deputado distrital legitimida-

de para apresentar ação de impugnação de candidatura, que

lhe é dada pelo artigo 37 da Resolução TSE 23.221/2010.

3) – Não se dando trânsito em julgado da decisão que im-

pôs multa, havendo recurso que a questiona, presente não

se faz a causa de inexigibilidade prevista no § 7º, do artigo

11, da Lei 9.504/97.

4) – Quem renuncia a cargo de Senador da República, de-

pois de apresentação de Representação que pode levar à

abertura de processo capaz de levar à cassação do man-

dato, está alcançado pelo artigo 1º, I, k, da Lei Comple-

mentar 64/90, com as alterações sofridas em razão da Lei

Complementar 135/2010.
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5) – Não fere o artigo 16 da Constituição Federal lei que

entra em vigor antes da realização de convenções partidá-

rias, porque são elas que marcam o termo inicial do pro-

cesso eleitoral.

6) – Não fere ato jurídico perfeito a exigência de cumpri-

mento de lei em vigor quando do pedido de registro de

candidatura, não se podendo esquecer que leis devem ser

cumpridas, como quer o artigo 3º, da Lei de Introdução do

Código Civil Brasileiro.

7) – Pedido de registro indeferido. Preliminares rejeitadas.

(REGISTRO DE CANDIDATO nº 161660, Acórdão nº 3627

de 04/08/2010, Relator(a) LUCIANO MOREIRA

VASCONCELLOS, Publicação: PSESS – Publicado em Ses-

são, Data 04/08/2010)

Dúvidas não se pode ter de que condenação criminal,
originária do segundo grau, ou por ela confirmada, impede o registro
de candidatura.

Diz a Lei Complementar 64/90, com as alterações sofridas
por força da edição da Lei Complementar 135/2010:

Art. 1º São inelegíveis:

 I – para qualquer cargo:

e) os que forem condenados, em decisão transitada em

julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,

desde a condenação até o transcurso do prazo de 8

(oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração

pública e o patrimônio público;

Afasto equívoco do requerente.

Condenação criminal de segundo grau, para impedir o
registro, não precisa ter transitado em julgado, bastando somente
que exista.
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E assim é porque o texto legal prevê duas situações, a
saber: a primeira, em que a decisão condenatória seja de juiz
singular, hipótese que o registro só seria impedido se tiver a
decisão transitada em julgado, e, a segunda, sendo a decisão de
órgão colegiado, originária ou como Corte revisora, impedirá ela,
independente de existência de trânsito em julgado.

Dúvidas não se pode ter da existência de condenação em
segundo grau.

Assim está redigido o Acórdão que conta da condenação:

PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO E ABUSO DE

AUTORIDADE EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO

QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO. RECURSOS DA DE-

FESA. ESCUTA TELEFÔNICA. ENCONTRO FORTUITO. PRO-

VA JULGADA LÍCITA PELO STJ. ELENCO PROBATÓRIO SU-

FICIENTE. IMPROVIMENTO.

1. É lícita a prova de crime diverso, obtida por meio de

interceptação de ligações telefônicas de terceiro não men-

cionado na autorização judicial de escuta, desde que rela-

cionado com o fato criminoso objeto da investigação (pre-

cedente do STJ).

2. Admitida a licitude da prova e observando-se que a trans-

crição da escuta telefônica confere certeza acerca do co-

metimento dos crimes mencionados na denúncia, a conde-

nação é de rigor.

3. Recurso a que se nega provimento. (20020110469840APR,

Relator EDSON ALFREDO SMANIOTTO, 1ª Turma Criminal,

julgado em 15/12/2005, DJ 24/04/2006 p. 118).

Faço, aqui, um registro.

A impetração de Habeas Corpus perante o Superior de
Tribunal de Justiça nenhuma consequência tem, uma vez que não
foi ele decidido, não sendo dada qualquer liminar que retirasse do
mundo a decisão condenatória, como conta a certidão de fls.51.
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Por fim.

Dúvidas não se pode ter que o crime pelo qual foi
condenado o postulante ao registro, corrupção passiva, cometida
por servidor público, delegado de polícia, é daqueles cometido
contra a administração pública.

Delegado de polícia é funcionário público e por isso é sujeito
ativo capaz de cometer crimes contra a administração pública.

Diz o Código Penal em seu artigo 327:

Considera-se funcionário público, para os efeitos penais,

quem, embora transitoriamente ou sem remuneração,

exerce cargo, emprego ou função pública.

Assim vem entendendo o STJ:

Funcionário Público – Conceito jurídico-penal – Advogado

remunerado por convênio público – Exclusão do conceito-

Inteligência do art. 327 do CP – “O Código Penal reelaborou

o conceito de funcionário público (art. 327). Compreende

quem, embora transitoriamente ou sem remuneração,

exerce cargo, emprego ou função pública. Cargo é lugar e

conjunto de atribuições confiadas pela Administração a uma

pessoa física, que atua em nome do Estado. Emprego é

vínculo de alguém com o Estado, regido pelas leis traba-

lhistas. Função Pública, por seu turno, é atividade de órgão

público que realiza fim de interesse do Estado. A advoca-

cia não é atividade do Estado. Ao contrário, privada. Livre

é o seu exercício, nos termos do Estatuto do Advogado. A

advocacia não se confunde com a Defensoria Pública. Esta

é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, in-

cumbindo-se da orientação jurídica e defesa, em todos os

graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXXIV [sic]

(Const, art. 134). O defensor Público, ao contrário do ad-

vogado exerce função pública. O advogado, designado para

exercer a defesa de alguém, exerce munus publicum (Lei
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8.906, 14.07.1994, [sic], art. 2º, § 2º). Assim, não exer-

cendo função pública, não é funcionário público para os

efeitos penais” (STJ – HC – Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro

– DJU 03.04.1995 – RT 728/460).

Por estes motivos, VOTO no sentido de INDEFERIR o pedido
de registro de candidatura de Francisco de Assis Barreiro Crizanto
ao cargo de Deputado Distrital.

Este o meu voto.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Acompanho o relator.

DECISÃO

Indeferiu-se o pedido de registro, nos termos do voto do
relator. Unânime. Em 1º de setembro de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 4.093

Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 2201-15
Assunto: REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC –
CANDIDATO – CARGO – DEPUTADO FEDERAL
Requerente: COLIGAÇÃO NOVO CAMINHO (PDT/PT/PPS/
PSB)
Interessado: ROBERTO POLICARPO FAGUNDES, CARGO
DEPUTADO FEDERAL
Advogado: CLAUDISMAR ZUPIROLI – OAB/DF Nº 12.250
Impugnante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ
Publicado em Sessão (art. 48, § 3º, Res-TSE 23.221)

EMENTA

ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAR-
GO DE DEPUTADO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO.
FATO SUPERVENIENTE. PARECER POR
INDEFERIMENTO. IMPERTINÊNCIA DOS ÓBICES.

1. Impugnação ao registro de candidatura que,
à vista da documentação produzida pelo im-
pugnado, não prevalece.

2. Fato superveniente, que levou o MPE a opi-
nar pelo indeferimento do pleito, exigindo exa-
me quando do julgamento do pleito.

3. Alegação de intempestividade do parecer,
que seria uma segunda impugnação, por não
ser esse o caso.

4. Teses de preclusão e de ofensa ao devido
processo legal e à ampla defesa, agitadas pelo
candidato, que não ganham concretude à vis-
ta dos fatos registrados nos autos.

5. Inelegibilidade do artigo 1º – II – “g” da LC
nº 64/1990, não demonstrada.
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6. Impugnação improcedente. Deferimento do
registro.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL em rejeitar as preliminares, em decisão
UNÂNIME e, no mérito, julgar improcedente a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura e deferir o pedido de
registro nos termos do voto do Relator. Decisão POR MAIORIA,
de acordo com a ata do julgamento e as notas taquigráficas.
Votou o presidente.

Brasília (DF), em 1º de setembro de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Relator

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de registro de candidatura ao cargo de
Deputado Federal, formulado pela Coligação Novo Caminho (PDT/
PT/PPS/PSB), em favor de Roberto Policarpo Fagundes, que,
apreciado pelo MPE, foi impugnado pelos seguintes fundamentos:

A Coligação Um Novo Caminho (PDT, PT, PPS, PSB)

protocolou pedido de registro de seus candidatos e junto

com ele a documentação exigida em lei, autuada em ane-

xo. Conforme se observa dos documentos, o candidato

ocupa cargo ou função da Administração Pública.
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Dispõe a LC nº 64/90, em seu art. 1°, inc. II, ‘l’, c.c. inciso

V, ‘a’, que os servidores públicos, estatutários ou não, dos

órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípi-

os, SÃO INELEGÍVEIS SE NÃO SE AFASTAREM, de fato e

de direito, de suas funções no prazo de 03 (três) meses

anteriores ao pleito.

Note-se que, em qualquer caso, o afastamento do servidor

deve ser concreto, real, fático:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.

INDEFERIMENTO. REGISTRO. CANDIDATO. VEREADOR.

AUSÊNCIA. PROVA. DESINCOMPATIBILlZAÇÃO. CARGO

PÚBLICO. LC N° 64/90, ART. 1°, INCISO II, ALÍNEA L.

OFÍCIO E DECLARAÇÃO DE CANDIDATO. INSUFICIÊN-

CIA. PROVA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL. REEXAME. FUNDAMENTOS NÃO

INFIRMADOS. DESPROVIDO.

1. Não tendo o Recorrente comprovado seu afasta-

mento, de fato, das funções que exerce em em-

presa pública, ficou desatendido o disposto no art. 1°,

II, ‘I’, da Lei Complementar nº 64/90.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE – AgR-REspe 29717/GO, Relator(a) Min. Marcelo

Henriques Ribeiro de Oliveira, Publicado em Sessão em

16/10/2008)

Agravo Regimental. Recurso Especial. Registro de Can-

didato. Deferimento. Desincompatibilização. Observa-

ção do prazo legal. Requerimento de afastamento ao

órgão ao qual o servidor está cedido. Possibilidade. O

Afastamento deve ocorrer no plano fático. Prece-

dente – O requerimento de desincompatibilização pode

ser dirigido ao órgão ao qual o servidor público está

cedido, porquanto o afastamento deve ocorrer no pla-

no fático. Precedente: Ac. n° 14.367/96, reI. Min. Eduar-

do Alckmin. Agravo regimental a que se nega

provimento. (TSE – ARESPE 23409/RN – ReI. Min. Carlos
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Mário da Silva Velloso – Publicado em sessão em 23/

09/2004).

Impõe-se, pois, que o afastamento de fato se dê no prazo

legal, incumbindo ao candidato o ônus de trazer aos autos

a respectiva documentação.

No caso dos autos, conquanto o candidato ao cargo de

Deputado Federal tenha comprovado seu afastamento para

satisfação do que dispõe o art. 1º, inciso II, alínea ‘g’ da

LC n. 64/90, não o fez da mesma forma em relação à com-

provação de sua desincompatibilização em razão do servi-

ço público federal. (fls. 42/44).

Atendendo a notificação, o candidato pediu a juntada de
documentos (fls. 50/52) e apresentou contestação, da qual
destaco:

O Impugnado é Presidente do Partido dos Trabalhadores –

Diretório Regional do DF e teve sua candidatura ao cargo

de Deputado Federal aprovada na Convenção Partidária,

conforme documentos juntados.

Também é servidor do Tribunal Regional do Trabalho da

10ª Região.

Na condição de servidor ele exerce (afastado 4 meses an-

tes para concorrer ao pleito) o cargo de Presidente do Sin-

dicato dos Servidores do Poder Judiciário – SINDIJUS/DF e

se encontrava licenciado para exercer a atividade sindical,

cuja licença foi revogada em 28 de maio de 2010 (fl. 32),

cumprindo a exigência do art.  1°, lI, g e VI da Lei Comple-

mentar 64/90.

E, a propósito diga-se que até a data do afastamento do

cargo de dirigente sindical, ele foi o principal líder da greve

dos servidores do Poder Judiciário que se encontra em curso

até a presente data, a qual por ser fato público e notório

dispensa prova.
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No que interessa neste momento, é necessário informar

que, do mesmo modo como diligentemente providenciou o

afastamento da função de dirigente sindical, tal como pro-

vado nos autos, também atempadamente (sic) providen-

ciou a desincompatibilização exigida pelo art. 1°, inc. II,

‘I’, c.c o inciso V, ‘a’ da Lei nº 64/90.

Revogada a licença supracitada, o Impugnado NÃO vol-

tou ao trabalho em razão de sua adesão integral à greve

dos servidores do Judiciário, até então por ele dirigida na

condição de primeiro dirigente do Sindicato. Ou seja, não

houve retorno de fato ao trabalho, uma vez que ele não

poderia ser – até então – dirigente do movimento grevista

e logo depois de se afastar da direção do sindicato para se

candidatar a cargo eletivo voltar ao trabalho, contrariando

as decisões da categoria de se manter em greve.

Assim, cumprindo a segunda etapa necessária à viabilização

de sua  candidatura, mesmo estando em greve e não tendo

comparecido ao trabalho no período entre o afastamento

do cargo sindical e a data limite para comunicar a desin-

compatibilização, no dia 1° de julho de 2010, o Impugnado

compareceu ao Tribunal Regional do Trabalho e comunicou

o seu afastamento do cargo de servidor, tal como exige a

mesma Lei Complementar nº 64/90.

No dia 1°de iulho de 2010 ele compareceu ao Protocolo

do TRT e comunicou o seu afastamento de direito, cujo

pleito foi denominado pelo protocolo daquela Corte como

“licença para atividade política”.

Tal requerimento foi analisado e deferido, de modo que,

formalmente foi deferida a licença sem vencimento nos

dias 02 a 05 de julho de 2010 e com vencimentos a partir

do dia 06/07 até 03/10/2010. É o que prova a Declaração

TRT/DIPES nº 85/2010, assinada pela Diretora de

Pessoal do TRT/10ª Região ora em anexo.

A mencionada Declaração atesta também o que antes foi

afirmado, ou seja, que o Impugnado, após a revogação da

licença para desempenho de mandato classista, permane-

ceu sem lotação e sem registro de freqüência em virtude
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de faltas não justificadas até 1º/07/2010, ou seja, em ra-

zão da greve. Eis:

“DECLARO, atendendo a pedido verbal da parte interessada

e para os devidos fins, que ROBERTO POLICARPO

FAGUNDES, matrícula n° 308.10.1603, Técnico Judiciário,

Classe ‘C’, Padrão 15, Área Administrativa, do Quadro de

Pessoal Permanente deste Tribunal retornou a este Órgão

após licença para desempenho de mandato classista, pre-

vista no artigo 92 da Lei nº 8.112/90, a partir de 28/5/2010,

tendo permanecido sem lotação e sem registro de freqüên-

cia em virtude de faltas não justificadas até 1°/7/2010.

DECLARO, ainda, que teve concedida licença para ativida-

de política sem remuneração, prevista no artigo 86, caput,

da Lei nº 8.112/90, no período de 2/7/2010 a 5/7/2010 e

com remuneração, de acordo com os §§1° e 2° do referido

artigo 86, no período de 6/7/2010 e 3/10/2010. [...]”

Ora, por tudo e contudo, não há dúvidas de que O IMPUG-

NADO CUMPRIU A CONTENTO TODAS AS EXIGÊNCIAS

PERTINENTES À DESINCOMPATIBILlZACÃO EXIGIDAS PELA

LEI COMPLEMENTAR N°. 64/90. (fls. 57/58).

Ouvida, a douta P.R.E. manifestou-se pelo deferimento do
Registro (fl. 61).

Levados a julgamento, os autos foram retirados de pauta
e submetidos à nova apreciação da P.R.E., que se manifestou,
nesses termos:

O MPE recebeu denúncia formulada por eleitor, na qual foi

relatado que o candidato em epígrafe, embora afastado

legalmente do SINDJUSDF, continua a ter ampla atuação

na administração do referido Sindicato, participando, in-

clusive, de reuniões promovidas pelo Sindicato para deci-

dir acerca de greve, manifestações públicas e reuniões com

o Presidente do Supremo Tribunal Federal para tratar de

projeto de lei acerca de vencimentos dos servidores do

Poder Judiciário Federal.
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Em virtude de tal fato, foi instaurado o Procedimento Ad-

ministrativo nº 22.992/2010, com o objetivo de apurar ci-

tada denúncia (cópia anexa). Nele, o Ministério Público Elei-

toral requereu, além de outras diligências, que fosse ‘ofici-

ado ao Presidente do SINDJUSDF, para que, no prazo de

24 (vinte e quatro) horas, forneça cópias de atas de reuni-

ões daquele Sindicato do mês de Julho de 2010, visando

esclarecer se Roberto Policarpo participou das reuniões’.

Em 05.08.2010, o Exmo. Sr. Juiz Carlos Alberto Martins

Filho, Coordenador de Organização e Fiscalização da Pro-

paganda Eleitoral no Distrito Federal, determinou o atendi-

mento à cota do Ministério Público Eleitoral, a fim de que a

Secretaria Judiciária diligenciasse nos termos menciona-

dos.

Vê-se, assim, que o julgamento do presente pedido de re-

gistro de candidatura depende do que for efetivamente

apurado no referido procedimento administrativo, haja vista

que, se verificado que o candidato somente se afastou de

direito, mas não de fato, de suas atividades sindicais, evi-

denciada a ausência de desincompatibilização, nos termos

do art. 1°, II, “g”, da LC nº 64/90.

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer a Vos-

sa Excelência seja dilatado o prazo para se manifestar no

presente pedido de registro de candidatura, até que seja

atendida a diligência determinada no Procedimento Admi-

nistrativo nº 22.992/2010. (fls. 65/66).

Despachei na fl. 71, deferindo o pleito, voltando o MPE,
nas fls. 73/80, com nova manifestação, da qual explicito:

O registro de candidatura requerido há de ser indeferido.

Apesar de o SINDJUSDF ter apresentado, nos autos do PA

nº 22.992/2010, o pedido de desincompatibilização do can-

didato e atas de reuniões nas quais não constam a sua pre-

sença, tem-se que não houve o afastamento de fato do

candidato, conforme comprovam os documentos anexos.
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Com efeito, de uma simples consulta ao sítio eletrônico do

SINDJUSDF (http://www.sindjusdf.org.br/), é possível ex-

trair as seguintes notícias:

Notícia do dia 23.07.10:

A Fenajufe finalmente se reuniu nesta quinta-fei-

ra (22) com o Presidente do Supremo Tribunal

Federal, ministro Cezar Peluso, para discutir o

processo de negociação referente ao PL 6613/

09, que revisa o plano de cargos e salários da

categoria. No encontro, os coordenadores Antônio

Melquíades (Melqui), Cledo Vieira e Roberto Policarpo

(diretor licenciado) para ouvir a versão oficial do

Judiciário sobre o acordo orçamentário capaz de ga-

rantir a aprovação e a implementação do novo PCS.

Além de Cezar Peluso, também representaram o STF

na reunião o juiz auxiliar da presidência Fernando Flo-

rindo Marcondes; o diretor geral, Alcides Diniz; o dire-

tor de Recursos Humanos Amarildo Vieira de Oliveira;

e o secretário de Comunicação Social Pedro Bel Pichaia.

O ministro garantiu aos coordenadores da Fenajufe que

a previsão orçamentária para o PCS foi encaminhada à

Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF) do Ministério

do Planejamento no dia 20 de julho. Na avaliação do

presidente do Supremo, os servidores estão “muito

ansiosos”, o PL está tramitando dentro do combinado e

deve ser fechado um acordo para que o projeto seja

votado depois das eleições. Na avaliação dos coorde-

nadores da Fenajufe, a reunião com o presidente do

STF foi positiva, uma vez que essa era uma tentativa

constante da Federação nos últimos meses e também

pela confirmação de que os custos do PL estão na pre-

visão orçamentária do Judiciário. Mas, para eles, a ca-

tegoria precisa continuar mobilizada e garantir a reto-

mada do movimento em agosto, conforme decisão da

última reunião ampliada da Fenajufe. “Na nossa avalia-

ção, o encontro com o ministro foi um passo importante
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nesse processo de luta, já que ele nos garantiu que

está empenhado nas negociações do PCS e que a pre-

visão orçamentária já foi enviada à Secretária de Orça-

mento. No entanto, continuaremos atentos para garan-

tir que o PL 6613 seja finalmente aprovado no Con-

gresso Nacional”, afirma Cledo Vieira, coordenador de

plantão. Fonte: Fenajufe [grifo nosso]

Notícia do dia 08.07.10:

A reunião desta quarta-feira [07] do ministro do

Planejamento, Paulo Bernardo, com os coorde-

nadores da Fenajufe Ramiro López, Zé Oliveira, An-

tônio Melquíades [Melqui], Roberto Policarpo [licen-

ciado], Evilásio Dantas e Jacqueline Albuquerque não

chegou a qualquer proposta que seja capaz de garantir

a aprovação e a conseqüente implementação do PL

6613/09, que revisa o salário dos servidores do Judici-

ário Federal. No encontro, que também teve a partici-

pação do Advogado-Geral da União, Luís Lucena Adams,

o ministro manteve a posição, já apresentada na se-

mana passada aos representantes dos servidores, de

que não pode fechar qualquer acordo orçamentário neste

momento e que o assunto deve ser submetido à análi-

se do próximo governo, eleito em outubro. Ao ser ques-

tionado pelos coordenadores da Fenajufe a respeito da

falta de uma sinalização concreta sobre um prazo limi-

te para as negociações e quanto à intenção de jogar os

debates para depois do processo eleitoral, Paulo

Bernardo reafirmou que esse entendimento já teria sido

informado ao presidente do STF, ministro Cezar Peluso,

e ressaltou a necessidade de um prazo maior para dis-

cutir o tema com o governo federal. Diferente do que

disse na reunião da semana passada, Paulo Bernardo

disse aos coordenadores da Fenajufe que eles têm que

negociar é com o Judiciário e não com ele. “Já informa-

mos ao Peluso que a votação só será após as eleições

e depois do aval do próximo governo”, disse. O ministro

reconheceu que nada avançou da semana passada até

hoje, uma vez que ele não conseguiu retomar esse
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assunto com o presidente Lula. Os coordenadores da

Fenajufe insistiram que, mesmo se a votação do proje-

to for “jogada” para depois das eleições, neste momen-

to é preciso uma proposta concreta do governo sobre

quais seriam os parâmetros dessas negociações e su-

geriram estabelecer como meta de trabalho o final de

julho, quando seria apresentada à categoria uma pro-

posta final de implementação do novo PCS. Os dirigen-

tes sindicais, ao rebater a posição intransigente dos dois

representantes do governo na rodada de hoje, lembra-

ram que em 2006, quando foi aprovado o atual PCS,

também não existia previsão orçamentária, mas o pro-

cesso de negociação garantiu a finalização de um acor-

do e o projeto foi sancionado somente depois das elei-

ções, em dezembro de 2006. Eles criticaram o fato de a

cúpula do Judiciário “passar a bola para o governo e

depois o governo voltar para o Judiciário”, sem firmar

qualquer compromisso com os servidores. Paulo

Bernardo rejeitou a proposta dos servidores de estabe-

lecer um calendário de negociações até o final de julho

e se limitou a dizer que não tem como resolver nada

agora. Fonte: Fenajufe [grifo nosso]

Vê-se das notícias supratranscritas que o candidato, ape-

sar de oficialmente afastado, não se licenciou de fato de

suas atividades.

Dispõe a LC nº 64/90, em seu art. 1°, inc. II, ‘g’, que “os

que tenham (...) ocupado cargo ou função de direção, ad-

ministração ou representação em entidades representati-

vas de classe”, SÃO INELEGÍVEIS SE NÃO SE AFASTAREM,

de fato e de direito, de suas funções no prazo de 04

(quatro) meses anteriores ao pleito.

Note-se que, em qualquer caso, o afastamento deve ser

concreto, real, fático.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INDEFERI-

MENTO. REGISTRO. CANDIDATO. VEREADOR.
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AUSÊNCIA. PROVA. DESINCOMPATIBILlZAÇÃO. CARGO

PÚBLICO. LC N° 64/90, ART. 1°, INCISO II, ALÍNEA L.

OFÍCIO E DECLARAÇÃO DE CANDIDATO. INSUFICIÊNCIA.

PROVA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRU-

DENCIAL. REEXAME. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.

DESPROVIDO.

1. Não tendo o Recorrente comprovado seu afasta-

mento, de fato, das funções que exerce em em-

presa pública, ficou desatendido o disposto no art. 1°,

II, ‘I’, da Lei Complementar nº 64/90.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE – AgR-REsp 29717/GO, Relator(a) Min. Marcelo

Henriques Ribeiro de Oliveira, Publicado em Sessão em

16/10/2008)

Agravo Regimental. Recurso Especial. Registro de Can-

didato. Deferimento. Desincompatibilização. Observa-

ção do prazo legal. Requerimento de afastamento ao

órgão ao qual o servidor está cedido. Possibilidade. O

Afastamento deve ocorrer no plano fático. Prece-

dente – O requerimento de desincompatibilização pode

ser dirigido ao órgão ao qual o servidor público está

cedido, porquanto o afastamento deve ocorrer no pla-

no fático. Precedente: Ac. n° 14.367/96, reI. Min. Eduar-

do Alckmin. Agravo regimental a que se nega provi-

mento. (TSE – ARESPE 23409/RN – ReI. Min. Carlos Mário

da Silva Velloso – Publicado em sessão em 23/09/2004).

Logo, não se pode ter por atendida a desincompatibilização

do candidato.

Por fim, há de se ressaltar que as causas de inelegibilidade,

entre as quais se inclui a ausência de desincompatibilização,

constituem questão de ordem pública e, nos termos do art.

42 da Resolução TSE nº 23.221/10, “o pedido de registro

será indeferido, ainda que não tenha havido impugnação,

quando o candidato for inelegível ou não atender a qual-

quer das condições de elegibilidade”.
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Em face do exposto, o Ministério Público Eleitoral opina pelo

indeferimento do presente pedido de registro de candi-

datura. (fls. 74/80).

O candidato acorreu nas fls. 88/101, juntando documen-
tos (fls. 102/106), para, como diz, oferecer contestação à se-
gunda impugnação do MPE.

Alega que se afastou de fato e de direito de suas funções
do movimento sindical; que as denúncias que provocaram a
iniciativa do MPE, resultam de disputa política interna à categoria
dos servidores do Poder Judiciário; que a segunda impugnação é
intempestiva e ofende os princípios da preclusão, do devido
processo legal e da ampla defesa; que o artigo 1º, II, “g” da Lei
Complementar nº 64/90 aos sindicatos de servidores públicos.

Esse o pedido:

Por tudo que se expôs, requer, preliminarmente, o reco-

nhecimento da intempestividade da segunda impugnação,

manejada sob a pecha de “parecer” bem como o reconheci-

mento da ocorrência de preclusão (lógica e consumativa),

eis que ademais o Ministério Público Eleitoral não ter impug-

nado o RCAND em epígrafe sob o fundamento previsto no

art. 1º, inciso II, alínea ‘g’ da LC n. 64/90, por duas oportu-

nidades manifestou-se favorável ao deferimento do regis-

tro de candidatura em questão, no tocante a tal alínea, sen-

do a última dessas manifestações favorável ao deferimento

do registro sem qualquer ressalva a outro possível elemen-

to justificador de inelegibilidade do Impugnado.

Ainda em sede preliminar, acaso não deferida a prelimi-

nar anteriormente aduzida, requer, em respeito aos princí-

pios constitucionais do devido processo legal, da ampla

defesa e do contraditório, a concessão do prazo de 05

(cinco) dias para manifestação, até mesmo por uma

questão de igualdade no tratamento das partes (pro-

cessual – material e formal – princípio elementar

de direito processual).
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Por uma questão de respeito ao princípio da ampla defe-

sa em seu sentido material, requer seja oficiado o

Sindjus para que apresente balanço financeiro e contábil

e/ou quaisquer documentos que atestem a origem de seus

recursos.

No mérito, requer a total improcedência do pedido

de Impugnacão ora apresentado, seja pela prova cabal

de que não restou demonstrado qualquer motivo que tor-

ne o Impugnado inelegível, seja pelo disposto no art. 1º,

inciso II, alínea ‘i’, c.c inciso V, ‘a’, ou pelo disposto na

alínea ‘g’, do mesmo artigo, da LC n. 64/90 DEFERINDO-

SE O PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA

EPIGRAFADO. (fls. 100/101).

Despachando, na sequência, estabeleci:

Indefiro o pedido de requisição de documento formulado

pelo pré-candidato nas fls. 101, por não demonstrado im-

pedimento à sua obtenção pelo próprio interessado.

Defiro, todavia, à conta do que explicitado na fl. 101, o

prazo comum de cinco dias para a manifestação das par-

tes, inclusive o próprio MPE, que deverá tomar conheci-

mento dos documentos acostados à contestação de fls. 88/

101. (fls. 167 a verso).

Manifestação do MPE nas fls. 174/183, pugnando pelo
indeferimento do pedido de registro e do candidato, nas fls. 186/
199, reiterando a sua segunda contestação, além de uma outra
petição, nas fls. 201/203, com que rebate os termos da
manifestação do MPE, de fls. 174/183.

É o relatório.
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PROFERIU SUSTENTAÇÃO ORAL O SENHOR ADVOGADO
CLAUDISMAR ZUPIROLI – OAB/DF Nº 12.250, PATRONO DO IM-
PUGNADO.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
COMO 

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE
GÓES:

Senhor Presidente, ilustres julgadores, a rigor, aqui, a partir
do momento em que houve a inscrição do processo de registro de
candidatura, com informações da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral, num primeiro momento, após a edição do edital, o
Ministério Público Eleitoral aviou impugnação, como fez em relação
a todos os casos em que pairavam dúvidas sobre a
desincompatibilização ou não do servidor, em virtude do prazo
exíguo e da quantidade de processos de registro, inclusive de
servidores. E, em alguns processos, havia a tramitação e a
instrução e em outros, não, com vários retornos ao Ministério
Público Eleitoral.

Nesse caso, especificamente, foi admitido esse padrão,
mas uma vez retornado ao Ministério Público, com informação de
que o pretendente ao registro, Roberto Policarpo, atendia às
exigências da desincompatibilização, o Ministério Público deu um
parecer pelo deferimento do registro. Após isso, vieram, não só
aos autos, mas também foram protocolizadas representações.

Aqui eu digo que o advogado não sabe onde estão as
representações, que não foram detectadas na Coordenação de
Fiscalização do Tribunal, porque foram protocolizadas junto ao
Ministério Público Eleitoral. Existem várias representações que
estão em tramitação no Ministério Público Eleitoral, dando conta
de que o requerente Roberto Policarpo Fagundes, de fato, não se
afastou das suas funções, seja como diretor da Federação Nacional
dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da
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União e Ministério Público da União – FENAJUFE, seja como
membro, também, do SINDJUS.

Em razão desses fatos que são objetos de apuração por
parte do Ministério Público Eleitoral, bem como os demais que
foram juntados aos autos, é que, efetivamente, houve uma
manifestação no sentido de não se julgar, naquele momento, o
processo de pedido de registro de candidatura para que,
concedendo-se prazo ao Ministério Público Eleitoral para se
manifestar, novamente, aí na condição já de custos legis, nesse
pedido de registro de candidatura, o que foi deferido pelo ilustre
relator, voltando os autos com prazo de cinco dias.

Não se trata de nova impugnação. Efetivamente, foi com
vistas para o Ministério Público se manifestar em relação àqueles
fatos novos que surgiram entre a primeira manifestação e o último
andamento processual, tanto que o processo não havia ainda
sido julgado. E isso, também, já se tornou precluso, porque foi
deferido pelo relator e foi encaminhado o processo ao Ministério
Público Eleitoral. E aí nós juntamos aos autos essas petições que
embasaram a instauração desses procedimentos administrativos
contra o requerente e demais provas de sítios da internet que
demonstram que de fato ele não se afastou dessas duas entidades
de classe, mas tão somente afastou-se de direito, conforme
demonstrado nos autos de processo de registro de candidatura.

E, aqui, independentemente de se discutir se há uma, duas
impugnações, se foi no quinquídio legal ou não, o fato é que o
art. 42, de qualquer sorte, afasta qualquer fundamentação nesse
sentido, porque, quando do julgamento por parte do Tribunal,
que se está dando agora, independentemente de haver ou não
impugnação, compete ao Tribunal apreciar, avaliar, aquilatar e
aferir as causas de inelegibilidade e as condições de elegibilidade,
para fins de se conceder ou de se denegar o pedido de registro.
É o art. 42 da Resolução do TSE nº 23.221/10: “O pedido de
registro será indeferido ainda que não tenha havido impugnação,
quando o candidato for inelegível ou não atender a qualquer das
condições de elegibilidade”. Por quê? Porque a matéria é de ordem
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pública, independentemente aqui de se questionar se há ou não
impugnação do Ministério Público, ou se ele atua como custos
legis, independentemente, o Tribunal vai apreciar a matéria,
cotejando com a legislação eleitoral, para se deferir ou não deferir,
com base nas condições de elegibilidade e causas de
inelegibilidade. Isso é uma matéria que, independentemente de
impugnação, é apreciada pela Corte, nos termos do art. 42 dessa
Resolução. E o Sr. Roberto Policarpo Fagundes não se afastou de
fato de suas funções.

Nós temos, no site agora aberto da FENAJUFE – Federação
Nacional do Trabalhadores do Judiciário Federal – consta aqui:
diretores, Coordenação de Administração e Finanças; Coordenação
Geral, Cláudio Antonio Klein, São Paulo; Ramiro Santana Moreno
López, Rio Grande do Sul; Roberto Policarpo Fagundes, Distrito
Federal. Ele está agora aqui no site, atualizado, como Coordenador
Geral da Federação Nacional dos Trabalhadores. Então não consta,
nem entre parênteses, se ele está licenciado ou não. Aqui consta
absolutamente como ativo e, nesse sentido, também há vários
documentos que embasam esses procedimentos administrativos,
cujas cópias estão nos autos, de que o Sr. Roberto Policarpo,
mesmo depois do pedido de registro de candidatura, de 5 de
julho, participou de várias reuniões, dia 22 de julho de 2010, com
o Ministro Peluso, no Supremo Tribunal Federal. Aqui consta a
presença de Roberto Policarpo, que está licenciado da Federação,
mas de fato ele compareceu e aqui consta na ata:

Roberto Policarpo também questionou o Ministro sobre o

PL319 que altera o dispositivo do PCS 3, com a inclusão da

AQ para os técnicos [...].

Então, de fato, ele não só compareceu a essas reuniões
após o registro de candidatura, como também participou
efetivamente desses diálogos e tratativas em prol da federação
e do sindicato que ele representa.
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Então, se de fato estivesse licenciado, ele não poderia
sequer ir às reuniões, porque ou ele está ou não está. Se ele foi
à reunião e participou, não está afastado de fato; pode até
estar de direito, mas de fato não está. E se de fato não está, a
jurisprudência do TSE é absolutamente nesse sentido, que o
afastamento deve ocorrer no plano fático.

Nesse sentido, trago a colação precedente do Ministro
Carlos Mário da Silva Velloso, publicado em 2004, e do Ministro
Marcelo Henriques Ribeiro, de 2008:

Não tendo o recorrente afastado de fato das funções que

exerce em empresa pública, fica desatendido o pedido dis-

posto no artigo [...].

Então, a jurisprudência do TSE é nesse sentido, mesmo
porque a alínea “g” do inciso II do artigo 1º fala: “São inelegíveis
se não se afastarem de fato e de direito”. O próprio dispositivo
legal também exige essa comprovação de fato e de direito do
afastamento de suas funções.

Sustenta o advogado, da tribuna, que o sindicato não
recebe contribuição de ser mantida, o que não enquadraria na
alínea “g”, mas o requerente participa e participou dessas reuniões,
após o pedido do registro de candidatura, como diretor da
FENAJUFE. E a FENAJUFE é uma federação nacional, que
efetivamente, só por se tratar de uma federação, recebe
contribuição por força de dispositivo constitucional dos seus
filiados. Tanto há contribuição sindical para o sindicato, como há
para as federações nacionais.

Então nesse sentido, também, não prospera a alegação
de que não caberia desincompatibilização, porque não é o caso
de entidade que receba contribuição social ou de qualquer forma,
indiretamente, seja mantida parcial ou totalmente com recursos
arrecadados ou repassados pelo Poder Público.

E mesmo se não o fosse, o Tribunal é livre para capitular
qualquer inelegibilidade por qualquer alínea, a alínea “l” é de que
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o afastamento também de fato para os servidores públicos, em
geral, independentemente de ser dirigente classista ou não.

De sorte que nesse sentido, então, diante da prova robusta
de que não houve afastamento de fato por parte do requerente
ao registro de candidatura – e assim exige a lei e assim atesta a
jurisprudência do TSE – e sendo a causa de inelegibilidade questão
de ordem pública que deve ser apreciada, independentemente de
impugnação, nos termos do art. 42 da resolução do TSE, o
Ministério Público Eleitoral opina pelo indeferimento do registro da
candidatura de Roberto Policarpo Fagundes.

VOTOS QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
DA SEGUNDA IMPUGNAÇÃO

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
Saliento, de início, que não existem duas impugnações

feitas pelo Ministério Público: há, sim, a impugnação que fez nas
fls. 42/44, e que restou superada com a manifestação oferecida
na fl. 61; e o parecer pelo indeferimento do registro, em razão de
fato superveniente, como consta de fls. 73/80.

Isso estabelecido, passo a decidir a causa.

A impugnação oferecida pelo MPE nas fls. 42/44, não
prospera, por isso que, diante dos documentos trazidos pelo
impugnado nas fls. 51/52, da contestação de fls. 56/58 e do
documento de fl. 59, o impugnante terminou por opinar pelo
deferimento do registro (fl. 61).

Examino, agora, à luz das alegações de defesa o parecer
pelo indeferimento do registro, em razão de fato superveniente,
emitido pelo MPE, nas fls. 73/80, cujos fundamentos foram
transcritos no relatório.

Afasto a tese da intempestividade da segunda impugnação,
porque, como demonstrado, de impugnação não se trata.

Peço destaque.
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O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS- vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o relator.

VOTOS QUANTO À PRELIMINAR DE PRECLUSÃO

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
Afasto a tese da preclusão sustentada pelo candidato,

por entendê-la não resistir ao argumento lançado pelo MPE, no
sentido de que “as causas de inelegibilidade, entre as quais se
inclui a ausência de desincompatibilização, constituem questão
de ordem pública, e, nos termos do artigo 42 da Resolução TSE
nº 23.221/2010, ‘o pedido de registro será indeferido, ainda que
não tenha havido impugnação, quando o candidato for inelegível
ou não atender a qualquer das condições de elegibilidade’” (cf.
fls. 79/80).

Peço destaque.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o relator.
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O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS- vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o relator.

VOTOS QUANTO ÀS PRELIMINARES DE
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE

CERCEAMENTO DE DEFESA

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
Afasto a alegação de ofensa aos princípios do devido

processo legal e da ampla defesa, assim desenvolvidos pelo
impugnante:

Por outro lado, resta evidenciada a nítida ofensa aos prin-

cípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,

eis que após manifestação favorável do MPE ao registro de

candidatura do candidato (fI. 61), inusitadamente o pro-

cesso foi retirado de pauta, sem justificativa declina-

da, em especial ofensa ao artigo 93, IX, da CF, dando-se

vista ao MPE para que se manifestasse em 24 horas (dia

05/08/2010). Em seguida, em obediência à vista pessoal

dos autos, os mesmos foram encaminhados ao MPE no dia

06 de agosto de 2010, que unilateralmente registra que

teria recebido os autos em 07 de agosto de 2010,
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estranhamente deixando de registrar a hora de malferido

recebimento. No dia 08 de agosto de 2010, às 13:57h,

junta-se manifestação do MPE. Ora, não há dúvidas de que

o prazo de 24 horas, senão desatendido, tornou-se impos-

sível de confirmação.

Como se não bastasse, em sua manifestação, sem qual-

quer juntada de provas, o MPE solicita que recebera de-

núncia pendente de averiguação e necessitaria de mais 5

(cinco) dias para ulterior manifestação, o que foi deferido.

Em seguida, sedimentando a total ofensa contraditório

e à ampla defesa, deu-se vista para manifestação do

Impugnado no píf io prazo de 24 horas. Ora, se ao

Impugnante foi dado o inexistente prazo em lei de 5

(cinco) dias, por uma questão de igualdade no trata-

mento das partes (formal e material), deveria ser

concedido igual prazo para manifestação! (fls. 96/97).

A retirada de pauta foi feita a pedido do MPE, na sessão
de julgamento, tanto que, pelo despacho de fl. 62, foi-lhe
determinado o envio dos autos, à sua manifestação, o que fez na
fls. 65/66, seguindo-se o despacho de fl. 71 e o parecer do MPE,
nas fls. 73/80;

Não houve ofensa ao devido processo, uma vez que os
aludidos despachos atenderam às regras dos artigos 20 e seu
parágrafo único, e 21, incisos II e IV, do Regimento Interno, que
transcrevo:

Artigo 20. Sempre que couber ao Procurador Regional Elei-

toral manifestar-se, o Relator dar-lhe-á vista dos autos,

antes de pedir dia de julgamento, contado o prazo da

intimação a partir do recebimento do feito na Secretaria

da Procuradoria.

Parágrafo único. Quando não fixado diversamente em lei,

será de quinze dias o prazo para o Procurador Regional

Eleitoral manifestar-se.
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Artigo 21. Ao Procurador Regional Eleitoral compete:

(...)

II – oficiar em todos os recursos e feitos originários do

Tribunal;

(...)

IV – representar ao Tribunal, no interesse da fiel obser-

vância das leis eleitorais.

Não houve, ademais, ofensa ao princípio da ampla defesa,
uma vez que ao candidato foi assegurado o contraditório, tendo
ele arguido quanto entendeu necessário à defesa do seu direito,
sem destacar fato capaz de provar que houve prejuízo a seu
exercício ou que esse exercício se lhe foi impossível.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS- vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o relator.

VOTOS QUANTO AO MÉRITO

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – relator:
Quanto ao mérito, entendo que o impugnado tem razão

quando, rebatendo o parecer do MPE, argumenta:
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As cópias das atas das reuniões da Diretoria do Sindicato

dos Servidores do Judiciário em anexo – todas e não ape-

nas algumas, tal como anotou o impugnante à fl. 74 –

demonstram a mais não poder que o candidato nunca mais

participou de (sic) da vida da entidade desde o seu afasta-

mento em 02 de junho de 2010.

Estes são os documentos oficiais a provar o seu e afasta-

mento (docs. 1 a 3).

Também não esteve em nenhuma reunião, assembléia ou

qualquer outra atividade na condição de dirigente do Sin-

dicato ou da Federação. O que ele fez, de fato, foi compa-

recer na condição de servidor às atividades do movi-

mento grevista deflagrado antes mesmo de seu afasta-

mento. Inclusive porque não seria razoável que deixasse

de ser, por afastamento, como de fato deixou de ser, diri-

gente sindical e líder do movimento paradista e negocia-

dor do Plano de Cargos e Salários, e voltasse ao trabalho

traindo a categoria que se mantinha em greve. Não por

outra razão, a declaração do Departamento de Recursos

Humanos do TRT juntado aos autos demonstra que ele não

retornou ao seu cargo no período posterior à data de 2/6/

2010.

No mesmo sentido é a declaração da entidade sindical ora

também anexada. Atas e declaração oficial são mais do

que suficientes a provar o alegado.

Por outro lado, na condição de dirigente afastado também

não teve, e não poderia ter, nenhuma influência sobre a

elaboração de noticias e, muito  menos, sobre seu conteú-

do, publicado em qualquer veículo de comunicação.” (fls.

89/90).

(...)

Diz o art. 1º, II, g da Lei Complementar nº 64/90:

“Art. 1º – São inelegíveis:

II – para Presidente e Vice-Presidente da República:

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores

ao pleito, ocupando cargo ou função de direção, adminis-
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tração ou representação em entidades representativas de

classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições

impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados

e repassados pela Previdência Social”.

Comentando o mencionado dispositivo, ensina Joel J. Cân-

dido:

“A inelegibilidade, porém, só estará presente se houver

repasse – mesmo que parcialmente – de dinheiro público,

ou se o poder público impõe sejam dadas a elas contribui-

ções. Se a manutenção delas for feita com recursos exclu-

sivamente privados, não se perfectibiliza a incidência da

norma.”

Como se vê a doutrina mais abalizada sobre o tema inter-

preta a causa de inelegibilidade prevista no referido dispo-

sitivo legal, reconhecendo que são alcançadas por esta

restrição de direitos apenas “as entidades representativas

de classe, mantidas, total ou parcialmente, por con-

tribuições impostas pelo poder público ou com recur-

sos arrecadados e repassados pela Previdência Social”.

Não é o caso das entidades de classe representativas dos

servidores públicos.

Estas, ao contrário dos demais sindicatos, federações e

confederações que recebem recursos arrecadados com-

pulsoriamente pelo denominado Imposto Sindical, se man-

têm exclusivamente com recursos arrecadados de seus

associados, não recebendo recursos públicos de qualquer

ordem.

No mesmo sentido é a decisão do em. Min. Aldir Passari-

nho, citado pelo em. Min Sepúlveda Pertence no Acórdão

nº 18.019, respondendo a Consulta nº 12.499, DJU de

09.04.92, com o seguinte teor:

São inelegíveis para os cargos de Prefeito, Vice--Pre-

feito e Vereador, os dirigentes, sindicais, administrado-

res representantes ou conselheiros, excetuados os fis-

cais, de entidades mantidas por contribuições impostas
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pelo poder público, tais como os sindicatos, as Federa-

ções, se assim também forem mantidas.

Ou seja, não basta ser entidade de classe, há que se de-

monstrar que recebe recursos públicos. O que não é o caso.

E não há se falar que em virtude do disposto no artigo 8,

inciso IV, da Constituição Federal, todas as entidades re-

presentativas de classe de algum modo têm parcial ou to-

talmente recursos advindos de imposição do Poder Públi-

co. Ora, tal qual se analisa a questão do afastamento por

um viés fático e não apenas formal, de direito, o mesmo

se deve dar na análise do disposto em malferida alínea ‘g’.

Vale lembrar, a Lei Complementar 64 foi editada em 1990,

ou seja, dois anos após a vigente Constituição Federal.

Ademais, para o intérprete não há palavras ociosas ou

desnecessárias na lei. Ora, se em virtude do disposto no

artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal fosse possível

concluir que todas as entidades representativas de classe

auferem parcial ou totalmente recursos advindos de impo-

sição do Poder Público, desnecessário a presença da ex-

pressão ‘mantidas, total ou parcialmente, por contribuições

impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados

e repassados pela Previdência Social’ ao final da indigitada

alínea ‘g’. Nem mesmo é crível que o legislador tenha se

dado ao trabalho de incluir parágrafo com previsão indis-

cutivelmente redundante, para então finalmente assentar

o descalabro do Poder Legislativo.

A conclusão não é diversa senão a de que existe sim enti-

dades representativas de classe que são mantidas exclu-

sivamente por contribuições voluntárias, sem qualquer

repasse ou percepção de verbas advindas de

imposicão do Poder Público. É exatamente o caso do

sindicato ao qual se afastou o Impugnado, que seja por

uma questão de direito e até mesmo por uma questão

fática não recebe qualquer contribuição advinda da impo-

sição do Poder Público.
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É o que atesta a vasta documentação ora juntada, em que

se demonstra que a questão é controvertida, permanecen-

do o entendimento de que o Sindjus não recebe qualquer

verba oriunda de imposto sindical ou outra forma de impo-

sição do Poder Público.

Aliás, a documentação ora juntada prova à sociedade que

não há recebimento de recursos dessa ordem, inclusive por

conta de Ação judicial de autoria das próprias entidades sin-

dicais que se opõem aos descontos dos servidores (ver de-

claração do Sindijus, doc. 09 e parecer da Assessoria Jurídi-

ca do TSE, doc. 10, bem como a Inicial da Ação judicial,

doc. 11, e as decisões judiciais, doc. 12). (fls. 97/100).

À vista do exposto, julgo improcedente a impugnação feita
pelo MPE; rejeito as preliminares arguidas pelo candidato; tenho
por inconfigurada a causa de inelegibilidade arguida com base no
artigo 1º – II – “g” da LC 64/1990, e defiro o registro de candidatura
de Roberto Policarpo Fagundes ao cargo de Deputado Federal.

É o voto.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Senhor Presidente, eminentes pares, com relação às

questões preliminares, estou acompanhando o eminente relator,
como votei anteriormente. No mérito, vou pedir as mais respeitosas
vênias ao eminente relator e também ao Dr. Evandro, que já
antecipou o voto, para esclarecer que a lei determina que o
afastamento seja de fato e de direito. E ficou incontroverso nos
autos, o eminente relator esclareceu e realmente f icou
comprovado, o afastamento de direito.

Agora, o afastamento de fato, para mim, pedindo, mais
uma vez, as mais respeitosas vênias, não restou comprovado,
porque se o cidadão é dirigente de um sindicato e se afasta para
exercer a concorrência para votação igual aos demais candidatos
que não ocupavam cargo de dirigente de sindicato, é óbvio que
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ele não poderia estar participando para ficar em evidência para
os eleitores, que ele continuava exercendo a função de dirigente.
E foi o que aconteceu aqui.

Há notícia, e isso não foi negado, não é ata, há notícia de
que o Sr. Roberto Policarpo Fagundes participou de uma reunião
com o Ministro Cezar Peluso, tratando do novo plano de cargos e
salários, da possibilidade de pagamento, por meio da projeção de
orçamento futuro. E isso certamente desequilibra, viola o princípio
da igualdade entre os candidatos.

Por esse motivo, entendo que ele não se afastou de fato,
só se afastou de direito. E, aí, sim, ele vai incidir na hipótese da
alínea “g”, inciso I, art. 1º da Lei Complementar nº 64/90.

Por esses motivos e me reportando aos argumentos que
foram aqui apresentados pelo Ministério Público Eleitoral, peço
vênia ao eminente relator, mas acolho a impugnação e voto pelo
indeferimento do registro de candidatura.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS- vogal:
Senhor Presidente, ouvi aqui atentamente as pondera-

ções e tenho um receio muito grande de que venhamos a fazer,
de repente, injustiça.

Quando nós caminhamos no mundo sindical... e quem já
militou na área sindical sabe que muita coisa acontece e se plantam
coisas que até Deus duvida, porque o capeta certamente já incitou
a fazer o que não devia.

E nós teríamos que analisar essa documentação, e aí foi
questionado se foram juntados aos autos as atas, documentos
etc. E eu aqui a me perguntar o questionamento do eminente
Juiz Evandro Pertence: será que ele não poderia listar qual o
impedimento, ainda mais porque o cidadão é candidato? E aí, ele
vai ficar trancado em casa? Não vai poder se apresentar? Não é
uma forma de mostrar ao seu eleitorado, que certamente será
composto de servidores públicos, que ele está atuando, que ele
está buscando, reivindicando ou coisa parecida?
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Uma outra ponderação, que me parece muito importante,
é: há algum documento que ele tenha assinado como dirigente
sindical ou não?

Então, como nada consta nos autos, como não temos um
documento provando isso, eu vou pedir vênias ao eminente Juiz
Souza e Ávila e vou acompanhar o voto do relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, já se decidiu que, por força do artigo

42 da Resolução 23.221, o pedido há de ser indeferido, desde
que constatada a causa de inelegibilidade, mesmo que não tenha
havido impugnação.

Então o Tribunal não tem impedimento algum para verificar
se, por exemplo, o requerente do registro compareceu a atos
oficiais, representando a FENAJUFE e não o SINDJUS. Se isso é
matéria de ordem pública, porque se cuida de uma causa de
inelegibilidade, e o Tribunal não fica sujeito à existência de
impugnação, é evidente que o tema deve ser apreciado até de
ofício.

O que me preocupa sobremaneira é que se requer um
registro, declara-se que houve um afastamento... para mim,
afastamento ou é afastamento ou não é. Não existe afastamento
parcial; ou é afastamento ou não é. Declara-se o afastamento
perante a Justiça Eleitoral e não há esse afastamento de fato,
não importa que parcialmente.

Ora, o que a Lei Complementar 64/90, alterada pela Lei
Complementar 135/2010, objetiva preservar é a probidade
administrativa e a moralidade no exercício do mandato.

E pergunto: esses predicados são satisfeitos por quem
declara, perante a Justiça Eleitoral, que se afasta, mas de fato
não se afasta?

A situação é muito grave, principalmente quando se trata
do representante máximo de uma entidade sindical e representante
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da federação, esta inclusive recebendo verba pública. Não o
sindicato, mas a federação.

Há documentos nos autos, que foram extraídos de sites
oficiais do SINDJUS, em que se constata que o requerente do
registro compareceu a reuniões tidas com autoridades de tribunais
superiores, discutindo aspectos do pretendido plano.

Consta, efetivamente, que o diretor estaria licenciado.
Licenciado como, se ele está presente a uma reunião em que é
debatido o assunto? Ele está ali na ativa, muito na ativa.

E aí vem aquele aspecto que o Desembargador Souza e
Ávila, com muita propriedade, salientou: onde fica a igualdade
com os demais candidatos? Um candidato que seria o representante
máximo da entidade sindical, pleiteando vantagens para a sua
categoria, alardeia que está presente à reunião, evidentemente,
em benefício de todos os integrantes da categoria, isso é uma
forma de captação de votos. Ora, é evidente que o princípio da
isonomia vai embora.

Esses documentos retratam, como esclareceu o eminente
relator, presença nessas reuniões em 23 de julho e em 27 de julho,
isso depois do pedido de registro feito aqui em 5 de julho. E isso é
que é grave: é depois do pedido de registro.

Não hesitou, já requerente do registro, já candidato, em
comparecer a reuniões em que se debatiam assuntos de interesse
da categoria, exatamente para mostrar a sua diligência perante
os integrantes da categoria, certamente objetivando seus votos,
isso em detrimento dos demais candidatos que, não exercendo
cargos de direção, não tendo, portanto, qualquer influência, não
mostrando qualquer liderança benéfica pára a categoria, fica
prejudicado o comportamento do requerente do registro.

Um desses documentos traz expressamente a menção de
que o requerente do registro compareceu como representante
da FENAJUFE. Não foi do SINDJUS, foi da FENAJUFE, federação
que recebe verbas públicas.
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Ora, eu repito: afastamento é ou não é. Afastamento de
mentira não existe. O afastamento de fato, embora haja registro
apenas de comparecimento a essas reuniões com dirigentes de
tribunais superiores, é o suficiente para mostrar que não houve
afastamento total de fato. Houve a presença a reunião em que
se discutiu exatamente o pleito do sindicato da categoria, da
federação que representava os sindicatos.

Então, para mim é prova inequívoca de atividade exercida
contrariamente à declaração de afastamento.

Por essas razões é que, pedindo respeitosa vênia às
posições contrárias, ao eminente relator, também voto de acordo
com o eminente Juiz José Carlos Souza e Ávila, no sentido de
indeferir o pedido de registro, por constatar que há uma causa de
inelegibilidade, mais precisamente a do inciso II, alínea “g”, do
art. 1º da Lei Complementar 64/90.

E é nesse sentido, Senhor Presidente, que voto.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente, parece-me muito claro o que a alínea

“g” diz: “os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores
ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração ou
representação em entidades representativas de classe, mantidas,
total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder
Público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência
Social”.

Aqui, ao meu ver, a alínea “g” é bastante clara estabele-
cendo que é um exercício de um cargo. E nenhuma dessas reuniões
narradas nessas reportagens são privativas de um cargo ou de
função sindical, quer dizer, o sindicalizado, aquele que faz parte
do sindicato, funcionário, ele poderia estar presente nessa
condição. Mais que isso: não há violação ao princípio da igualdade,
porque o candidato que fosse concorrente do candidato Policarpo
no pleito, poderia estar presente também na condição de candidato
e de líder político da classe dos funcionários da Justiça.
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O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Mas aí é que está: o único legitimado seria o representan-

te. Se alguém comparece na condição de associado, certamente
o boletim do SINDJUS não vai dizer que fulano de tal, sicrano de
tal compareceu. Ele fala dos representantes, essa é que é a
distinção. Ele comparece como representante da entidade sindi-
cal, não como associado.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
O senhor já foi representante de classe, conheço o seu

trabalho. Eu também participei, sei como funciona uma campanha
política, e normalmente é noticiado, sim. Aqueles candidatos que
são simpáticos ou que participam do pleito são noticiados.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Conforme o eminente relator, representantes da FENAJUFE

são só dois.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Claro que essa reportagem deixa claro que ele está na

condição de licenciado, não está representando a FENAJUFE de
forma alguma; está lá como associado.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Agradeço a Vossa Excelência. É só para provocar o debate,

e é por meio do debate que chegamos a um consenso.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Independente dessa questão, esta Corte tem posição mais

do que firmada, que as condições de elegibilidade são aferidas no
momento do registro, que é o dia 5 de julho. Todos os fatos
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narrados para dizer que ele não se afastou de fato são posteriores
ao dia 5 de julho. Aqui se trata de uma reunião ocorrida no dia 8
de julho e de notícias de jornais do dia 26 e de 27 de julho.

Todas as questões, pela maciça jurisprudência desta Casa,
não se averiguam mais no registro, que foi em 5 de julho. As
condições de elegibilidade têm que ser averiguadas. Se ele não
tinha se afastado até o dia 5 de julho, os fatos teriam que ser
anteriores ao dia 5 de julho.

Com esses dois fundamentos, dou-me por satisfeito para
deferir o registro e indeferir a impugnação.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Senhor Presidente, no início da sessão o Juiz José Carlos

Souza e Ávila tinha dito que era muito difícil a votarmos contra o
Desembargador Hilton Queiroz, pela qualidade dos votos, e agora
ficou mais difícil ainda pela companhia que ele tem.

Eu ainda fiquei com uma situação mais incômoda, porque o
Desembargador Mario Machado e Juiz José Carlos Souza e Ávila
pouco deixaram para eu dizer. Já disseram tudo que se tinha a
dizer.

Eu também não vejo como deferir, com as mais respeitosas
vênias, evidente, assim é um plenário. Acho eu que temos que
buscar a intenção da lei, como dizem o Juiz José Carlos Souza e
Ávila e o Desembargador Mario Machado, é isso que me impressi-
ona, e a intenção é a igualdade.

Eu não vejo nessas notícias que se franqueou a outros
associados comparecer. O que vejo nessa notícia é uma
possibilidade de que todos aqueles potenciais eleitores soubessem
que ele continuava lá, fazendo força .É isso é o que eu vejo na
intenção. E é nisso que eu vejo desequilíbrio.

Como embora tivéssemos outras considerações, mas adiro
completamente ao Juiz José Carlos Souza e Ávila e ao
Desembargador Mario Machado. Só reclamo que não deixaram
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muito o que falar, porque já disseram o que penso para também
indeferir o pedido.

É como voto, Senhor Presidente.

O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSI – Presidente:
O meu voto é acompanhando o eminente relator, porque é

um voto filosófico. Se a elegibilidade se verifica naquele momento,
o que é posterior não se conta, porque anterior foi aferido
adequadamente.

Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma pretensa
igualdade, e a igualdade é um critério que veio em Minas Gerais,
em 1789, no mês de abril, e que isso depois vai aparecer em
Paris, com a chamada Revolução Francesa, que nada mais é do
que um Terceiro Estado, que não abrangia também as outras
pessoas que estavam na França e que eram estrangeiras.

Portanto, o próprio princípio da igualdade estabelecido
modernamente, evidentemente, não é tão isonômico como se
pensa. Houve até um senador nosso que, na época da revolução,
teve a coragem de dizer que a única diferença entre um homem e
uma mulher era o parto. Na verdade, não se sabe se a mulher
que não tem parto, se a mulher que nasce e morre logo depois,
uma natimorta, se é mulher ou não.

Então, tirante esses aspectos da relatividade das palavras
e do fato de que as leis e seus comandos se modificam como as
figuras do céu ou como as ondas do mar, acompanho o eminente
relator.

DECISÃO

Rejeitar as preliminares, em decisão unânime, e, no mérito,
julgar improcedente a Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura e deferir o pedido de registro, nos termos do voto do
relator. Maioria. Votou o Presidente. Em 1º de setembro de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 4.102

Classe: 42 – Recurso na Representação
Num. Processo: 2625-57
Recorrente: Joaquim Domingos Roriz
Advogados: Rodrigo Fernandes de Moraes Ferreira – OAB/
DF nº 17.210 e outros
Recorrida: Editora Abril
Advogados: Alexandre Fidalgo – OAB/SP nº 172.650 e outros
Relator: Juiz Josaphá Francisco dos Santos
Publicado em Sessão (art. 48, § 3o, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

ELEIÇÕES 2010 – DIREITO DE RESPOSTA – ILE-
GITIMIDADE ATIVA – SOBRESTAMENTO DO
FEITO – PRODUÇÃO DE PROVAS – AFIRMAÇÃO
SABIDAMENTE INVERÍDICA NÃO COMPROVADA
– EXPRESSÕES QUE ATACAM A HONRA DO CAN-
DIDATO – TEXTO DA RESPOSTA INADEQUADO –
PRECLUSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 16-A da Lei
9.504/97, o candidato, cujo registro esteja
“sub judice”, pode praticar todos os atos rela-
tivos à campanha, inclusive constar na urna
eletrônica, de modo que não é parte ilegítima
para requerer direito de resposta.

2. Não deve o processo ficar sobrestado até o
julgamento definitivo do registro da candida-
tura, pois o rito célere do direito de resposta
não comporta o sobrestamento do feito.

3. O rito do direito de resposta, previsto no art.
14 e seguintes da Res. 23.193/10-TSE, não
permite a produção de provas, sendo que essa
impossibilidade de dilação probatória não
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implica prejuízo para o Representado se os au-
tos contêm elementos suficientes para se con-
cluir se houve ou não afirmação “sabidamente
inverídica”.

4. O direito da resposta tem como objetivo o
restabelecimento da verdade quanto ao que se
afirmou na ofensa. No caso, ao passo que se mos-
tram verossímeis os fatos articulados pela Revis-
ta Veja, não se mostra crível a alegação de que o
Representante foi vítima de um conluio engen-
drado pela Editora Abril SA, por alguns membros
do Ministério Público local e por partido adversário.

5. Embora reconhecendo a utilização de ex-
pressões ofensivas à honra do Representante,
o texto que acompanha o pedido de direito de
resposta não fazia qualquer menção a essas
expressões. O texto da resposta deve ser jun-
tado previamente, consoante dispõe o art. 58,
§ 3º, I, “a” da Lei 9.504/97, porém o novo tex-
to da resposta não veio com o recurso, tornan-
do a matéria preclusa.

6. Rejeitaram-se as preliminares suscitadas
pela Recorrida e, no mérito, negou-se provi-
mento ao Recurso interposto pelo candidato.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,
JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator, MARIO MACHADO,
EVANDRO PERTENCE, LUCIANO VASCONCELLOS, HILTON QUEIROZ
e JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogais, em rejeitar as
preliminares, em decisão UNÂNIME e, quanto ao mérito, em
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator. Decisão POR MAIORIA, de acordo com a ata do julgamento
e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 1º de setembro de 2010.
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Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS

Relator

RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Trata-se de representação ajuizada por Joaquim Domingos
Roriz, candidato a Governador pela Coligação Esperança Renovada,
contra a Editora Abril SA, que, por matéria jornalística veiculada
na Revista Veja, teria atentado contra a honra do Representante.

Alega o Representante que: 1) a Representada, nos últimos
meses, vem promovendo duríssima e covarde campanha
difamatória, utilizando inverdades e expressões demasiadamente
agressivas, injuriosas e caluniadoras contra ele; 2) este Tribunal
concedeu-lhe direito de resposta contra a Representada, que
divulgou notícia “em que se omitiu, de forma deliberada, o real
conteúdo das gravações obtidas, fazendo uso de expedientes
como a distorção e a trucagem de diálogos”; 3) na matéria
jornalística, objeto dos presentes autos, sem nenhum lastro
probatório, afirmou-se que o Sr. André Alves Barbosa e sua família,
além do Sr. Osvaldino Xavier, seriam seus “laranjas”; 4) entregou
os R$ 10.000,00 (dez mil reais) mencionados no vídeo ao Sr.
André Alves Barbosa, pois este teria dito que passava por
dificuldades, sendo que assim o fez em razão da amizade que
tinha com o avô do recebedor da quantia; 5) foi vítima de
chantagem realizada por André Alves Barbosa, que gravou a
entrega dos valores e ameaçou divulgar o material se não lhe
fosse dada a quantia de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de
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reais), conforme comprovariam bilhetes (fls. 39 e 40) nos quais a
referida pessoa exigia o pagamento desse valor; 6) o suposto
“laranja” Osvaldino Xavier esclareceu as indagações da Revista
Veja quanto à propriedade da fazenda da família de André Alves
Barbosa, porém esses esclarecimentos foram desconsiderados pela
Representada ao publicar a reportagem; 7) foi vítima de uma
“trama” engendrada pela Editora Abril SA, por alguns membros
do Ministério Público local e pelo Partido dos Trabalhadores.

Em sua defesa de fls. 67/85, a Representada sustenta
que: 1) o Requerente é parte ilegítima, pois teve seu registro
indeferido pelo Tribunal, devendo ser extinto o processo ou
sobrestado até que haja trânsito em julgado da decisão que o
impugnou; 2) apesar de ter sido condenada, em outro processo,
a conceder direito de resposta ao Representante, este omitiu a
informação de que foi deferida medida cautelar para suspender
os efeitos da decisão proferida por este Tribunal até o julgamento
do Recurso Especial interposto; 3) o Representante junta
“matérias jornalísticas de outros anos, meses e que não compõem
a presente causa de pedir”; 4) a reportagem, objeto dos presentes
autos, “narra o fato de Roriz ter sido flagrado em vídeo entregando
dinheiro ao amigo André Alves Barbosa, apenas retrata o que foi
registrado na gravação e que está sendo investigado pelas
autoridades públicas”; 5) o Banco Real cobra em juízo dívida
contraída pela família do Sr. André Alves Barbosa em favor do
Representado, sendo que esse débito foi reclamado do
Representado Joaquim Domingos Roriz, o que demonstrou a
negociação por interposta pessoa (“laranja”); 6) o Sr.  André
Alves Barbosa declarou à reportagem da Revista Veja, que seu
genitor contraiu empréstimos como “laranja” do Representado;
7) o Representado tem contra si vários processos instaurados, o
que demonstraria a veracidade das informações constantes da
matéria jornalística; 8) “a jurisprudência é pacífica no sentido de
que tem a imprensa o dever de publicar assunto de interesse
público, ainda que esteja em fase de investigação pelas
autoridades públicas”.
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A Representada também requereu que fosse intimado o Sr.
André Alves Barbosa para ser averiguar se houve excesso na
narrativa da reportagem e oficiado ao Ministério Público para
obtenção de cópia do procedimento investigatório, que tem por
objeto o vídeo mencionado nos presentes autos.

A Editora Abril SA pugnou também pela instauração de
incidente de falsidade, a fim de que seja apurada a veracidade
dos documentos atribuídos ao Sr. André Alves Barbosa, em que
este “pede dinheiro ao Requerente alegando dificuldades
financeiras, bem como informa a existência de pressão do Partido
dos Trabalhadores em obter, por R$ 50 milhões, o referido vídeo
feito, além de o jornalista da VEJA estar pressionando-o.”

O Ministério Público Eleitoral, às fls. 135/138, pugnou pela
rejeição da preliminar de ilegitimidade do Representante, tendo
em vista que o registro da candidatura está pendente de julgamento
pelo TSE, e, no mérito, pela procedência da Representação.

Julguei improcedente o pedido de direito de resposta, pois,
não se constatou que a Representada teria feito afirmações
“sabidamente inverídicas” e, embora reconhecendo a utilização de
expressões ofensivas à honra do Representante, o texto da resposta
não fazia qualquer menção a essas expressões (fls. 140/146).

Irresignado, o candidato recorreu, alegando que (fls. 151/
158): 1) “a requerida já demonstrou não ter limites, já que,
como por demais provado, não se acanha em fazer uso da
mentira, da torpeza e do aliciamento para viabilizar suas matérias
tendenciosas”; 2) o objetivo da matéria é prejudicar a sua
campanha eleitoral; 3) o Ministério Público somente passou a
investigar o caso após a reportagem da revista Veja; 4) tem
direito de dar a versão dos fatos que lhe são imputados,
principalmente quando não há prova daquilo que é divulgado; 5)
não seria necessário direito de resposta se a reportagem tivesse
divulgado a versão dos envolvidos; 6) a ofensa decorreu de uma
escuta ilegal; 7) a Recorrida utilizou-se da gravação para ofendê-
lo, imputando-lhe a prática de crimes, sobretudo a compra,
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mediante corrupção, de imóvel; 8) a decisão recorrida reconheceu
que houve abusos quanto às expressões utilizadas, devendo ser
reformada para se oportunizar a readequação do conteúdo da
resposta a ser publicada.

A Recorrida, em contrarrazões, sustentou que o Recorrente
é parte ilegítima, pois teve seu registro indeferido pelo Tribunal,
devendo ser extinto o processo ou sobrestado até que haja
trânsito em julgado da decisão que o impugnou, requereu que
fossem produzidas provas para comprovar a veracidade de teor
da reportagem, pugnando pela manutenção da decisão recorrida
(fls. 165/185).

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

O Senhor Advogado RODRIGO FERNANDES DE MORAES
FERREIRA – OAB/DF nº 17.210:

Egrégia Corte, ilustre representante do Ministério Público
e demais presentes:

Trata-se, como relatado, de nova representação, em razão
de reportagem veiculada pela revista Veja. O ora recorrente fez
questão de juntar outras matérias, a partir de dezembro do ano
passado, justamente para demonstrar a forma premeditada e
continuada, em que há um único propósito: publicar matérias que
possam denegrir em definitivo, inviabilizar em definitivo a carreira
política do recorrente.

As matérias sempre se louvam em acusações não provadas
e são carregadíssimas em expressões caluniosas, injuriosas,
difamatórias. Na verdade, não remanesce nenhuma dúvida quanto
ao caráter ilícito, quanto à caracterização dos crimes contra a
honra, em todas essas reportagens que são subscritas, por sua
vez, por um mesmo jornalista, sempre por um mesmo jornalista.

Desta feita, rapidamente falando apenas das preliminares,
não há nenhuma dúvida quanto à legitimidade do recorrente, na
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medida em que a legislação eleitoral lhe garante a prática de
todos os atos, até o trânsito em julgado do processo de
impugnação. Quanto ao fato de não ter havido a informação de
que o precedente, a representação julgada aqui antes, que
condenou a Veja a publicar um direito de resposta, obviamente a
Corte tem conhecimento de que essa decisão foi suspensa no
TSE. Esse fato é notório, não foi citado porque é notório. Foi
publicado em todos os veículos de imprensa no Brasil e, na verdade,
sob o argumento de incompetência da Justiça Eleitoral.

De modo que, marotamente, argüiu-se uma questão quanto
à competência, esse processo, infelizmente, aguarda julgamento
há mais de um mês no TSE; aqui foi julgado, em todas as instâncias,
em uma semana. Infelizmente, lá, aguarda um mês. O efeito da
resposta está perdido, mas, de todo modo, saliento que é, sim,
claro, de conhecimento notório, que esse processo, embora a
condenação exista, ainda está pendente de julgamento do TSE
quanto a uma questão apenas de competência. Obviamente não
haverá o revolvimento de matéria fática.

E naquela representação, o Relator, Souza e Ávila, bem
consignou que a matéria foi tendenciosa, deturpou e distorceu
os fatos, teve o intuito de caluniar, inverteu diálogos das gravações
que obteve, portanto com uma premeditação e uma torpeza que
causa espécie. De maneira que a se confirmar essa condenação,
que é o mais provável, a Revista Veja, a Editora Abril, ora recorrida,
terá que publicar esse direito de resposta.

Mas retomando aqui a matéria contra o qual se insurge o
recorrente desta feita, tem o seguinte título: “O senhor ficha
suja, Roriz, candidato barrado, por enquanto, ao Governo do
Distrito Federal, aparece em vídeo entregando um dinheiro, um
propinazinha para um laranja confesso ficar calado”.

Então já no título diz que o dinheiro é propina – afirma
categoricamente – e que ele é endereçado a um laranja. Não há
nenhuma prova nos autos. Esse vídeo, essa gravação que,
inclusive, é de péssima qualidade, mal permite entender o que é
falado. De todo modo, esse é o título.



840 Revista do TREDF n. 5/2010

No bojo da reportagem, da matéria, afirma o mesmo
jornalista, o mesmo de sempre, o caluniador, “Joaquim Domingos
Roriz, o fazendeiro que fez fortuna à custa dos cofres públicos de
Brasíl ia, nos últimos 20 anos”. Então afirma também
categoricamente que fez fortuna com os cofres públicos. Não há
prova também, mais uma vez, nos autos.

Mais à frente, diz o seguinte... não há prova na matéria,
nem tampouco nos autos. Mais à frente diz o seguinte a matéria:
“Esse lúgubre espetáculo cinematográfico ao qual a revista teve
acesso é o mais recente dos numerosos, talvez incontáveis,
episódios de corrupção, nas quais a estrela se chama Joaquim
Roriz. O ex-governador já foi acusado de receber propina, desviar
recursos públicos, comprar votos, sonegar impostos, lavar dinheiro,
esconder patrimônio, grilar terras. É uma lista de crimes tão
extensa quanto seus 20 anos à frente da política brasiliense”.
Não há nenhuma condenação até hoje, em vinte anos, que permita
se aferir essa alegação.

Mais um pedaço da matéria: “Há outros políticos tão
notoriamente corruptos quanto ele”. Além de registrar a matéria
que se o Supremo derrubar a lei, gatunagens, como o vídeo
descrito no começo dessa reportagem, continuarão a prosperar”.
E finaliza a matéria, dizendo que “o recorrente governou quatro
vezes o Distrito Federal, mandatos nos quais distribuiu terras e
contratos, colhendo em troca votos”.

As matérias que eu citei no recurso, na representação e
no recurso, apenas para corroborar como há realmente uma
campanha dura, covarde, criminosa por parte da recorrida, do
mesmo modo são recheadas de expressões dessa natureza: “Don
Corleone”, “corrupto”, “bandido”, “gatuno”, “crápula”, “corrupto”.

Enfim, sempre essa deselegância e essa premeditação em
destruir a reputação do recorrente, que, independentemente de
ser uma figura pública, independentemente de ser um político,
tem o direito, tem a possibilidade de fazer valer os seus direitos
da personalidade, enfim, o direito à honra, à intimidade, valores
que a Constituição garante que não podem ser vulnerados de
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uma forma tão despropositada, como vem ocorrendo há meses,
em razão das matérias da recorrente.

O relator reconheceu que as expressões contidas na
reportagem atentam contra a honra do recorrente; afirma isso
categoricamente. Apenas não concordou com a alegação de que
a matéria é inverídica, porque afirmou em sua decisão que seria
ao menos verossímil a matéria divulgada pela revista Veja. Por
ser verossímil e pelo fato de o conteúdo da resposta se restringir
a dar a versão sobre essa matéria, sem se referir às agressões à
honra, não caberia, portanto, o direito de resposta. A colocação
que faço é a seguinte: obviamente a recorrida vai continuar
dizendo que apenas divulgou fato, que se louvou em informações,
em investigações.

Quando consignei na representação que há um conluio
que inclui o Partido dos Trabalhadores e o Ministério Público, é
porque muito antes da divulgação dessa matéria, já corria a boca
miúda que o PT estava sedento por essa gravação, louco para
botar a mão nessa gravação e poder divulgá-la. E havia também
a informação, obviamente não sei confirmá-la, de que o Ministério
Público já tinha cópia dessa gravação.

Há um núcleo de combate a organizações criminosas hoje,
no seio do Ministério Público, que tem uma competência geral. Ele
atuou desde o processo de eleição indireta até essas supostas
acusações que envolvem crimes. Se o Ministério Público já tinha
essa gravação e realizou uma investigação ou não, não importa. O
fato é que, a partir dessa reportagem, construiu-se a justificativa
para se lançar na mídia, mais uma vez, a acusação de corrupção,
de negócios escusos, de falcatruas contra o recorrente.

Então, de uma forma premeditada, a revista vem tentando
impedir e comprometer a sua candidatura e conseguiu com isso
fazer esse liame, sob o argumento de que seria uma investigação
já em curso. Não há investigação e se havia, porque a reportagem
não traz uma cópia, uma prova dessa investigação? Não há
investigação, há um factóide que conseguiu muito bem ser lançado
na mídia nacional mais uma vez e com o adendo de que o Ministério
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Público, o Partido dos Trabalhadores, os moralistas de plantão,
os mesmos do Mensalão, estariam agora procurando investigar,
denunciar, rebater, condenar uma gravação que, na verdade, diz
respeito a uma relação privada, pessoal entre o ora recorrente e
pessoa que é neta de um conhecido e que lhe pediu ajuda, pediu-
lhe ajuda para dificuldades financeiras.

A gravação é ilícita, foi feita também por esse chantagis-
ta, com extrema torpeza, porque queria tirar dinheiro, queria de-
pois chantageá-lo, como de fato vem fazendo, conforme as car-
tas juntadas aos autos, para tirar dinheiro, para criar uma situa-
ção de constrangimento. E as cartas que a recorrida impugna
realmente não estão assinadas, porque o meliante não iria assiná-
las, mas, de todo modo, essas cartas relatam (e tudo leva a crer
que foram cartas desse chantagista) que o PP e que  um tal de
Diego, que na verdade é Diego Escosteguy, é o jornalista que
publicou todas essas matérias, estariam pressionando esse chan-
tagista a entregar o quanto antes essas gravações.

Há relato de que foi oferecido um valor de 50 milhões de
reais pelo PT por essas gravações, mas que o chantagista – dizia
ainda na carta – venderia por apenas 30 ao recorrente, por apenas
30 milhões de reais.

Em suma, esse é o contexto... estou procurando colocar
aqui resumidamente para também poder concluir dentro do tempo.
Esse é o contexto da reportagem e os efeitos e objetivos que ela
pretendeu gerar.

Quanto à decisão, eu apenas pondero a Vossas Excelências
que não há como se produzir um direito de resposta dizendo o
seguinte: discordo, repudio o fato de ele ter me chamado de
canalha, repudio o fato de ele ter me chamado de corrupto.

Obviamente o direito de resposta tem que estar contextua-
lizado com a matéria. E se a matéria alega que ele praticou um
negócio escuso e com isso aproveita para ofender a sua honra, a
única forma de dizer que não procede a agressão à honra, que ele
não é aquilo que a matéria alega, é trazendo uma versão dos fatos.
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Concluo então, Senhor Presidente, só dizendo o seguinte:
a única forma de se realizar uma reposta é procurando esclarecer
os fatos, como, por via de consequência, negando a imputação,
inclusive, de se tratar de um corrupto, de um gatuno, como a
matéria coloca. Ainda que assim não fosse, o direito foi reconhe-
cido, a decisão alega que houve vulneração da honra do
recorrente.

Então, dada até mesmo a informalidade da Justiça Eleitoral,
que se permita a adequação da resposta, já que o direito, que é
o que importa, foi reconhecido no mérito.

Obrigado.

O Senhor Advogado ALEXANDRE FIDALGO – OAB/SP 172.650:
Egrégia Corte, Excelentíssimo Presidente, Senhor Relator,

demais componentes, advogados colegas, amigos e funcionários,
boa tarde.

Eu escutava a sustentação do colega, muito efusivo, muito
empolgado, e me pareceu e me lembrou algumas lições de Filosofia
e de Santo Agostinho, que lá, dizia ele, existiam duas cidades, a
dos homens e a de Deus. E parece que na voz de Roriz, só está
ele na cidade de Deus e os demais, todos na cidade dos homens,
os pecadores, aqueles que condenam sem provas, aqueles que
ofendem sem justificativa e aqueles que perseguem uma pessoa,
um político por propósitos escusos, por propósitos inconfessáveis,
irreveláveis.

Essa é a visão de um candidato ao Governo do Distrito
Federal. Aliás, é uma visão de um candidato que ontem teve o
seu registro cassado, confirmação pelo Tribunal Superior Eleitoral.
E, neste ponto, insiste a defesa no sentido de que ele é parte
legítima ou, pelo menos, que o feito deve ser sobrestado. Isso
porque, no art. 16, ainda que o art. 16-A da Lei 9.504/97 de fato
fale que, ainda sub judice, o candidato pode praticar os atos
políticos como se candidato fosse, acho que há de se ponderar
isso, ou há que se entender ou que se analisar a extensão desse
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art. 16. Ele vale dentro de uma justiça especializada tão somente,
ou ele tem aplicação e tem extensão também quando esse assunto
sub judice, chega à Corte Suprema? A Corte suprema não discute
a lei ou os atos praticados pelo candidato; discute Constituição.
Tanto que o recurso extraordinário que foi ou será interposto pelo
candidato, ele vai ter que obedecer pressupostos e requisitos
que não os mesmos desta justiça especializada, como ele bem
disse, informal. Há requisitos de repercussão geral, há requisitos
de pré-questionamentos e outros que devem ser atendidos. Para
mim, esse fato já impede que ele pratique atos como se candidato
fosse, e há que se considerar isso.

A corroborar essa questão e essa tese que a defesa traz,
há um outro fato: a tutela pretendida aqui é uma tutela satisfativa,
ou seja, publico a resposta, e se confirmado no STF o impedimento
do registro do candidato, a revista não tem como voltar ao status
quo ante, enquanto que se ele, eventualmente — e acho que isso
não se espera — seja reformada essa decisão do TSE, ele poderá
pleitear ou continuar com esta ação, com este processo, para ter
o deferimento da tutela que ele pretende. Então, essas duas
considerações precisam ser feitas, e é por isso que insiste a defesa,
no sentido de que ou ele é ilegítimo ou, então, deve ser sobrestado.

No mais, na colocação do colega, defensor do Roriz, e é
uma defesa difícil, mais difícil ainda agora, e toda a carreira política
do candidato foi marcada por atitudes condenáveis ou condenáveis
no sentido de autoridades investigarem, e isso é fato, e, como
ele diz, é fato notório, eu vou me ater à causa de pedir. Não sei
se houve conluio, se PT buscou jornalista, buscou André Alves
Barbosa, não sei, isso não interessa, isso não está nos autos.
Também não está nos autos e não está aqui debatido, até porque
se estivesse, já este direito estaria decaído, as outras matérias.
Falar que as outras matérias, que a VEJA publica matérias a
respeito de Roriz, com a intenção única de persegui-lo, é dar
importância muito pequena à sociedade.

Há um fato, e isso é inegável, há processos inegáveis, há
investigações de antigos mandatos do candidato, e isso é inegável.
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É Inegável, inclusive, que, recentemente, semana passada, houve
a condenação aqui ao candidato Roriz, na devolução de 8 milhões
de reais aos cofres públicos. É inegável que a CPI acabou... e isso
está no site do Planalto... acabou de preparar a CPI da CODEPLAN
e lista Roriz não como uma pessoa que estaria a habitar a cidade
de Deus. Diz a representação, diz o relatório da CPI que Roriz é
corrupto, não é Veja que disse, é aqui, a autoridade que disse que
ele é corrupto, a expressão não é de Veja, a expressão não é dela.

Lembro-me do caso do PT do Mensalão, o Mensalão e
vários candidatos do partido ajuizando ação contra a revista, no
sentido de que você não me acuse de mensaleiro. Ora, não fomos
nós, não foi a revista que acusou, foi o procurador que escreveu.

É nesse contexto que a matéria traz a informação de que
ele enriquece, é nesse contexto que a matéria traz a informação
de que ele enriqueceu às custas de uma vida pública e de que ele
é envolvido em episódio de corrupção. Não tem que se isolar isso
para dar o entendimento de uma acusação sem provas, de uma
acusação infundada. Há de se interpretar isso dentro de um
contexto da vida pública do candidato e dentro do contexto que
a matéria trouxe.

Mas esses dois aspectos, essas duas situações trazidas
pelo advogado – e só nessas situações que ele se bateu – não
foram abordadas no texto da resposta, não foram impugnadas
nessa ação. Ele busca, talvez, percebendo o erro, ele busca
agora corrigir a inicial, aditar a inicial, no sentido de que “Olha,
pera um pouco, eu não falei antes, mas eu falo agora, e não falei
antes, porque no contexto todo estava implícito isso”.

Mas a resposta, ela não pode nem ser editada, ela nem
pode ser completada, porque a resposta faz parte da ação, o
texto da resposta faz parte da ação, porque é um juízo de mérito
sobre esse texto da resposta, e esse juízo de mérito, ele não
pode ser separado, cindido. Ora eu vejo a causa de pedir, ora eu
vejo a ação e depois, como a minha resposta não tem pertinência
nenhuma para tutelar aquele direito que estou pedindo, eu vou
e, posteriormente, produzo um novo texto.
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Isso é errado, isso não pode, é causa de procedibilidade, é
documento essencial, um monte de aspectos processuais que a
gente pode levantar aqui para indeferir, só por isso, o pedido
que se fez no recurso de apelo ou no recurso, enfim, eleitoral.

No mais, a matéria em si, ela traz dois pontos: o primeiro
é fato, ou são fatos, trata-se de um vídeo em que Roriz é
flagrado dando dinheiro a André Alves Barbosa. Esse fato Veja
inventou? A imprensa inventou esse fato? Não. Esse fato existiu.
Ora, se existiu e envolve um político, está dentro de uma
campanha eleitoral em que a democracia é o peso, é o valor
maior dessa estrutura social, por que, então, não publicar? É
errado publicar? Publicou. E publicou mais, publicou dizendo
que esse vídeo foi levado ao conhecimento do Ministério Público,
que investiga. Se tem dúvida de que investiga, permita-me
oficiar o Ministério Público para trazer os autos deste inquérito
ou dessa investigação. É isso o que a defesa pediu. E mais:
permita-me trazer André Alves Barbosa para que fale, perante
esta Corte, o que ele acha e o envolvimento dele com Roriz.

O vídeo traz a entrega de dinheiro, o recebimento de
dinheiro e mais: André ainda fala: “Roriz”, ou algo do tipo,
“Roriz, e o problema lá do empréstimo?” E ele fala: “Vou
resolver”. Isso Veja inventou? Veja colocou? Não, está lá no
vídeo, está lá no Ministério Público. E mais: depois há outra
parte que esse André Alves fala: “Isto é uma propinazinha”.
Essa “propinazinha” não é texto de Veja, não é artigo, não é
de autoria, ela reproduz a fala de alguém.

Tem dúvida? Vamos trazer André Alves Barbosa para que
explique isso. Agora, o que não pode é, a pretexto de uma
justiça especializada, “Olha, você não trouxe prova nenhuma”.
A matéria foi feita, simplesmente, com um vídeo ilícito, com
uma investigação que não se sabe? Desculpe-me, aí a gente
não faz imprensa, aí a gente não pratica democracia.

Por isso que, em outra oportunidade em que estive aqui,
pleiteei e disse que a Justiça Eleitoral, ela deve permitir, então,
a produção de provas para alguns casos e um desses é esse.
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Não dá para se condenar uma matéria, impedindo que ela mostre
o que ela fez e o que ela apurou. É por isso que o juiz
acertadamente disse: “Não dá para condenar a matéria, porque
os fatos não são inverossímeis”. É por isso que o juiz,
acertadamente, considerou isso.

Em outra passagem, o ilustre advogado diz que a ação
cautelar ajuizada em uma outra ação, que não tem a ver com
essa, apenas suspendeu os efeitos da decisão desta Corte,
por conta de competência. É mentira. Eu digo: é mentira. A
cautelar  fo i preparada por  mim. Ainda que o Ministro
Lewandowski tenha apreciado somente por esse viés, porque
logo depois entrou uma ação do PT discutindo essa tese, e a
tese foi derrubada, mas a cautelar traz outros argumentos de
fumus boni iuris e de periculum in mora, periculum in mora
esse que a gente está tratando aqui, que se publicada a
resposta sem um conhecimento profundo do que foi dito...

Fora o aspecto da satisfação imediata da tutela e a
impossibilidade de revê-la ou de produção de status quo ante,
já que foi publicado e nada poderá ser feito, a cautelar traz
outros documentos, traz outros argumentos, traz outros fatos
que motivaram, sim, a liminar. Tanto motivaram a liminar, que o
próprio Roriz nada interpôs contra essa decisão liminar.

Então, excelências, a sentença é perfeita, o texto da
resposta não aborda, assim como a inicial, não aborda essas
outras questões, as quais se debateu o advogado, colega, e
no que se refere aos fatos e à causa de pedir colocada, a
sentença é absolutamente correta. São fatos verossímeis.

E pugna, assim, pela manutenção da decisão e por trazer
luz ao Roriz, no sentido de que ele tente habitar de uma forma
melhor a cidade de Deus e permita que os outros também o
façam.

Obrigado, Excelência.
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MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Senhor Presidente, julgadores desta Corte, eu não iria me

manifestar como custos legis, mas em virtude de algumas
colocações que foram feitas da tribuna, tenho o dever de fazer.
Em nome da instituição Ministério Público Federal Eleitoral.

Repudio, veementemente, as colocações do advogado do
recorrente, Joaquim Roriz. Parece que, no arroubo de fazer a sua
sustentação oral, acabou extrapolando em algumas colocações,
até em contradição ao que ele mesmo está defendendo da tribuna,
que é o direito da honra de determinados agentes públicos,
candidatos e cidadãos de um modo geral. Defende a honra, no
sentido dele, de seu constituinte, e no exercício do seu munus
como advogado, acaba tecendo considerações que, no meu
entender, foram de forma impensada, se não dizer, de forma
absolutamente desvanecida de qualquer argumentação para os
fins a que se destinam.

O Senhor Advogado RODRIGO FERNANDES DE MORAES
FERREIRA – OAB/DF nº 17.210:

Só uma questão, por favor, só uma questão: custos legis
não tem que se pronunciar antes dos recorrentes? Acho que está
preclusa, não?

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Senhor Presidente, o senhor me deu a palavra. Eu posso

continuar?

Aliás, isso é uma postura absolutamente autoritária e
ditatorial. As partes têm direito de falar. O Ministério público vai
falar e o advogado já começa... isso é que cercear o direito de se
manifestar.
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O Senhor Advogado RODRIGO FERNANDES DE MORAES
FERREIRA – OAB/DF nº 17.210:

Esse é o procedimento.

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
A imprensa não pode se manifestar, os agentes políticos

não podem se manifestar, o Ministério Público... procedimento?
Então Vossa Excelência deveria estudar mais, porque, como custos
legis, o Ministério Público fala depois das partes.

O Senhor Advogado RODRIGO FERNANDES DE MORAES
FERREIRA – OAB/DF nº 17.210:

E o senhor deveria se dar ao respeito.

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Eu estou com a palavra e eu não dei a Vossa Excelência

aparte.

O Senhor Advogado RODRIGO FERNANDES DE MORAES
FERREIRA – OAB/DF nº 17.210:

...respeito.

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Não dou aparte a Vossa Excelência.

Então, quando Vossa Excelência sobe a essa tribuna para
falar sobre conluio de PT com o Ministério Público, Vossa Excelência
será responsabilizado; será responsabilizado, porque aqui ninguém
está fazendo papel de palhaço, não! O Ministério Público exerce
a sua função nos termos da Constituição.

Como muito bem dito, ontem, no TSE, pelo Procurador
Geral Eleitoral, que o Ministério Público não está a clamor público



850 Revista do TREDF n. 5/2010

e, muito menos, à boa intenção de uma legislação, para dar
efetividade ou não a ela, porque ele o primeiro, o Ministério Público
é o primeiro, por força constitucional, a cumprir a Constituição
Federal, a zelar pelo princípio da democracia, pelo Estado
Democrático de Direito, e o Estado Democrático é de direito, não
é de anarquia, não!

Essa é a função do Ministério Público, primordialmente. Se
não tivesse convicção de que determinada lei é constitucional ou
não, ele é o primeiro a arguir a inconstitucionalidade, como, de fato,
a maioria das ações de inconstitucionalidade perante o Supremo
são ajuizadas justamente pelo Ministério Público Federal, ou seja,
pelo seu chefe da instituição, que é o Procurador Geral da República.

Então, vir falar aqui que o Ministério Público está em conluio?
O Ministério Público está exercendo, e isso desagrada muito aos
candidatos que não caminham pelo exercício da ética e da legalidade,
está exercendo o Ministério Público o seu dever constitucional. E
se isso desagrada o advogado, paciência. Ele está recebendo os
seus honorários é para defender a tese, por mais absurda ou
antimoral ou antiética que seja, do seu constituinte.

O Supremo já decidiu que o advogado, no exercício da sua
função, tem imunidade, mas essa imunidade é relativa, relativa à
difamação e à injúria. Não existe imunidade do advogado em relação
à calúnia. Isso já está sedimentado na jurisprudência do Supremo
e do STJ.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente, pela ordem, por favor.

Minha questão é a seguinte: acho que, como custos legis,
o Ministério Público não ficar trocando agressões do advogado...

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Na realidade, o advogado está falando sem autorização do

Presidente.
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O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Eu também concordo que o advogado fala sem a autorização

da Corte...

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Ele deve ser advertido que, se falar sem autorização, ele

vai ser retirado do recinto.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Concordo com Vossa Excelência, mas acho...

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Não pode debater. O Ministério Público está com a palavra,

o advogado não pode interferir.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Estou absolutamente de acordo com Vossa Excelência,

agora...

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Eu solicito, Senhor Presidente, que seja advertido o

advogado que se ele interromper mais uma vez a palavra do
representante do Ministério Público, será posto para fora do
recinto.

O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSI – Presidente:
Perfeito, e neste Tribunal o promotor pode falar como

dominus litis, fala por primeiro, e como custos legis, fala por
último, até mesmo durante os votos, porque o Tribunal Eleitoral
tem uma outra forma de procedimento.
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Estando assentes nesses princípios fundamentais, Sua
Excelência continua com o prazo que lhe resta.

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Dr. Evandro, eu gostaria de falar a Vossa Excelência que,

nos termos da Lei Complementar 75/93, o Ministério Público tem
direito de manifestação em qualquer juízo e tribunal e sequer,
nesse aspecto, como custos legis, tem o prazo fixado.

Então eu não gostaria também de, importunado, e querendo
o advogado me cercear, Vossa Excelência, como juiz, tudo bem,
que tem um vínculo com a advocacia, também cercear o que vou
falar. E como custos legis, eu falo o que eu entender, eu falo o que
eu entender. É a minha palavra que está...

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
A minha intenção não é cercear ninguém. Eu só acho que

há uma circunstância...

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Eu não aceito a crítica, e Vossa Excelência está querendo

conduzir o que o Ministério Público deve ou não falar.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Eu acho, utilizando-se V. Exa. da condição de custos legis

para esse tipo de debate, fica o advogado em situação de
desigualdade ...

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Desigualdade, não, porque foi ele que fez sustentação. Eu

vou prosseguir.

Em relação à questão de conluio, já ficou esclarecido, e
vão ser transladadas cópias desta assentada ao Ministério Público,
para as providências que entender pertinentes.
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E aqui, especificamente, foi atacado o Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios, quando a atribuição é lá para
apurar os delitos cometidos em investigação por parte do
constituinte do advogado.

Outra afirmação absolutamente desnecessária também,
inconveniente e ofensiva, é no sentido de assacar que o Ministério
Público e os demais seriam moralistas de plantão. Se cumprir a
lei, cumprir a Constituição, exercer com fidelidade o seu ofício for
ser moralista de plantão, ótimo. Eu serei, e o Ministério Público
será sempre. E digo mais: não será de plantão, não! Ele será
permanentemente, não é de plantão. Porque a Constituição fala
que o Ministério Público é Instituição permanente e essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais
indisponíveis (artigos 127 a 129 da Constituição). Vossa Excelência
deveria ler mais a Constituição Federal.

Então, nesse sentido, não é questão de ser moralista de
plantão, não. A atividade do Ministério Público é permanente e
contínua. E será sempre, desagrade a quem desagradar;
desagrade a quem desagradar.

São essas as considerações que eu faço em virtude dos
pronunciamentos que foram feitos na tribuna.

E em relação, especificamente, à questão do direito de
resposta, tem o TSE discutido sobre a competência ou não da
Justiça Eleitoral em dar direito de resposta no caso de ofensa
pela imprensa.

Há um questionamento: o artigo 58 da Lei das Eleições
prevê que “A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social”.

O TSE sempre se inclinou no sentido de que esse direito
de resposta se dá no âmbito quando as partes que estão
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disputando esse direito de resposta, ou digladiando sobre eventual
ofensa à sua honra, calúnia ou difamação, sejam as partes que
estão disputando o pleito, ou seja, candidatos ou coligações ou
partidos, para não causar nenhum desequilíbrio e todos terem
oportunidade de se manifestar quando devidamente ofendidos.

Então aqui inseriria tão somente a legitimidade e a compe-
tência da Justiça Eleitoral, quando se tratar de candidatos, par-
tidos ou coligação e não, por exemplo, um jornal ou uma revista,
ou seja, a imprensa escrita ou um veículo de comunicação social.

Nesse sentido, há uma discussão sobre essa competência.
E o TSE, recentemente, decidiu pela competência da Justiça
Eleitoral quando, efetivamente, a afirmação de um partido político,
de um meio de comunicação social extrapolar pela desproporciona-
lidade e afetar, efetivamente, o direito daqueles que estão dispu-
tando o pleito.

Aqui tem o Ministro Henrique Neves, na Representação
197505, que foi julgada efetivamente no dia 2 de agosto do corrente
ano, publicada em sessão. O item 1 da ementa está assim vazado:

1. Competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar

direito de resposta. Sempre que órgão de imprensa se refe-

rir de forma direta aos candidatos, partidos ou coligações

que disputam o pleito, haverá campo para atuação da Justi-

ça Eleitoral nos casos em que o direito de informar tenha

extrapolado para a ofensa ou traga informação inverídica.

Então a questão de se analisar é se houve extrapolamento
para a ofensa ou a informação é inverídica.

Agora, é óbvio que não se pode exigir da imprensa e do
meio de comunicação social a apresentação, análise e julgamento
de provas. A finalidade da imprensa não é essa. O monopólio da
jurisdição é do Poder Judiciário, nos termos da Constituição, não
é da Imprensa. A imprensa não tem que ficar provando ou deixando
de provar, nem condenando, nem absolvendo. Ela tem que se
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manifestar, ela tem que ter liberdade. Esse é o direito de imprensa,
constitucionalmente estabelecido. O monopólio da jurisdição –
está previsto na Constituição – é do Poder Judiciário. Tanto é
assim que a jurisprudência do TSE é no sentido de que
“Inexistência do direito de resposta se o fato mencionado for
verdadeiro, ainda que prevaleça a presunção de inocência”.

Óbvio, porque não é ali, na matéria veiculada, que se vai
discutir se é inocente, se não é, se é condenado, se não é, se a
prova é robusta, se não é. Basta que haja indícios, ou seja, quais
são os indícios? Uma fonte que foi ouvida, um documento que foi
apresentado. Agora, não precisa ditar um conjunto probatório
pronto para se falar: “Ah, não, agora podemos veicular uma matéria
no jornal ou na televisão ou na revista, porque temos todas as
provas”. Isso não existe. Isso é querer calar a imprensa, que é
um basilar da democracia como um contraponto das demais
instituições e dos demais poderes.

Então, nesse sentido, tem-se que examinar cada caso, se
efetivamente houve um abuso no exercício desse direito
constitucional de liberdade de expressão e de informação. Isso
tem que ser ponderado a cada caso.

E aqui não há que se falar, como disse, em invocar a
presunção de inocência. Nesse sentido, há precedentes do TSE.
Mesmo porque imprensa não é órgão jurisdicional para decidir
quem é condenado e quem não é.

Nesse sentido, o Ministério Público agradece a Vossa
Excelência, Senhor Presidente, a palavra na condição de custos
legis.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente, eu gostaria de fazer um pequeno

esclarecimento.

Eu me solidarizo com o representante do Ministério Público
e com a instituição do Ministério Público em sua resposta às
insinuações lançadas da tribuna.
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Assim como S. Exa., entendo que como custos legis ele fala
depois das sustentações e no exercício regular de suas funções.

 Agora, o único questionamento que eu fiz é de que, na
condição de custos legis, o Ministério Público deve ater-se aos
autos – essa é a minha questão de ordem –, e não ficar trocando
agressões com o advogado. O advogado não tem direito a ficar
agredindo a instituição do Ministério Público, muito menos quando
não lhe foi concedida a palavra, mas o Ministério Público não tem
o direito de fazer uso da condição de custos legis para ficar
questionando a atuação do advogado.

Não é essa a função do Ministério Público, principalmente
quando ele fala na condição de custos legis.

Quisesse rebater os ditos do advogado, pedisse a palavra,
mas não na condição absolutamente privilegiada e necessariamente
imparcial de custos legis, onde S. Exa. deve limitar-se a contribuir
com essa Corte na solução dada às questões postas no processo.

VOTOS

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator:
A Recorrida sustenta que o candidato Recorrente é parte

ilegítima, pois teve seu registro indeferido pelo Tribunal, devendo
ser extinto o processo ou sobrestado até que haja trânsito em
julgado da decisão que o impugnou.

Ocorre que a decisão desta Corte que indeferiu o pedido
de registro da candidatura do Representado não é definitiva, pois
houve a interposição de recurso, de modo que ainda não houve
trânsito em julgado.

Considerando o disposto no art. 16-A da Lei 9.504/97, o
candidato, cujo registro esteja “sub judice”, pode praticar todos
os atos relativos à campanha, inclusive constar na urna eletrônica,
razão pela qual não é razoável negar ao Representante eventual
direito de resposta caso haja ataque à sua honra.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.
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DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
Também tenho que não deve o processo ficar sobrestado

até o julgamento definitivo do registro da candidatura, pois o rito
célere do direito de resposta não comporta o sobrestamento do
feito.

Rejeito a prejudicial de sobrestamento do processo
suscitada pela Recorrida.

DA PREJUDICIAL DE PRODUÇÃO DE PROVAS
A Recorrida pugnou, ainda, pela oitiva de testemunhas,

juntada de documentos e instauração de incidente de falsidade
com o fim de demonstrar que sua versão dos fatos é verídica.

Ocorre que o rito do direito de resposta, previsto no art.
14 e seguintes da Res. 23.193/10-TSE, não permite a produção
de provas, sendo que as eventuais ilicitudes realizadas pelo
candidato deverão ser analisadas na seara própria na qual seja
oportunizado o exercício do contraditório com observância do
princípio do devido processo legal.

Nesse sentido, anoto que o TRE do Mato Grosso do Sul
estabeleceu que “a celeridade processual que deve ser imprimida
no período denominado processo eleitoral não permite que, em
sede de representação e/ou reclamação dispostas no art. 96 da
Lei 9.504/97, haja dilação probatória ou mesmo oitiva de
testemunhas” (art. 16 da Res. 339/06). O rito do direito de
resposta é mais célere que as representações normais da Lei
Eleitoral, de modo que com muito mais razão é incabível a produção
de provas.

Entretanto, ressalto que essa impossibilidade de dilação
probatória não implicará prejuízo para o Representado, pois os
autos contêm elementos suficientes para se concluir se houve
ou não afirmação “sabidamente inverídica”.

Portanto, rejeito a prejudicial de produção de provas.
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DO MÉRITO
Quanto ao mérito, é necessário ressaltar que o Represen-

tante, ora Recorrente, fundamenta seu requerimento de direito de
resposta em dois pontos, quais sejam: na utilização de expressões
ofensivas à sua honra e em afirmações “sabidamente inverídicas”,
pois a Editora Abril, via Revista Veja, não teria limites, fazendo
“uso da mentira, da torpeza e do aliciamento para vialibilizar suas
matérias tendenciosas”.

Julguei improcedente o pedido de direito de resposta, pois
constatei que a Representada teria feito afirmações “sabidamente
inverídicas” e, embora reconhecendo a utilização de expressões
ofensivas à honra do Representante, o texto que acompanha o
pedido de direito de resposta não fazia qualquer menção a essas
expressões.

Com efeito, analisando detidamente a matéria jornalística,
objeto da presente Representação, conclui-se que não se veiculou
afirmação “sabidamente inverídica”, nos termos do art. 58 da Lei
9.504/97, que dispõe:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é

assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou

coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por con-

ceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa

ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer

veículo de comunicação social. (destacou-se)

Inicialmente, é necessário ressaltar que o Recorrente não
negou a existência do vídeo, mas apenas apresentou versão
diversa dos fatos ali contidos.

No caso, o fato relatado na reportagem decorre de delação
realizada por André Alves Barbosa, pessoa que se relaciona
pessoalmente com o candidato Joaquim Roriz.

Esse delator afirmou que sua família agia como “laranja”
do Representado, procurando demonstrar a veracidade dessa
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alegação com o vídeo em que se vê o candidato, que lhe repassa
pessoalmente a quantia de R$ 10.000,00, o que não foi negado
pelo ora Recorrente.

Segundo verifiquei em vários veículos de comunicação,
aliás, várias reportagens juntadas na inicial, esse valor seria
destinado para silenciar o delator e sua família quanto ao fato de
serem “laranjas” do candidato Joaquim Roriz.

No caso, a reportagem reproduz trechos do diálogo, que
em momento algum, ressalto, foi infirmado pelo Recorrente, em
que André Alves Barbosa instiga o Recorrente Joaquim Roriz a
resolver o problema de uma dívida contraída, sendo que o delator
afirma que esse débito foi assumido por sua família em favor do
candidato. Eis os trechos da reportagem que tratam do assunto:

Enquanto conta a dinheirama, Barbosa cobra o pagamento

de um empréstimo rural contraído por sua família, cujo

beneficiário era, óbvio, Roriz: “Governador, como faz o

negócio da fazenda? Vai resolver lá no Banco Real?”. Sur-

gem mais pacotinhos de dinheiro. Diz Roriz: “Depois das

eleições (…) vou no banco”. O laranja interrompe: “Vai e

ajeita?”. Roriz completa: “Claro! (…) Se preocupar agora é

pior”. E aparecem mais pacotinhos. “Seis, né?”, confere o

ex-governador. “Falta (sic) mais cinco”, esclarece Barbosa.

Dá-lhe pacotinhos em cima da mesa – e o laranja exulta:

“Obrigado, governador!”.

Qual a razão para o pagamento? “É propinazinha para nóis

(sic) ficar quietinho”, explica o laranja André, também em

conversa gravada, que deveria ficar quietinho precisamente

sobre o fato de ser… laranja.

(…)

Na gravação com Roriz, a dívida a que se refere André foi

contraída em 1995 por seu avô, Geraldo Alves Barbosa.

Somava 210 mil reais e se destinava à criação de gado. O

avô-laranja era dono, ao menos no papel, da Agropecuária

Estiva. Ele deu como garantia ao banco os 12,5 mil alqueires
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da Fazenda Queimados, que fica em Goiás. De acordo com

André, o laranjinha, tanto a agropecuária quanto a

fazenda sempre foram de Roriz.

Localizado pela reportagem, Luiz Antônio Barbosa, um dos

filhos do avô-laranja, que consta como sócio da

agropecuária e como antigo dono da fazenda, disse nunca

ter tido qualquer empresa ou imóvel rural. “Nunca tive fa-

zenda, moço. Mas o meu pai já teve coisas com o Roriz”,

ele explica. Questionado se era laranja do ex-governador,

Luiz Antônio afirmou: “Não posso falar”. (Destacou-se.)

Como se vê, a Representada procurou confirmar a
veracidade das acusações, sendo que contatou com Luiz Antonio
Barbosa, um dos filhos do amigo de Joaquim Roriz, e ao ser indagado
do esquema, asseverou não poderia declarar se seu pai era
“laranja” do candidato.

Ademais a sua condição de “laranja” do Recorrente infere-
se do fato de negar ser um dos sócios da mencionada agropecuária,
o que confirma as acusações do delator André no sentido de que
a citada empresa pertence, em verdade, a Joaquim Roriz.

Na versão do candidato, o dinheiro que aparece no vídeo
foi dado a André em razão da amizade de mais de 40 anos que tem
com o avô deste, o Sr. Geraldo Alves Barbosa. Ora, o natural seria
essa pessoa vir a público e, ao menos, contradizer seu neto quanto
à acusação de que seria “laranja” do candidato. Mas não desmentiu
nem em público nem nos autos.

Aliás, é oportuno ressaltar que, em 1998, segundo informou
o Correio Braziliense1 de 11/08/10, o Sr. Geraldo, conhecido como
Geraldinho, chegou a confessar que era “laranja” do ex-governador,
mas posteriormente se retratou:

1http://www.correiobrazil iense.com.br/app/notic ia182/2010/08/11/
cidades,i=207120/PLANO+DE+ADVOGADOS+DE+RORIZ+E+ENFRAQUE-
CER+DENUNCIA.shtml
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A assessoria do ex-governador confirma que ele entregou R$

10 mil a André, mas alega que foi uma ajuda para Geraldinho,

com quem Roriz teve negócios de gado e manteve parcerias

de arrendamento de terras no passado. Geraldinho chegou a

denunciar, em entrevista ao Correio em 1998, ser laranja do

ex-governador. Também contou ter emitido notas fiscais frias

para atestar a compra de cabeças de gado de Roriz. Depois

voltou atrás e negou tudo o que havia dito.

Apesar da relação conflituosa entre o candidato e o Sr.
Geraldo, é no mínimo estranho que o Recorrente ajude o delator,
dando-lhe a quantia de dez mil reais, em nome de uma amizade
com o avô deste.

A suposta participação do Sr. Osvaldino Xavier no esquema
também foi denunciada por André. No mencionado vídeo, cujo
conteúdo não foi contraditado pelo Recorrente Joaquim Roriz, o
delator cobra do candidato a quitação de uma dívida no Banco
Real, que tem como garantia uma fazenda que, na realidade
pertence à família de Joaquim Roriz. A reportagem da Revista
Veja procurou averiguar a veracidade dessas informações:

O Banco Real executa judicialmente a dívida e pede há
anos a penhora da fazenda. Em 2000, contudo, a fazenda
mudou de dono – quer dizer, no cartório. A família-laranja
ficou com a dívida, mas repassou a propriedade das terras
para Osvaldino Xavier, amigo de Roriz e dono da Nely Trans-
portes, empresa que coletava lixo em Brasília. “Ele tam-
bém é laranja”, diz André.

A reportagem foi até a fazenda, para olhar de perto o la-
ranjal. Na entrada do local, uma placa informa que o em-
presário-amigo Osvaldino é o dono. Mas um funcionário
logo avisa: “A fazenda é do Juliano”. E quem é Juliano?
Trata-se de Juliano Roriz, neto do ex-governador. VEJA o
encontrou à porta da fazenda. Travou-se o seguinte diálogo:

– Esta fazenda é do seu avô?

– Não, é minha.

– E por que o nome do proprietário na placa é Osvaldino?
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– Ah... Não sei.

– Ele é o dono da fazenda ou é você?

– Sou eu.

– Há quanto tempo você tem a propriedade?

– Não sei.

Procurado, Osvaldino garantiu ter efetivamente comprado
parte das terras da família-laranja, mas disse ter vendido
20% delas para a Agropecuária Palma, que pertence a Roriz.
O ex-governador não quis se pronunciar.

Como se vê, um funcionário da fazenda e o próprio neto do
candidato afirmaram que o imóvel não pertence a Osvaldino Xavier,
sendo que esse diálogo não foi refutado pelo Recorrente.

Aliás, também é oportuno lembrar que Osvaldino Xavier
também está sendo investigado quanto à partilha do cheque de
2,2 milhões de reais, fato que culminou na renúncia do candidato
ao cargo de senador.

Nesse ponto, é necessário ressaltar que a análise
perfunctória desta causa não comporta o exame aprofundado da
veracidade das eventuais ilicitudes realizadas pelo candidato.

Contudo, não é possível afirmar que a Recorrida “não se
acanha em fazer uso da mentira, da torpeza e do aliciamento
para vialibilizar suas matérias tendenciosas.” Não é possível
concluir que a matéria jornalística veiculou afirmação “sabidamente
inverídica”, ainda mais porque o caso está sob investigação do
Ministério Público, demonstrando que não se trata de algo
fantasioso como tenta fazer crer o candidato.

Não importa que a apuração do MP tenha sido iniciada pela
veiculação da reportagem, mas que a investigação foi deflagrada
pelo Parquet, pois os fatos não são manifestamente infundados.

Portanto, ao passo que se mostram verossímeis os fatos
articulados pela Revista Veja, não se mostra crível a alegação
de que o Representante foi vítima de um conluio engendrado
pela Editora Abril SA, por alguns membros do Ministério Público
local e pelo Partido dos Trabalhadores.
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Em todo caso, sustenta o Recorrente que tem direito de dar a
versão dos fatos que lhe são imputados, principalmente quando não
há prova daquilo que é divulgado, e que não seria necessário direito
de resposta se a reportagem tivesse divulgado a versão dos envolvidos.

Entretanto, a alegação de não ter sido ouvido pela Represen-
tada somente apareceu nesta fase recursal, sendo que em momento
algum foi alegado que a Revista Veja se negara a ouvi-lo ou publicar
sua versão. Ao contrário, ao final da reportagem, restou expresso
que o ex-governador não se pronunciar.

Quanto à versão do candidato, tenho que estabelecida a
premissa de que a publicação não foi inverídica não é possível
conceder a resposta, pois esta somente é cabível para restabelecer
a verdade e não para passar ao eleitorado uma versão qualquer.

Com efeito, a respeito do tema anoto o ensinamento de
Edson de Resende Castro2:

O instituto [do direito de resposta] tem a pretensão de

tutelar os interesses do ofendido e, ao mesmo tempo, im-

pedir que o eleitor forme equivocada impressão a

respeito dos candidatos. É, na verdade, corolário do

direito à correta informação, que se reconhece ao

eleitor. Já se havia dito que a propaganda tem como

objetivo levar ao eleitor ampla informação a res-

peito dos candidatos que se apresentam ao pleito. E

essa informação deve ater-se ao que corresponde

à verdade da vida e das ideias dos candidatos, a partir

do que o eleitor pode decidir-se livremente.

(…)

A sanção prevista no § 3º, III, f, do mencionado art. 58 deixa

claro que o direito da resposta tem como objetivo o

restabelecimento da verdade quanto ao que se

afirmou na ofensa. (Destacou-se.)

1 In Teoria e prática do direito eleitoral. 5. ed. rev. e atual. Belo
Horizonte: Del Rey, 2010, pp. 251 e 253.
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No caso, como já dito, o fato apresentado pela Revista
Veja é verossímil, de modo que não é possível conceder o direito
de resposta que é cabível para o restabelecimento da verdade.

Ademais, tenho que é um direito da Revista Veja publicar
os fatos que interessem os seus leitores e, antes de tudo, um
dever, pois cumpre a sua função social e constitucional de informar.

O eleitor, por sua vez, tem direito de ser informado, pois a
partir do conhecimento dos atos do candidato é que se poderá
realizar a devida escolha. Ressalta-se que a vida pregressa do
candidato pode ser considerada para fins de inelegibilidade,
segundo a Constituição Federal (art. 14, § 9º), sendo que o TSE,
com o intuito de oportunizar a melhor escolha, disponibiliza, em
sua página eletrônica, as certidões criminais dos candidatos.

Portanto, tenho que a Recorrida não veiculou afirmação
sabidamente inverídica, não ensejando o direito de resposta.
Nesse sentido:

Hipótese em que a representante não se desincumbiu do ônus

de provar que a afirmação, relativa ao aumento real do salário-

mínimo em governo anterior, seja sabidamente inverídica.

(TSE-REPRESENTAÇÃO nº 1266, Acórdão de 17/10/2006,

Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA,

Publicação: PSESS – Publicado em Sessão, Data 17/10/2006)

Para que não paire qualquer dúvida quanto à existência ou
não da citada fita e de seu conteúdo, este Relator entrou em
contato em 30/08/10 com o Núcleo do MP encarregado em apurar
os fatos, oportunidade em que me foi confirmado por um dos
promotores do citado Núcleo que a gravação realmente existe,
sendo o conteúdo objeto de investigação.

Quanto ao segundo ponto da Representação, entendo que
várias expressões utilizadas na reportagem podem ser consideradas
como ofensivas à honra do Recorrente.

Por exemplo, as seguintes afirmações estão dissociadas
do contexto da reportagem, sendo que não se apresenta nenhuma
prova que as corroborem:
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Joaquim Domingos Roriz, o fazendeiro que fez fortuna à

custa dos cofres públicos de Brasília nos últimos vinte anos…

… governou quatro vezes o Distrito Federal, mandatos nos

quais distribuiu terras e contratos colhendo em troca votos

e dinheiro…

Esse lúgubre espetáculo cinematográfico, ao qual a revista

teve acesso, é o mais recente dos números – talvez

incontáveis – episódios de corrupção nos quais a estrela

se chama Joaquim Roriz.

Ocorre que o texto da resposta de fl. 17 não faz qualquer
menção ao teor das expressões que entendo ofensivas, mas apenas
limita-se a dar interpretação diversa dos fatos tratados no vídeo, em
razão disso tornou-se impossível conceder o direito de resposta.

Agora, nesta fase recursal, o Recorrente requer seja
oportunizada a readequação do conteúdo da resposta a ser publicada
para o fim de rechaçar as expressões que violam a sua honra.

Entretanto, o texto da resposta deve ser juntado previa-
mente, consoante dispõe o art. 58, § 3º, I, “a” da Lei 9.504/97,
porém o novo texto da resposta não veio com o recurso, tornan-
do a matéria preclusa.

Ademais, tenho que não é possível deferir o pedido sob a
condição de vir a ser apresentado o texto da resposta sobre o
qual o Poder Judiciário não teve acesso. Não é cabível direito de
resposta em branco.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, afasto
as prejudiciais de sobrestamento do feito e de produção de provas
arguidas pela Recorrida Editora Abril SA. e, no mérito, nego
provimento ao Recurso interposto pelo candidato Joaquim
Domingos Roriz.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, primeiro impõe-se algumas considerações

acerca da competência e é certo que há precedente recente do
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Tribunal Superior Eleitoral, referido pelo eminente Procurador
Regional, no sentido de que “haverá campo para atuação da
Justiça Eleitoral nos casos em que o direito de informar tenha
extrapolado para a ofensa ou traga informação inverídica”.

Isso de certa forma traz uma situação complexa, porque
para examinar se a informação é inverídica ou se houve uma
extrapolação para a ofensa, é necessário que o juízo conheça da
matéria, eventualmente, debruce-se sobre a prova para afinal
dizer se aquilo é verídico ou não é verídico. Se for verídico, então
não haveria competência da Justiça Eleitoral e sim da Justiça
Comum. Essa dificuldade, eu creio que se possa contornar a partir
do exame da causa petendi do pedido de resposta.

Se a causa petendi, tal como posta pelo requerente no
pedido, traz a informação plausível, em tese, de que haveria uma
informação inverídica ou que houve uma extrapolação do direito
de informar para a ofensa, então se tem fixada a competência da
Justiça Eleitoral, e creio que este é o caso.

O que se afirma desde o início é que a matéria publicada
pela revista é distorcida, é inverídica e contém ofensas gratuitas
ao requerente, ora recorrente.

Então nessa perspectiva é que entendo firmada na espécie
a competência da Justiça Eleitoral e passo a abordar as preliminares.

Acompanho o eminente relator em todas as preliminares. É
evidente, quanto à pertinência ativa, subjetiva daquele que é can-
didato, ainda que com o registro indeferido, mas com recursos pen-
dentes. Se ele pode prosseguir e realizar a campanha, portanto ele
pode ofender como ser ofendido e evidentemente os instrumentos
legais, hábeis deverão se manejados enquanto se desenrola o pro-
cesso eleitoral. Portanto também não caberia sobrestamento. Se
há ou não há uma ofensa, a resposta tem que ser imediata e isso
deve ser procedido não cabendo qualquer sobrestamento.

E quanto às provas requeridas pela revista, também
entendo desnecessárias no contexto dos autos, tanto mais
quando de direito de resposta se cuida. Isso deve ser aferido
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em face de tudo o que cerca a publicação em si; seu conteúdo
é coisa diversa.

Eu abordo o mérito. Vejo que o eminente relator bem
discerniu os contornos da resposta pretendida. Encontra-se à fl.
17, como determinado pela lei, o esboço do direito de resposta
da matéria que se pretende ver publicada, e o que se, de logo,
verifica é que nada contém o esboço quanto a ofensas eventual-
mente contidas na matéria jornalística, ou seja, o pretendido
direito de resposta, a forma originalmente posta, esclarece o
eminente relator que somente em sede recursal é que se pretende
a mudança, e agora isso não é mais possível, não contém qualquer
contestação a eventuais expressões ofensivas. O que se contém
no esboço, na verdade, é uma nova versão ao fato.

Agora cabe aqui então examinar se esse fato é manifes-
tamente inverídico, não plausível, portanto, uma criação mental
do órgão da imprensa, portanto merecedor de uma resposta à
altura ou não. Ou seja, se ele contém lastro plausível, fático,
tratando-se de uma informação passada a partir daqueles fatos
recebidos pelo órgão da imprensa, trata-se de livre expressão do
pensamento, assegurada pela Constituição Federal.

E nesse contexto, como explicitou o eminente relator, teve
Sua Excelência, inclusive o cuidado de, junto ao órgão competente
do Ministério Público, aferir o conteúdo da fita, há uma
plausibilidade. Há, enfim, uma matéria fática. Por sinal, não se
alegou a falsidade dessa fita, não há nada nesse sentido. Então
há faticamente uma fita, há um tema tratado nessa fita e, ao
que se infere, em linha de principio, a matéria jornalística retrata
o conteúdo dessa fita.

Na forma em que pretendido o direito de resposta, ou
seja, simplesmente dando uma nova versão, e pelo que relatou
Sua Excelência, o eminente relator, desacompanhada de prova
hábil, realmente é algo que foge ao direito que é previsto no
artigo 58 da Lei 9.504/97.

Vejo como plausível, dentro do contexto, aquilo que se
contém na matéria jornalística, em face da resposta pretendida.
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Talvez outro fosse o pedido, outros fossem os termos da resposta
anelada, talvez então pudesse se oferecer uma resposta mais
compatível e proporcional com a matéria, não aquilo que se
pretendeu no esboço de fl. 17.

Por esses fundamentos, em resumo, Senhor Presidente, é
que acompanho o voto do eminente relator, também negando
provimento.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator:
Só uma consideração para a Corte: isso tudo que foi

constatado, que foi lido no voto, o próprio recorrente juntou
material farto de outros veículos de comunicação, tecendo os
mesmos comentários, Correio Braziliense, blogs etc. Então não foi
somente a Veja que publicou o fato, outros veículos de
comunicação também o fizeram.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente, também acompanho o relator nas

preliminares.

Analisando aqui a reportagem que recebi do ilustre relator,
eu, como ele, identifico algumas afirmações caluniosas em relação
ao representante, ao autor do pedido de resposta, mas realmente,
em relação aos fatos, creio que esses fatos noticiados aqui não
são evidentemente falsos e a notícia desses fatos é a atividade
tipicamente da imprensa e vejo que a resposta apresentada se
limita a responder esses fatos, como bem destacado pelo ilustre
Desembargador Mario Machado. E aqui cito o Respe 19.891, da
relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, em que afirma
Sua Excelência:

O direito de resposta não substancia o exercício da liber-

dade de imprensa da manifestação do pensamento, mas

ao contrário, limitação dela e por isso mesmo há de ser di-
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lo mesma a Constituição proporcional ao agravo. Segue-

se que, se a reposta não é proporcional ao agravo reco-

nhecido – hipótese em que compreende a sua inadequação

à ofensa –, o caso, em princípio, será de indeferimento da

ordem de sua publicação.

No entanto, chego a admitir que possa o juiz, caso repute

sanável o vício detectado no texto oferecido pelo reque-

rente para resposta, propiciar-lhe a correção dos exces-

sos ou inadequações apontadas. Nada autoriza que essa

liberalidade – não exigida sequer por lei, mas fruto de pru-

dente discrição judicial – seja reiterada sucessivamente,

até que se ofereça um texto adequado. Acrescento que

não é função do juiz, como sugerem as razões do recor-

rente, pôr-se ele próprio a corrigir ou a reduzir a proposta

apresentada.

Eu tenho a mesma posição, Senhor Presidente. Também
entendo que há a possibilidade de se readequar essa resposta às
ofensas, mas, como bem destacou o eminente relator, na medida
em que essa nova resposta sequer foi apresentada, eu acompanho
Sua Excelência, indeferindo o pedido de resposta.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Senhor Presidente, tenho das questões preliminares do

mérito a mesma visão do relator, por isso é que eu o acompanho
integralmente.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Eu indago do eminente relator se esse pedido de direito de

resposta foi em razão do conteúdo dessa gravação.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator:

Perfeitamente.
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O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
E a resposta que se espera ver publicada é essa...

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator:
À fl. 17.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Senhor Presidente, quantos às preliminares, eu acompanho

o eminente relator.

Quanto ao mérito, indago se o recorrente alega na inicial
que essa documentação é falsa.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator:
Não, muito pelo contrário. Ele não nega em momento algum,

só junta o direito de resposta, fl. 17. Como bem destacou o eminente
Desembargador Mario Machado, só dá uma roupagem diferente.
Ele não diz que não é verdadeiro e diz: “Olha, não foi bem assim o
fato; na verdade, foi desse modo” e dá uma versão outra.

Então, a lei fala em publicação de fato inverossímil ou
inverídico, e ele não diz que o fato não é verdadeiro; só que dar
uma roupagem diferente.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Desembargador Hilton, permite-me um acréscimo?

É relevante, eu até omiti no meu voto e agora destaco o
fato. O relator, aliás, já havia salientado o ponto. É que, ao final
da reportagem, consta o seguinte: “O ex-governador não quis se
pronunciar”.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator:
Manifestar-se... exatamente.
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O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Termina assim a matéria. Ora, também informou o eminente

relator que essa afirmação não foi contestada na inicial do pedido
de direito de resposta...

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator:
Em momento algum.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Ou seja, haveria até uma questão sobre o interesse de

agir, no que diz respeito à necessidade de se invocar o Poder
Judiciário para dirimir um conflito, porque se a revista teria
procurado, no caso, o recorrente, e ele afirmou que não queria
pronunciar-se, por que haveria, então, a revista de se recusar a
publicar o direito de resposta? Essa informação constante do
final da reportagem, desde que não contestada no início, não sei
se depois, no recurso, essa matéria foi salientada ou não...

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator:
Na inicial, ele silenciou, mas veio trazer isso na fase recursal.

Eu, no meu voto, digo que não é verdade. Primeiro, porque não
tratou da matéria na inicial e não é verdade a afirmação, porque
há o direito de resposta, pois a alegação também no recurso é
genérica: “não me foi dado o direito de resposta”. Só isso.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Então esse fato ainda solidifica a posição de que se cuida

de oferecer uma nova versão, isso se enfraqueceria diante do
fato de que não houve o interesse em fazer antes essa nova
versão. O que seria ideal, realmente, é que no contexto da matéria
houvesse a versão da pessoa interessada, mas isso não foi feito.
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Eu agradeço a Vossa Excelência, era só um acréscimo que
eu desejava fazer.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Mas o que interessa, no caso, é que a Constituição

assegura a liberdade de manifestação do pensamento, e esses
aspectos de pensamento, esses meios pelos quais o pensamento
medita dão concretude ao preceito constitucional da liberdade
de manifestação do pensamento.

No caso em julgamento, o que se discute é a possibilidade
de direito de resposta reclamada ou instada pelo recorrente, diante
da matéria publicada pela revista Veja, sob o título de “Senhor
Ficha Suja”.

Abstraio-me de incursionar quanto à adjetivação que foi
usada: “ficha suja”, “propinazinha”, “fortuna à custa dos cofres
públicos”.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator:
Desembargador Hilton, permita-me só um esclarecimento a

Vossa Excelência: esses trechos que Vossa Excelência está citando
aí agora na reportagem, digo com muita clareza, na minha sentença
monocrática, que eu entendi como ofensivos. No entanto, em
momento algum o direito de resposta trata desse ponto. O direito
de resposta foca-se tão somente na fita; é somente isso. Os
demais trechos não foram abordados, não são objeto de irresignação
por parte do recorrente. E eu destaco isso com muita clareza na
minha decisão monocrática e repeti no voto.

Então só para que Vossa Excelência tenha muita
tranquilidade na hora de votar, é o seguinte: não foram abordados
esses pontos que Vossa Excelência está levantando agora. Eu
digo na minha sentença: entendo que tais trechos são ofensivos,
no entanto não foram objetos de irresignação. Empreendeu-se
tão somente ao vídeo e foi dada uma roupagem outra, dizendo
que era inverossímil o que estava sendo alegado, tão somente.
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O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Se Vossa Excelência me permite, vou esclarecer ainda um

aspecto interessante: quando o art. 58 da Lei 9.504/97 concede
o direito de resposta, primeiro ele se vincula a ofensas, em termos
genéricos. Quando ele se refere a eventual veracidade,
inveracidade, o art. 58 diz que o direito de resposta será concedido
quando a matéria for “sabidamente inverídica”. Esse “sabidamente”
é que requer uma situação muito clara para que o direito de
resposta seja concedido.

Eu agradeço novamente a Vossa Excelência, já tendo
abusado da sua paciência.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Pois não. Estamos em deliberação de julgamento e todos

os esclarecimentos são importantes.

A interferência do eminente Relator se encaixa na minha
linha de raciocínio, e o eminente Relator, ele desconsiderou essas
expressões. E eu também o faço. Eu abstraio de considerar essas
expressões que, em princípio, tem esse caráter ofensivo, porque
isso não constitui o cerne da discussão. O cerne da discussão é
a notícia. O fato de existir essa gravação, o diálogo que foi
travado e que foi objeto da gravação entre os interlocutores, um
dos quais o recorrente, esse é o fato a cujo respeito se pediu o
direito de resposta.

Embora o fato não tenha sido claramente negado pelo
recorrente, até porque o que ele pede é uma retificação da notícia
do fato, cuja divulgação, nos moldes em que foi feita pela revista,
entende o recorrente haver um ataque à sua honra, esses fatos
efetivamente foram por ele negados.

Eu vou chegar a ir a tanto, lendo o que foi pedido como
direito de resposta. Também não me sensibiliza, nesse momento,
Senhor Presidente, a afirmação de que os fatos têm uma linha de
verossimilhança. É possível, mas não é certo. Por quê? Porque os



874 Revista do TREDF n. 5/2010

fatos estão sob investigação. É o que se diz. Fato investigado é
fato duvidoso. Sequer esses fatos estão deduzidos em ação
judicial.

Diz-se aqui que uma gravação está no núcleo de investiga-
ção do Ministério Público, que não é o Ministério Público Federal
na especificidade do ramo próprio da União, mas do Ministério
Público do Distrito Federal, que integra o Ministério Público Federal,
mas tem sua autonomia em relação ao Ministério Público,
tipicamente, especificamente da União.

O que é que diz o candidato?

A matéria divulgada pela revista Veja edição 2177, que

circulou no dia 11 de agosto de 2010, páginas 76/78 a res-

peito do candidato a Governador do Distrito Federal pela

Coligação Esperança Renovada, Joaquim Domingos Roriz

narra os fatos de forma distorcida e tendenciosa.

Em verdade, a pessoa mencionada naquela matéria

jornalística procurou o Sr. Joaquim Roriz, no começo do

ano, pedindo ajuda para resolver pendências financeiras

de seu avô e para pagar despesas de advogado, contrata-

do em face da penhora de fazenda de sua propriedade.

Referida pessoa foi recebida pelo Sr. Joaquim Roriz, que

depois de ouvir o pleito, repassou-lhe a importância de dez

mil reais, destinada, portanto, a essa ajuda que era recla-

mada, para atender necessidades do avô, pessoa conheci-

da pelo Sr. Joaquim Roriz há mais de 40 anos. Dias depois,

dita pessoa deixou bilhete na portaria da residência do Sr.

Joaquim Roriz, em que afirmava haver filmado o encontro

e que, para não divulgar a filmagem, solicitava ajuda em

valores maiores.

Desde então, o Sr. Joaquim Roriz deixou de recebê-lo, mas

não chegou a se preocupar com o episódio, pois o conside-

rou desprovido de relevância. Depois, outros bilhetes fo-

ram entregues ao mesmo local, sendo que em um dizia

que 50 milhões de reais resolveriam o assunto. Em outro,

afirmava que havia conversado com o repórter, autor da



875Revista do TREDF n. 5/2010

matéria que dá ensejo a esse pedido de resposta e com

pessoas do Partido dos Trabalhadores, para vender o vídeo

por 50 milhões de reais, alertando que preferia vender ao

Sr. Joaquim Domingos Roriz por 30 milhões de reais.

Tendo em vista que não mantém qualquer forma de rela-

ção ilícita ou escusa com essa pessoa ou com sua família,

o Sr. Joaquim Roriz pode afirmar que o episódio, repercu-

tido de maneira tendenciosa pela revista Veja, encerra

chantagem explícita a merecer a sua repulsa.

O que eu entrevejo é que, apresentando essa linha de
explicação dos fatos, o recorrente está negando, sim, que eles
ocorreram da forma que foi divulgada pela revista Veja, pela
recorrida. Ainda que haja um possível lastro em gravação, em
fotografia ou filmagem do suposto encontro, não se tem ainda
verossimilhança, porque precisa, na sede própria (não é aqui, na
Justiça Eleitoral) que se estabelecesse aquela gravação, aquela
fita realmente autêntica, se os diálogos ocorreram da forma que
a revista transmitiu ou se deve prevalecer essa versão do
recorrente e a possibilidade de que a nota ou a reportagem sob
censura cause realmente um estrago, no meu entender às vezes
até irreparável, à honra do candidato, do recorrente, justifica,
no meu entender, o direito de resposta por ele aspirado, porque
isso a Constituição assegura. É direito do que foi atacado ter a
possibilidade da resposta, ainda que para dar a sua versão dos
fatos, versão essa que só seria definitiva, só seria a versão final
se a Justiça tivesse já estabelecido: essa aqui é a verdade, isso
que está dito é a verdade.

O que se vê é que se transmite uma notícia, que implica
uma acusação de alta gravidade contra a pessoa do recorrente,
e este, podendo ter – porque a lei lhe faculta – a possibilidade de
responder no meio próprio, que é a imprensa, fica obstado de dar
a sua versão.

Não tem maior relevância, no meu entender, aquela parte
final da reportagem, que é de praxe em todas essas reportagens
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que envolvem honra de pessoas, notícias, que, em tese, podem
atingir honra das pessoas, o ex-governador não quis se pronunciar.
Qual a certeza que se tem disso, quando se sabe que ele procurou
se pronunciar, vindo à Justiça, pedindo o direito de resposta.

Então, em conclusão, Senhor Presidente, nas preliminares
acompanho o eminente relator, mas no mérito eu dou provimento
ao recurso, para que seja concedido o direito de resposta, nos
termos postulados na fl. 17.

É o meu voto.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Senhor Presidente, eminentes pares, eu inicio o meu voto,

reafirmando a competência do TRE/DF para processar e julgar
essa matéria, o direito de resposta, com fundamento da Lei.
9.504/97, art. 58.

Quanto às preliminares julgadas pelo eminente relator, estou
o acompanhando integralmente, pois entendo que a preliminar de
ilegitimidade ativa, que foi argüida da tribuna, cai por terra em
razão do art. 16-A da Lei 9.504/97, porque, ainda que o candidato
tenha indeferido o seu registro aqui no TRE e também no TSE,
havendo ainda a fase recursal para o Supremo, ou seja, não
havendo decisão transitada em julgado, não há que se falar em
ilegitimidade, pois ele ainda continua candidato e tem direito de
fazer uso de todos os instrumentos legais.

Também não vejo como acolher a prejudicial de sobresta-
mento do feito, uma vez que o art. 16-A também dá amparo para
ele de fazer uso da representação para obter o direito de resposta.

Quanto à prejudicial de produção de provas, como bem
colocou o eminente relator, a matéria, que é apreciada aqui na
Justiça Eleitoral, tem que ser feita de forma célere. E no caso sob
exame, o eminente relator teve a cautela elogiável de procurar o
Ministério Público do Distrito Federal e averiguar da existência
dessa gravação em vídeo e a confirmação da existência do vídeo
e da investigação que está sendo ali apurada.
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Portanto, também rejeito essa prejudicial de produção de
provas.

No mérito, estou acompanhando o eminente relator, pedindo
vênia ao Desembargador Hilton Queiroz, pois é sempre muito difícil
tentar contra-argumentar com Sua Excelência, mas no caso sob
exame, o art. 58 diz “informação sabidamente inverídica”. O relator
bem ponderou em seu voto que em nenhum momento o candidato
disse que essa gravação era inverídica. Procurado pela reportagem,
não quis se pronunciar. Agora, usando essa representação, ele
tenta dar uma nova versão aos fatos para lhe beneficiar e ao
mesmo tempo trazer, pelo que eu vi aqui pelo direito de resposta,
envolvimento de partidos políticos, de jornalistas, e isso não é
matéria para ser apreciada aqui.

Por esse motivo, eu entendo que, nesse caso, realmente
não há como se deferir o direito de resposta.

Eu destaco aqui a fala do Ministério Público Eleitoral, que
diz que cada caso tem que ser apreciado individualmente. Num
caso anterior, que eu tive a oportunidade de ser relator, realmente
havia uma forma não correta de se divulgar uma notícia,
distorcendo fatos e truncando informações. Mas nesse caso aqui,
não foi negada a existência do vídeo. Pelo contrário, ele reconhece
a existência do vídeo, reconhece que estava passando esse
dinheiro, só tenta dar uma nova versão aos fatos.

Por que não o fez quando procurado pela reportagem para
exercer o direito de justificativa de sua conduta? Se não o fez,
eu não vislumbro aqui argumento que possa justificar o direito de
resposta.

Por esse motivo, Senhor Presidente, eu acompanho o eminente
relator, quanto às preliminares arguidas e, no mérito, também nego
provimento ao recurso, indeferindo o direito de resposta.

É como voto.
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DECISÃO

Rejeitaram-se as preliminares, em decisão unânime, e,
quanto ao mérito, conheceu-se e negou-se provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator. Decisão por maioria. Em 1º de
setembro de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 4.195
Classe: 38 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 2845-55
Assunto: Registro de Candidatura – Substituição de
Candidato – Partido Político – Primeiro Suplente de Senador
Interessada: Coligação Esperança Renovada
Advogado: Dr. Eládio Barbosa Carneiro – OAB/DF 19.774
Interessado: Francisco José de Oliveira Ferraz – Candidato
a Primeiro Suplente de Senador – PRTB
Relator: Juiz Luciano Vasconcellos
Relator designado: Desembargador Federal Hilton Queiroz
Publicado em Sessão (art. 48, § 3o, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

PEDIDO DE REGISTRO – SUBSTITUIÇÃO DE SU-
PLENTE DE CANDIDATO AO CARGO DE SENADOR
DA REPÚBLICA – TEMPESTIVIDADE – REGULA-
RIDADE NA DOCUMENTAÇÃO – DEFERIMENTO
DO REGISTRO – DEFERIMENTO DA CHAPA.

1 – Pedido de substituição de candidato, nos
exatos termos do artigo 13, § 1º, da Lei 9.505/
97, a Lei das Eleições, e do artigo 56, § 1º, da
Resolução TSE  23.221/2010, tem que ser feito
até 10(dias) da decisão judicial que indefere o
pedido de registro de candidatura e, para cha-
pa majoritária, até um dia antes do pleito. Ve-
rificado que a apresentação de candidato subs-
tituto respeitou os prazos previstos na legisla-
ção de regência, há de se reconhecer sua
tempestividade e regularidade.

2 – Constatada a perfeita formação do proces-
so que contém toda a documentação exigida
na Resolução TSE  23.221/2010, que o habilita
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a concorrer a cargo eletivo, defere-se o pedido
de registro de candidatura.

3 – Pedido conhecido e deferido.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL em deferir o pedido de registro nos termos do
voto do Desembargador Federal Hilton Queiroz que relatará o
acórdão. Decisão POR MAIORIA, de acordo com a ata do
julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 20 de setembro de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Relator designado

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Requer a Coligação ESPERANÇA RENOVADA a candidatura
de Francisco José de Oliveira Ferraz ao cargo de 1º Suplente
de Senador, pelo PRTB, em substituição a Anna Christina
Kubitschek Barbará Pereira.

Foi informado às fls.34/36 que preenche o pedido as
condições legais de atendimento.

O Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento do
registro em razão de sua intempestividade.

Manifestação do candidato de fls.47/54, na qual diz ser
tempestivo o pedido, e da Coligação de fls.61/72, no mesmo
sentido.
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Certidão existente nos autos dando conta do julgamento
do DRAP do partido.

Este o relatório.

PROFERIU SUSTENTAÇÃO ORAL O SENHOR ADVOGADO RODRIGO
FERNANDES DE MORAES FERREIRA – OAB/DF Nº 17.210,
PATRONO DA COLIGAÇÃO ESPERANÇA RENOVADA.

VOTOS

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Não pode o pedido ser deferido, já que intempestivo.

Dou as razões do meu convencimento.

Substituição de candidato tem que se dar em até
10(dez) dias depois da decisão judicial que indefere o
registro.

Diz a Lei 9.504/97, a Lei das Eleições:

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir can-

didato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer

após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu

registro indeferido ou cancelado.

§ 1o A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida

no estatuto do partido a que pertencer o substituído, e o

registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias contados

do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que

deu origem à substituição.

Diz a Resolução TSE 23.221/2010:

Art. 56. É facultado ao partido político ou à coligação subs-

tituir candidato que tiver seu registro indeferido, inclusive

por inelegibilidade, cancelado, ou cassado, ou, ainda, que
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renunciar ou falecer após o termo final do prazo do regis-

tro (Lei nº 9.504/97, art. 13, caput; LC nº 64/90, art. 17;

Código Eleitoral, art. 101, § 1º).

§ 1º A escolha do substituto se fará na forma estabelecida

no estatuto do partido político a que pertencer o substituído,

devendo o pedido de registro ser requerido até 10 dias con-

tados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial

que deu origem à substituição (Lei 9.504/97, art. 13, § 1º).

Ensina Marino Pazzaglini Filho:

Na eleição majoritária, se o candidato a ser substituído for de

coligação, “a substituição deverá ser feita por decisão da

maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos parti-

dos políticos coligados, podendo o substituto ser filiado a qual-

quer partido dela integrante, desde que o partido político ao

qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência”

(§ 1º do art. 56 da Resolução TSE nº 23.221/10)

O novo registro deverá ser requerido, pelo partido a que

pertencer o candidato substituído, até 10 (dez) dias conta-

dos do fato ou da notificação do partido referente à decisão

judicial que deu origem à substituição.

Nas eleições majoritárias, a substituição poderá ser

requerida a qualquer tempo, desde que tempestiva. (Elei-

ções Gerais 2010.  1ª Edição, Atlas, pág. 55).

Neste sentido já decidiu o TSE:

Recurso especial. Substituição de candidato a vice-prefeito.

Observado o prazo de dez dias contado do fato ou da deci-

são judicial que deu origem ao respectivo pedido, é possí-

vel a substituição de candidato a cargo majoritário a qual-

quer tempo antes da eleição (art. 101, § 2º, do Código

Eleitoral), sem ofensa ao art. 57 da Resolução nº 21.608/

2004, sobretudo consideradas as peculiaridades do caso.

Recurso especial não provido.
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(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 25568, Acórdão de 06/

12/2007, Relator(a) Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOA-

RES, Publicação: DJ – Diário de justiça, Volume I, Data 14/

03/2008, Página 8).

Aqui, no caso dos autos, a decisão judicial, a que fez contar
o prazo para a substituição, foi a proferida por este colegiado no
processo 1517-37, Acórdão 3512, que foi publicado em 3 (três)
de agosto deste ano, na sessão de julgamento em que o pedido
de registro da candidata a ser substituída foi indeferido.

Faço aqui um registro.

Não se pode ter a apresentação de recurso como
afastamento da decisão judicial, de sua existência, uma vez que
não tem ele efeito suspensivo, a ele se emprestando somente o
efeito devolutivo.

Diz o Código Eleitoral:

Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.

Parágrafo único. A execução de qualquer acórdão será fei-

ta imediatamente, através de comunicação por ofício, te-

legrama, ou, em casos especiais, a critério do presidente

do Tribunal, através de cópia do acórdão.

Ensina Alexandre Freitas Câmara:

Além das hipóteses aí enumeradas, há outras em que a

apelação será recebida somente no efeito devolutivo, não

se produzindo o efeito suspensivo.

Nas hipóteses em que a apelação seja recebida sem efeito

suspensivo, a sentença apelada será desde logo eficaz.

(In Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris,

Rio de Janeiro, 2004, 8ª edição, Volume II, pág.95).

Conclusivamente.
Se o pedido de substituição tinha que ser feito até

13(treze) de agosto, e foi ele apresentado em 6 (seis) de
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setembro, evidente ser ele intempestivo, o que impede seja ele
apreciado.

E mais se tem para concluir-se pela intempestividade.

Ainda que se tivesse a renúncia como o fato que dá
ensejo à substituição, e não a decisão judicial, mesmo assim
seria o pedido intempestivo.

E fora do prazo teria sido feito o pedido porque a primeira
suplente Anna Christina Kubstshek Barbara Pereira, em 25 (vinte
e cinco) de agosto, como conta a cópia de petição encontrada
às fls.21, apresentou ao Ministro Relator renúncia ao Recurso
Especial.

Feita a renúncia, é da data em que ela foi apresentada
que se conta o prazo para a substituição.

Neste sentido já decidiu o TSE:

RESPE – RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 22859 – Carmo

do Rio Verde/GO

Acórdão nº 22859 de 18/09/2004

Relator(a) Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS

Publicação:

PSESS – Publicado em Sessão, Data 18/09/2004

RJTSE – Revista de Jurisprudência do TSE, Volume 15, Tomo

4, Página 208

Ementa:

RECURSO ESPECIAL. Eleições 2004. Registro. Candidato.

Substituição. Recurso. Desistência.

Na pendência de recurso contra decisão que indeferiu o

registro de candidatura, não corre prazo para a substitui-

ção prevista no art. 13 da Lei nº 9.504/97.

Em havendo desistência de tal recurso, o prazo de substi-

tuição inicia-se no momento em que aquela se manifestou.

É impossível a substituição, se a desistência do recurso

ocorreu a menos de 60 dias das eleições.



885Revista do TREDF n. 5/2010

Decisão:

O Tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe

negou provimento, nos termos do voto do relator.

Logo, se a renúncia ao recurso foi apresentada em 25
(vinte e cinco) de agosto, uma quinta-feira, e o pedido de
substituição foi protocolado no dia 06 (seis) de setembro,
portanto no décimo segundo dia, evidente que o prazo não foi
respeitado, o que impede seja ele conhecido.

Consigno que embora o dia 04 de setembro seja um sábado,
não houve prorrogação do prazo, conforme Resolução do TSE n.
23.089/09, que prevê o regime de plantão a partir do dia 05 de
julho de 2010.

Por estes motivos, VOTO no sentido de indeferir, em razão
da intempestividade, o pedido de registro da candidatura de
Francisco José de Oliveira Ferra ao cargo de 1º Suplente de
Senador, pelo PRTB, em substituição a Anna Christina Kubitschek
Barbará Pereira.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Foi a coligação que pediu? O prazo é tempestivo?

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Foi a coligação que pediu. Se, efetivamente, tomar o prazo

da coligação, é tempestivo. Ela toma ciência quando se publica o
despacho do relator, que homologa a renúncia no processo. Seria
o único marco temporal possível da coligação, tomando ciência,
seria aquela comunicação lá que homologa. Aí seria tempestivo,
não há dúvida.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
E a coligação, foi só nessa ocasião da renúncia, que

realmente tomou conhecimento? É a coligação que está pedindo.
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O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
É a coligação que pede. Há nos autos, Desembargador

Federal Hilton, um documento datado de 24 de agosto, um dia
antes dessa renúncia, que é uma carta endereçada à coligação,
dizendo que renuncia, mas não há certeza se a coligação a tenha
recebido. É uma carta sem comprovação de recebimento e não
posso afirmar contra a coligação que ela já sabia. Há a carta,
mas não sei se ela efetivamente recebeu.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Vossa Excelência me permite? O art. 16-A da Lei 9.504/97

estabelece que:

Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub judice po-

derá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral,

inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na

televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica en-

quanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos

votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu

registro por instância superior.

Enfim, ele tem todas as prerrogativas de um candidato
que não teve o registro cassado, e surge aí a seguinte situação:
ele não tem o registro deferido, ele pode participar da campanha.
E aí, como se faz a substituição do candidato?

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
A resposta que daria a Vossa Excelência é que corre por

conta e risco. Ou ele substitui, ou ele insiste que poderá ser. Se
não puder, ele assumiu, por sua conta e risco, porque quis. Ele
teria que fazer a escolha, ainda que não seja essa.

Aí, o que ele faz? Ele tem o recurso, depois da renúncia.
Aí, sim, faz a resposta. Quando ele renuncia ao recurso, ele está
dizendo: “tudo bem, entendo que a candidatura não podia
prosperar”; tanto que ela renunciou. E aí também estou me
baseando pela questão do TSE, de que o prazo começa da renúncia
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e não da comunicação dessa denúncia à coligação ou a quem
quer que seja.

Seriam esses os meus dois argumentos, Juiz Evandro.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Vou pedir vênia ao eminente Desembargador Luciano, mas

vou deferir...

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Desembargador Hilton, só para fortalecer o seu raciocínio,

a única questão que levaria ao indeferimento seria essa questão
da intempestividade. O resto preenche todas as condições. Seria
só isso.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Considerando que foi a coligação que pediu e, na época

em que foi formulado o pedido, foi esse pleito deduzido
tempestivamente. E o pedido de substituição teria que partir da
coligação, porque as candidaturas são viabilizadas por intermédio
dos partidos ou coligações.

Então, por essa circunstância, eu peço vênia ao eminente
relator, mas supero esse aspecto da intempestividade. Fico por
aí. E se for ao mérito...

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
E aí estamos deferindo, não é?

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
É.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Lembro só, Desembargador Hilton, a todos nós, que ao

deferirmos esta, então teríamos que reabrir daqueles outros dois
para deferir também. Foi isso que nós discutimos.
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O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
E o que impediu a apreciação...

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Foi basicamente isso. Depois nós caminhamos, se não me

engano, Desembargador Mario, também julgamos aqui, sempre nesse
sentido, não deferíamos a chapa toda porque um deles não...

Mas ficava claro que se um deles...

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Eu mesmo tive um na chapa do candidato Rollemberg.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Isso. Então, se eu for vencido, logo depois nós chamaremos

os outros dois.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Senhor Presidente, eu vou pedir as mais respeitosas vênias

ao eminente relator, mas entendo aqui que a legislação tem que
ser flexibilizada, porque não é um pedido da Anna, mas da uma
coligação, que só teve ciência lá para o dia 4 de setembro.

Então eu acho que realmente não há como se dizer que
era intempestivo, porque até lá – é como colocou o Dr. Pertence
– ele podia se valer de todas as atividades que um candidato
comum tem. Chegando a um determinado nível, por exemplo, nós
temos determinados candidatos que têm aqui indeferidos os
registros e estão recorrendo para o TSE, e alguns vão até ao
Supremo. E se acontecer de chegar ao Supremo, e ele disser que
não é válido. E aí? Então o partido tem direito de substituir. E
como vamos proceder? Só se flexibilizar e der o efeito suspensivo.

Eu entendo que a partir do momento em que ela renunciou
e a coligação ainda não tinha a decisão da Justiça, acho que se
dizer que está intempestivo é ser rigoroso demais.
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Então, pedindo vênia ao eminente relator, entendo que
essa questão da preliminar de intempestividade deve ser rejeitada.
Estou acompanhando a divergência e, se necessário, depois me
pronunciarei quanto ao mérito.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Na verdade, Desembargador José Carlos, é o próprio mérito.

Eu não destaquei, eu levei isso para dizer que estava indeferindo
por isso, não destaquei como preliminar. É praticamente isso,
porque o resto está tudo perfeito.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Então, se for o caso, com esse esclarecimento, no mérito,

pelo deferimento do registro.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – vogal:
Ante os argumentos, Senhor Presidente, do Desembargador

Hilton Queiroz e das considerações do Juiz Evandro Pertence e
do Desembargador Souza e Ávila, vou acompanhar a divergência
e defiro o registro.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, há decisão do TSE no sentido de que,

na pendência de recurso do candidato renunciante, o dies a quo
para contagem do prazo da substituição é o dia da renúncia,
como explicitou o eminente relator.

Ocorre que, no caso, o requerimento do registro da
candidatura foi feito pela própria coligação. Só que, no momento
em que houve aqui o indeferimento, o recurso já foi da própria
candidata e foi ela só quem renunciou ao recurso no TSE.

Ora, a partir daí incide o § 1º do art. 13, no sentido de que
o registro da substituição deverá ser exigido até 10 (dez) dias
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contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial
que deu origem à substituição.

No caso, como o recurso foi da própria candidata, em
relação a ela esse prazo transcorreu, mas em relação ao partido,
no caso, à coligação, faltaria um ato oficial que desse ciência à
coligação dessa renúncia. Pode-se até entender que ela deveria
estar sabendo da renúncia, mas eu não poderia estar sabendo
desse pressuposto, deveria haver uma documentação oficial, dando
conta de que houve um ato oficial, noticiando essa renúncia,
para que começasse a fluir o prazo de 10 dias para a substituição.

Por isso peço também vênia ao eminente relator e
acompanho a divergência. Com isso, também defiro o registro da
substituição.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente, como já havia me manifestado, também

não consigo ver essa intempestividade, até pela forma que a lei
dá à situação em que o candidato continua candidato até o
trânsito em julgado. Então fico imaginando, como já disse.

Acho que o recurso não tem efeito suspensivo, mas a
candidatura está com efeito suspensivo, por conta do art. 16-A.
Não dá para se ter duas candidaturas na mesma posição.

Então acompanho a divergência, com todas as vênias ao
eminente Desembargador Luciano.

DECISÃO

Deferiu-se o pedido de registro, nos termos do voto do
Desembargador Federal Hilton Queiroz, que relatará o acórdão.
Maioria. Em 20 de setembro de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 4.244
Classe: 24 – Petição
Num. Processo: 1054-51
Requerente: Partido Socialista Brasileiro – PSB
Advogados: Gabriela Rolemberg – OAB/DF nº 25.157 e
outros
Requerido: Rogério Ulysses Telles de Mello
Advogada: Sanny Braga Vasconcelos – OAB/DF nº 18.969
Relator: Juiz Josaphá Francisco dos Santos
Publicado: Diário da Justiça Eletrônico 29.9.2010, fls. 2/3

EMENTA

AÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO –
CONSTITUCIONALIDADE DA RES. 22.610/07-TSE
– INFIDELIDADE QUE IMPLICOU A EXPULSÃO DO
PARTIDO – INCIDÊNCIA DA RES. 22.610/07-TSE
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DE-
FESA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
3.999-DF e a ADI 4.086-DF, reafirmou a
constitucionalidade da Res. 22.610/07-TSE,
sendo incabível a declaração de inconstitucio-
nalidade incidental, pois essas decisões possu-
em efeito vinculante (art. 28 da Lei 9.868/99).

2. Se a simples desfiliação enseja a perda do
mandato, quanto mais a violação aos princípi-
os éticos estabelecidos no estatuto. É cabível
a aplicação da citada resolução, tendo em vis-
ta que a infidelidade partidária não se restrin-
ge à hipótese de desfiliação voluntária, mas
também de expulsão. Precedente do TRE/MG.

3. É legítimo o direito de resistência do parla-
mentar quanto às orientações partidárias ma-
nifestamente ilegais. Contudo, a insubor-
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dinação do filiado, em especial, pela votação
de projeto de lei em manifesto confronto com
a orientação da agremiação, fato que ensejou
a aplicação da pena de advertência no âmbito
partidário, caracteriza infidelidade partidária.
4. Caracteriza infidelidade partidária a grave
violação à ética partidária, consistente no
envolvimento de filiado em escândalo de
corrupção. No caso, verificou-se, em gravação
legal de conversa travada na residência oficial
do Governador, na qual o assunto era a “des-
pesa mensal com políticos”, que o Chefe da
Casa Civil ficou responsável pelo repasse de
quantia ao Requerido.
5. É incabível a alegação de cerceamento de
defesa se as teses defensivas foram conside-
radas no julgamento da expulsão do filiado,
sendo que os graves fatos a ele imputados fo-
ram suficientes para firmar o convencimento
no sentido contrário à sua pretensão.
6. Julgou-se procedente a ação para decretar
a perda do mandato.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,
JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator, MARIO MACHADO,
EVANDRO PERTENCE, LUCIANO VASCONCELLOS, HILTON QUEIROZ
e JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogais, em admitir a ação e
julgá-la procedente, nos termos do voto do relator, decretando-
se a perda do cargo eletivo do Deputado Distrital Rogério Ulysses
Telles de Mello. Decisão UNÂNIME, de acordo com a ata do
julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 27 de setembro de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente
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Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS

Relator

RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação de Perda de Mandato Eletivo ajuizada
pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB contra o Deputado Distrital
Rogério Ulysses Telles de Mello.

A agremiação justificou o pedido pelos seguintes fatos: 1)
foi instaurado processo disciplinar para apuração de denúncia
pelo envolvimento do Requerido em esquema de corrupção, objeto
da investigação da Operação “Caixa de Pandora” da Polícia Federal;
2) há gravação em que o Requerido é citado como recebedor de
certa quantia do mencionado esquema de corrupção; 3) o
Requerido é reincidente em burlar o programa partidário, pois
descumpriu decisão da agremiação quanto à votação do PDOT –
Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF, tendo sido aplicada
a pena de advertência por esse fato; 4) o órgão de direção
partidária deliberou pela expulsão do Requerido dos quadros da
agremiação, sendo que foi negado provimento ao recurso
administrativo interposto; 5) o mandato pertence ao PSB e o
Requerido não representa mais os interesses partidários.

O Requerido, em sua defesa de fls. 78/92, sustentou que:
1) é inconstitucional a Res. 22.610/07-TSE, que dispõe sobre o
processo de perda de cargo eletivo, pois somente lei complementar
poderia assim dispor; 2) o Tribunal Superior Eleitoral, ao editar a
Res. 22.610/07-TSE, usurpou a competência do Supremo Tribunal
Federal, a quem incumbe o julgamento de mandado de injunção,
nos termos do art. 102, I, “q”, da CF; 3) não se desfiliou do
partido, mas dele foi expulso, não se aplicando a Res. 22.610/07-
TSE; 4) não apareceu nas filmagens realizadas na operação; 5)
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no cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua
residência e seu gabinete parlamentar “nada foi encontrado de
relevante para a investigação”; 6) não foi indiciado ou denunciado
em razão dos fatos investigados; 7) meros indícios não poderiam
fundamentar a sua expulsão do partido; 8) o processo de expulsão,
apesar de garantir a sua manifestação, teria ignorado os argumentos
de sua defesa, de modo que houve violação o direito de defesa.

O MM. Juiz Relator antecessor determinou, por carta de
ordem, a oitiva das testemunhas arroladas pelo Requerido (fl. 167),
que não diligenciou no sentido de levá-las para serem ouvidas em
juízo, conforme dispõe o art. 7º da Res. 22.610/07-TSE, frustrando-
se a audiência designada pelo MM. Juiz da 14ª ZE (fl. 179).

Em razão disso, o em. Relator que me antecedeu,
determinou que fossem intimadas as testemunhas para colheita
da prova oral (fl. 184), mas elas não compareceram à nova
audiência marcada (fl. 200).

Os autos me foram redistribuídos em 14/09/10 (fl. 209).

Diante da frustração na colheita da prova cuja diligência
cabia à parte e, ainda, pelo fato de que os documentos juntados
eram suficientes para o julgamento da causa, abri vista dos autos
ao d. representante do MPE (fls. 211/213), que se pronunciou
pela procedência do pedido (fls. 217/225).

É o relatório.

PROFERIU SUSTENTAÇÃO ORAL O SENHOR ADVOGADO
RODRIGO DA SILVA PEDREIRA – OAB/DF Nº 29.627,
PATRONO DO REQUERENTE.

VOTOS

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator:
DA CONSTITUCIONALIDADE DA RES. 22.610/07-TSE

O Requerido sustentou que é inconstitucional a Res. 22.610/
07-TSE, que dispõe sobre o processo de perda de cargo eletivo,
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pois somente lei complementar poderia assim dispor e que o Tribunal
Superior Eleitoral, ao editar a mencionada resolução, teria usurpado
a competência do Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe o
julgamento de mandado de injunção, nos termos do art. 102, I,
“q”, da CF.

Não procedem tais argumentos.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
3.999-DF e a ADI 4.086-DF, reafirmou a constitucionalidade da
Res. 22.610/07-TSE. Ademais, essas decisões, proferidas em sede
de controle concentrado de constitucionalidade, possuem efeito
vinculante (art. 28 da Lei 9.868/99), sendo, portanto, incabível a
declaração de inconstitucionalidade incidental.

Rejeito a alegação de inconstitucionalidade da Res.
22.610/07-TSE.

DA INCIDÊNCIA DA RES. 22.610/07-TSE

O Requerido afirmou que não se desfiliou do partido, mas
dele foi expulso, de modo que não se aplicaria a Res. 22.610/07-
TSE, que somente seria cabível na hipótese de infidelidade partidária.

Considero cabível a aplicação da citada resolução, pois a
infidelidade partidária não se restringe à hipótese de desfiliação,
mas também a expulsão.

Nesse sentido:

O procedimento de perda de mandato, regulamentado pela

Resolução 22.610/2007/TSE, não se presta apenas a dar

tratamento a uma modalidade específica de infidelidade

partidária, decorrente do ato voluntário de desfiliação sem

justa. Ao contrário, a Resolução em tela tem a função de

tutelar a fidelidade partidária, como um todo, atuando como

gênero das várias espécies de infidelidade partidária, como

a expulsão e a desfiliação sem justa causa. Precedente

desta Corte. (Acórdão 193/10-TRE/MG).
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Ademais, se a simples desfiliação enseja a perda do mandato,
quanto mais a violação aos princípios éticos estabelecidos no
estatuto, a ponto de implicar a expulsão do infiel.

Portanto, considero cabível a aplicação da Res. 22.610/
07-TSE.

DA INFIDELIDADE E DA REGULARIDADE
DO PROCESSO DE EXPULSÃO

O pedido de perda do mandato parlamentar se fundamenta
em dois pontos, quais sejam, no envolvimento do Requerido nos
escândalos deflagrados pela “Operação Caixa de Pandora” e na
insubordinação quanto às orientações do partido, em especial,
pela votação favorável ao PDOT – Plano Diretor de Ordenamento
Territorial do DF.

Quanto à insubordinação às orientações partidárias, tenho
que é legítimo o direito de resistência do parlamentar desde que
seja para não cumprir ordem manifestamente ilegal.

No caso, porém, sabe-se que pesam fortes suspeitas contra
a aprovação do PDOT, conforme declarou o delator do esquema
Durval Barbosa em depoimento colhido no MPDFT – Ministério
Público do Distrito Federal e dos Territórios:

Que Marcelo [Diretor do Grupo empresarial Paulo Octávio]

foi um dos responsáveis pela distribuição dos valores arre-

cadados para pagamento dos deputados distritais da base

do governo em razão da aprovação do Plano Diretor de

Ordenamento Territorial do DF; Que o dinheiro foi arreca-

dado entre as empresas que se beneficiaram com a apro-

vação do novo PDOT; (fl. 29)

Assim, segundo Durval Barbosa, para a aprovação do PDOT,
Deputados Distritais receberam propina para votarem com a
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proposta defendida pelo governo. No caso, é no mínimo estranho
que o Requerido tenha votado pela aprovação desse projeto em
manifesto confronto com a orientação da agremiação.

Embora neste feito não seja cabível constatar se o
Requerido efetivamente recebeu valores para votar pela aprovação
do projeto, é certo que essa insubordinação, que lhe rendeu a
aplicação da pena de advertência no âmbito partidário, caracteriza
infidelidade partidária.

De qualquer modo, há provas indiciárias do envolvimento
do Requerido nos escândalos de corrupção.

Com efeito, em decorrência de gravação ambiental realizada
na residência oficial de Águas Claras, o ex-Governador Arruda
tentava saber quanto era a despesa mensal com deputados da
base de sustentação do Governo. Segundo se depreende do
diálogo, o ex-Governador determina que essa tarefa fique sob a
coordenação de José Geraldo Maciel, ex-chefe da Casa Civil do
GDF, estando presente na ocasião, Durval Barbosa, o arrecadador
dos recursos ilícitos.

Nesse contexto é que o Requerido Rogério Ulysses foi citado
como sendo um dos deputados que receberiam o “mensalão”,
segundo constou do Inquérito 650, que tramita no STJ (fl. 06 do
Anexo 1). Eis o trecho da gravação:

ARRUDA: Aquela despesa mensal com político sua hoje tá

em quanto?

(…)

ARRUDA: O problema é tá em várias mãos!

JOSÉ GERALDO: Não, tudo bem! Tudo bem!

ARRUDA: Por que eu acho o seguinte: você tem que con-

versar com o FÁBIO. Eu acho que tudo isso tem que ser o

seguinte, tem que tá que tá ligado a uma campanha políti-

ca junto, concordam?

DURVAL: É, né? Se os três não se comunicarem!!!
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JOSÉ GERALDO: O RONEY pega (ininteligível)… e lá onze e

meio. O ROGÉRIO ULYSSES comigo cinquenta e lá dez

com o OMÉZIO.

ARRUDA: Não, acabou uai!

JOSÉ GERALDO: não, pois é. O AYTON comigo trinta e com

o OMÉZIO dez.

JOSÉ GERALDO: O BELINALDO, trinta e trinta.

ARRUDA: Não!

DURVAL: O BELINALDO pequeninho daquele jeito… (Des-

tacou-se)

Conforme se verifica do diálogo acima, Rogério Ulysses
recebia valores de José Geraldo Maciel, pessoa que, segundo
declarou Durval Barbosa ao MPDFT, era “encarregado de pagar
aproximadamente R$ 400 mil reais mensais a alguns Deputados
Distritais da base de apoio do Governo Arruda” (fl. 31).

Portanto, tenho que foram legítimas as conclusões do
processo disciplinar que culminou na expulsão do Requerido do PSB:

O argumento apresentado pelo representado, questionan-

do o significado do numerário ‘cinquenta e dez’ ouvidos na

degravação, aventando a possibilidade dos mesmos se-

rem quantidades de impressos de propaganda política, não

o acode, visto que na contextualização de toda a conversa

entre Arruda, José Geraldo e Durval denota-se que se tra-

tava de dinheiro e não impressos.

Noutro giro, não há qualquer registro público que o repre-

sentado tenha adotado medidas judiciais em desfavor da-

queles que o citaram como beneficiário de dinheiro ilegal.

A reação do ‘homem médio’ ao ser acusado de cometer

um crime e não tendo ele cometido é de imediatamente se

insurgir contra a falsa acusação, mediante questionamentos

judiciais em defesa de sua honra.

(…)
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A afirmação do representado de que jamais atuou à reve-

lia do partido não corresponde à verdade dos fatos. O par-

lamentar foi merecedor de medida disciplinar de ADVER-

TÊNCIA por descumprir decisão partidária para votar de

forma contrária à aprovação do PDOT. A imprensa divulgou

como os deputados votaram no 1º e 2º turnos do PDOT. Os

registros de votação da CLDF comprovam que o dep. RO-

GÉRIO ULYSSES votou favoravelmente a matéria, ou seja,

com o Governo.

Para corroborar seu alinhamento com o Governo Arruda,

seguidamente se posicionou favoravelmente aos interes-

ses do grupo político que ora macula a imagem do Distrito

Federal, destacando a saber:

· Retirada da assinatura do Requerimento para criação da

CPI do BRB (Operação Aquarela);

· Arquivamento súbito da CPI dos Cemitérios na condição

de Presidente (contratos eivados de irregularidades envol-

vendo autoridades ligadas ao governo);

· Voto contra o Plano de Cargos e Salários dos professores

seguindo orientação do GDF – vale ressaltar que o parla-

mentar é professor;

· Votação no PL e no veto da Lei do Passe Livre seguindo

orientação do Buriti;

· Votação favorável de Proposta de Emenda à lei Orgânica

de redução do percentual de repasse para FAP/DF.

· Retirada de assinatura para criação da CPI DIGITAL, que

iria investigar suspeitas de irregularidades em contratos

assinados pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do GDF

com a Universidade de Brasília.

Ressalta-se que não importa que o Requerido não tenha
sido indiciado ou denunciado ou que o processo por quebra de
decoro parlamentar instaurado na Casa Legislativa tenha sido
arquivado. É que o processo de expulsão partidária é uma instância
independente, que não se submete às conclusões do Parlamento
ou da Justiça Criminal sobre o mesmo fato.
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Na exclusão de filiados também se verifica a questão polí-
tica. No caso, além dos graves fatos imputados ao Requerido,
verificou-se um alinhamento com o grupo situacionista em con-
fronto com as legítimas orientações partidárias.

Igualmente, não se sustenta a alegação do Requerido no
sentido de que o processo administrativo, apesar de garantir a
sua manifestação, teria ignorado os argumentos de sua defesa.

Com efeito, da simples leitura da decisão partidária, percebe-
se que as teses defensivas foram consideradas no julgamento
interno, porém, os graves fatos imputados ao Requerido foram
suficientes para firmar o convencimento no sentido contrário à
sua pretensão.

Por fim, ressalta-se que, apesar de o estatuto da agremia-
ção não prever rito específico, constata-se que o Requerido
manifestou-se em várias oportunidades, juntou provas, opôs
embargos de declaração e recorreu  ao Diretório Nacional contra
a decisão regional que determinou a sua expulsão, que restou
mantida, sendo, portanto, incabível qualquer alegação de
cerceamento de direito de defesa.

Ante o exposto, julgo procedente a ação, decretando a
perda do mandato de Deputado Distrital conferido a Rogério Ulysses
Telles de Mello.

É como voto.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – vogal:
Senhor Presidente, expôs o eminente relator que no

procedimento de expulsar do partido foram observados os dispositivos
estatutários, não significando ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, isso se entendendo regular o procedimento do
partido, tanto mais quanto o seu mérito diz respeito, na realidade,
às próprias agremiações partidárias.

É evidente que se se invocasse motivo visceralmente
inexistente, manifestamente impróprio, improcedente, poder-se-ia
fazer uma superficial incursão de mérito para afastar a motivação
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de expulsão. Não é o caso, como explanou o eminente relator;
houve motivação idônea, em tese, para expulsão e o mecanismo
estatutário foi observado.

De outra parte, entende-se que a filiação partidária não é
apenas uma condição de elegibilidade, mas também um requisito
para o próprio exercício do mandato.

Com essas considerações, Senhor Presidente, eu acompa-
nho o voto do eminente relator.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente, este Tribunal, no julgamento do Gover-

nador Arruda, no caso de infidelidade partidária, teve a oportuni-
dade de discutir essa situação bastante similar, em que se alegou
como justa causa o fato de o partido ter iniciado o processo disciplinar.

Naquela oportunidade, acompanhando o eminente relator
em toda a extensão do seu voto, manifestei meu entendimento
de que isso não caracterizava justa causa para desfiliação e que
é absolutamente lícito aos partidos iniciar processo disciplinar,
inclusive podendo concluir com a expulsão do filiado, de quem
exerce mandato.

Seguindo a linha do meu entendimento, vou acompanhar o
eminente relator. Também entendo que o fato da expulsão não
afasta a hipótese da infidelidade.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Com o eminente relator.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Com o relator.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o eminente relator.
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DECISÃO

Admitida a ação, foi ela julgada procedente, nos termos
do voto do relator, decretando-se a perda do cargo eletivo do
Deputado Distrital Rogério Ulysses Telles de Mello. Unânime. Em
27 de setembro de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 4.270
Classe: 8 – Registro de Candidatura
Num. Processo: 3113-12
Assunto: Registro de Candidatura – Substituição de
Candidato – Por Renúncia – Cargo – Governador
Requerente: Coligação Esperança Renovada
Advogado: Dr. Eládio Barbosa Carneiro – OAB/DF n° 19.774
Interessada: Weslian do Perpétuo Socorro Peles Roriz
Advogados: Dr. Pedro Gordilho – OAB/DF nº 138 e outros
Relator: Juiz Luciano Vasconcellos
Relator designado: Desembargador Federal Hilton Queiroz
Publicado em Sessão (art. 48, § 3o, Res.-TSE 23.221)

EMENTA

PEDIDO DE REGISTRO – SUBSTITUIÇÃO DE  CAN-
DIDATO AO CARGO DE GOVERNADOR –
TEMPESTIVIDADE – REGULARIDADE NA DOCU-
MENTAÇÃO – DEFERIMENTO DO REGISTRO –
DEFERIMENTO DA CHAPA.

1 – Pedido de substituição de candidato, nos
exatos termos do artigo 13, § 1º, da Lei 9.505/
97, a Lei das Eleições, e do artigo 56, § 1º, da
Resolução TSE 23.221/2010, tem que ser feito
até 10 (dias) da decisão judicial ou fato que
deu causa à substituição e, para chapa majo-
ritária, até um dia antes do pleito. Verificado
que a apresentação de candidato substituto
respeitou os prazos previstos na legislação de
regência, há de se reconhecer sua tempestivi-
dade e regularidade.

2 – Renúncia devidamente formalizada, que,
acolhida pelo STF, subsidiou a postulação, tam-
bém por sua vez dá amparo à substituição
atempadamente requerida.
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3 – Ofensa aos artigos 1º, parágrafo único e 14
§ 9º da Constituição Federal, que se repele, pois
sua acolhida levaria, sim, a alijar partido polí-
tico ou coligação partidária de participar da dis-
puta eleitoral em nítida ofensa à legitimidade
das eleições de 2010, para cargos majoritários
no Distrito Federal.

4 – Pedido conhecido e deferido.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL em deferir o pedido de registro nos termos do
voto de divergência do Desembargador Hilton Queiroz, que redigirá
o Acórdão. Decisão POR MAIORIA, de acordo com a ata do
julgamento e as notas taquigráficas. Votou o Presidente.

Brasília (DF), em 2 de outubro de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Relator designado

Ciente: RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Requer a Coligação Esperança Renovada a candidatura de
Weslian do Perpétuo Socorro Peles Roriz ao cargo de
Governador pelo PSC.

Foi informado às fls. 89/90 que o pedido preenche as
condições legais de atendimento.

O Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento do
registro, sob o argumento de ser ele intempestivo, nada ter o
candidato substituído a renunciar, porque jamais teve o pedido
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de candidatura deferido, e que a renúncia não foi ato de vontade
espontâneo, tendo a finalidade de afastar efeitos de decisões
judiciais, terminando por dizer que a substituição ofenderia a
lisura das eleições, já que o governador de fato seria o candidato
substituído, e que o fato feriria os princípios constitucionais da
democracia representativa e da legitimidade das eleições, além
de desprezar as decisões da Justiça Eleitoral.

Manifestação da Coligação Esperança Renovada acompa-
nhada de documentos às fls. 121/152 e, ainda, da candidata
Weslian do Perpétuo Socorro Peles Roriz às fls. 154/185, igualmente
instruída com documentos.

Certidão existente nos autos dando conta do julgamento
do DRAP do partido.

Este o relatório.

PROFERIRAM SUSTENTAÇÕES ORAIS OS SENHORES ADVOGADOS
ALBERTO PAVIE RIBEIRO – OAB/DF Nº 7.077 E ELÁDIO BARBOSA
CARNEIRO – OAB/DF Nº 19.774, PATRONOS, RESPECTIVAMENTE,
DA SENHORA WESLIAN DO PERPÉTUO SOCORRO PELES RORIZ E
DA COLIGAÇÃO ESPERANÇA RENOVADA.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
O Ministério Público Eleitoral não poderia se omitir, sob

pena até de responsabilidade, da defesa justamente desse regime
democrático e da ordem jurídica, porque esse pedido de registro
de substituição, que é um pedido derivado, já que não é uma
candidatura originária, mas sim decorrente do afastamento do
então pretenso candidato originário, esse pedido guarda, então,
a análise necessariamente dos motivos determinantes dessa
substituição entre o primeiro pretenso candidato e agora a segunda
pretensa postulante ao registro de candidatura.
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Assim, diante do que se tem observado desse fato, o Ministério
Público viu-se obrigado a atuar em defesa da ordem jurídica e do
regime democrático, haja vista que essa substituição, a olhos vistos
pela sociedade, trata-se de um engodo em relação à Justiça Eleitoral.

E começo tecendo algumas considerações. A perda do
objeto do recurso extraordinário, no Supremo, que foi dito aqui
na tribuna, não influi, com a devida vênia, no presente julgamento,
especificamente, à descaracterização da “renúncia”, haja vista
que essa “renúncia”, se assim for entendida, deu-se em momento
anterior à conclusão do julgamento do recurso extraordinário pelo
Supremo Tribunal Federal. E mais: este em nada alterou os fatos
anteriores, pois sua conclusão foi pela extinção do processo pela
perda do objeto. Na verdade, não se prosseguiu no julgamento
do recurso, porque ele ficou sem objeto.

E, nesse sentido, não foi provido nem desprovido o recurso.
Ao contrário, referida decisão reforça ainda mais a tese do
Ministério Público Eleitoral, já que inexiste candidatura. Então
não há que se falar em renúncia a algo que não existe.

Nada tem também a ver a questão do trânsito em julgado,
para a análise do caso, pois efetivamente, se houvesse trânsito
em julgado, seria desfavorável ao postulante Joaquim Roriz e não
favorável, já que ele teve registro indeferido tanto no TRE, quanto
no TSE; esses fatos são inalteráveis. Efetivamente, o registro
dele foi indeferido pelo TRE e pelo TSE; isso é imutável.

Sobre a menção de desrespeito, que foi feita da tribuna, é
eloquente o desrespeito ao inverso. Essa manobra de substituição
efetivamente desrespeita é a sociedade, é a Justiça Eleitoral,
porque se está tentando, a todo custo, manter uma candidatura,
mesmo por vias transversas, que foi já efetivamente indeferida
pela Justiça Eleitoral, para se manter o mesmo núcleo familiar, a
mesma direção no sentido desse registro de candidatura. E isso é
que se apresenta como engodo.

O art. 56 da Resolução do TSE, que foi citado da tribuna,
que prevê a substituição de candidatura, fala sobre quando tiver
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o registro indeferido, inclusive por inelegibilidade cancelada, ou
ainda renunciar ou falecer. Esses “renunciar” e “falecer” estão na
parte final, são hipóteses que podem ocorrer, mas ocorrendo de
uma forma sem simulação, de uma forma originária, de uma forma
legítima, porque pode ocorrer de haver um falecimento ou uma
renúncia. E que renúncia seria essa? Uma renúncia de um
candidato que teve seu registro deferido e depois opta por
renunciar por questões políticas, por questões de composição
política por deliberação do seu partido político numa reunião,
numa convenção, para ser substituído por outro candidato que
tenha, no momento, mais aptidão de votos em relação a ele.

Então isso seria nesse sentido e não, efetivamente, uma
renúncia, que já traz embutidos motivos determinantes, que devem
ser analisados nesse pedido de registro de candidatura, já que se
trata de pedido de substituição derivado que traz motivos
determinantes de uma simulação, ou seja, o candidato que teve
o registro indeferido deseja continuar fazendo a sua campanha e
querendo ser coadjuvante do processo eleitoral. E mais: ele deseja
efetivamente exercer, por interposta pessoa, no caso, a sua
esposa, um mandato, no caso de eventual vitória, de mandatário
do Poder Executivo do Distrito Federal.

Nesse sentido, encontra-se a peculiaridade do caso que
distingue, inclusive, do pedido de registro de candidatura em
substituição, que foi citado na tribuna. A questão, aqui, diz respeito
à moralidade constitucional e aos motivos determinantes dessa
substituição e, aí sim, o princípio constitucional da moralidade foi
efetivamente maculado. Ou seja, este Tribunal, agora, analisando
esse pedido de substituição, ao sentir do Ministério Público Eleitoral,
tem que dar a essa dita renúncia uma interpretação conforme o
texto constitucional, visando à finalidade do texto constitucional
no que diz respeito às eleições, quais sejam, a moralidade e a
legitimidade do processo eleitoral. É essa interpretação conforme
o ato de renúncia que deve ser dada à luz do texto constitucional.

É nesse sentido que o Ministério Público se posiciona.
Devem ser analisados os motivos determinantes do ato jurídico
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“renúncia”, para fins de análise do presente pedido de registro de
candidatura, em substituição, vale dizer, pedido derivado.

Extrai-se da coletiva de imprensa, aos 1 minuto e 15 segundos
de gravação – isso é fato público e notório – o seguinte trecho:

Weslian Roriz: – Meu marido sabe responder muito bem

por mim.

Jornalista: – Mas a candidata agora é a senhora!

Joaquim Roriz: – Não senhor. Ela... sou eu. Ela “tá” repre-

sentando meu nome. Meu nome é que “tá” na urna. Meu

número é vinte. E ela “tá” apenas [friso] me representando.

Qual é que é a motivação dessa substituição, confessa
aqui pelo então postulante ao registro, Joaquim Roriz? É a de
efetivamente continuar no processo eleitoral por meio da sua mulher.

Eu pergunto: isso é legítimo, sob a ótica constitucional da
lisura do processo e da legitimidade do processo eleitoral? Eu
pergunto: essa renúncia atende à finalidade constitucional do
princípio da moralidade?

Então é a interpretação conforme essa renúncia, à luz dos
princípios constitucionais, que deve ser apreciada aqui por este
Tribunal, nesse pedido de registro de candidatura derivado dessa
substituição, que têm embutidos todos os pr incípios
determinantes, que são indissociáveis do ato de renúncia. A análise
deve ser, efetivamente, conjunta.

E, aqui foi citado da tribuna trecho do voto do Ministro
Peluso, na proclamação do resultado, só que houve uma omissão,
talvez até proposital, do inteiro teor desse trecho, quando o
Ministro Peluso deu seu voto no Supremo. Enfim, mas é óbvio que
a defesa não tem que advogar contra ela própria. Ele já demonstra
efetivamente, inclusive, que não se trata aqui de uma renúncia –
agora digo eu – para fins dessa contagem dos dez dias do prazo,
porque não existia candidatura. Daí que se conta por meio do
registro indeferido. Essa é a tese do Ministério Público Federal.
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Abro aspas para o voto do Ministro Peluso, na mídia, que é
fato público e notório, também, no julgamento do Supremo Tribunal
Federal, no RE 630147, na sessão de julgamento do plenário de
quarta-feira passada, aos 17 minutos e 18 segundos da gravação:

Quando um dos ora recorrentes se referiu à renúncia,

evidentíssimamente, estava usando de uma figura retóri-

ca, de uma figura literária para simplificar, porque na ver-

dade, como não havia sido registrada nenhuma candidatu-

ra, deferida nenhuma candidatura, não havia propriamente

desistência de candidatura ou renúncia à candidatura. Na

verdade o que sucedeu técnica e realmente é uma abdica-

ção ou uma desistência da pretensão de obter o registro

de uma candidatura.

Na verdade, o que se sucede, técnica e realmente, é uma
abdicação, uma desistência da pretensão de obter registro de
uma candidatura. Aqui deixa muito explicitado e muito claro nesse
voto do Ministro Peluso para a sociedade, só que a sociedade de
uma forma leiga.

Tem-se que falar que isso é um engodo, isso é um artifício,
é um absurdo fazer uma coisa dessas. Aqui foi traduzido, em
forma técnica, pelo Ministro Peluso, e pela tradução técnica que
está constando no parecer ministerial, diante da perplexidade da
sociedade, dos formadores de opiniões, da mídia, em editoriais de
imprensa, em artigos de colunistas de jornais de expressão
nacional, mostrando justamente esse casuísmo absolutamente
imoral nessa substituição.

Então essa manifestação no voto do Ministro Peluso deixa
muito claro que não existindo... e seria uma retórica essa renúncia,
mas tão somente o que se deu foi uma desistência da pretensão
de continuar tentando obter um registro que nunca foi obtido.
Efetivamente o prazo não se pode contar de um ato que não
corresponde à realidade dos fatos, à luz da norma infraconstitu-
cional e à luz do texto constitucional.
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É nesse sentido que o Ministério Público Eleitoral ratifica o
seu parecer, opinando pelo indeferimento do registro.

VOTOS

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – relator:
Tem razão o Ministério Público quanto ao primeiro dos

argumentos.

Intempestivo é o pedido de substituição.

E intempestivo é porque pedido de substituição de
candidato tem que se dar em até 10(dez) dias depois da decisão
judicial que indefere o registro.

Diz a Lei 9.504/97, a Lei das Eleições:

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir can-

didato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer

após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu

registro indeferido ou cancelado.

§ 1o A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida

no estatuto do partido a que pertencer o substituído, e o

registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias contados

do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que

deu origem à substituição.

Diz a Resolução TSE 23.221/2010:

Art. 56. É facultado ao partido político ou à coligação subs-

tituir candidato que tiver seu registro indeferido, inclusive

por inelegibilidade, cancelado, ou cassado, ou, ainda, que

renunciar ou falecer após o termo final do prazo do regis-

tro (Lei nº 9.504/97, art. 13, caput; LC nº 64/90, art. 17;

Código Eleitoral, art. 101, § 1º).

§ 1º A escolha do substituto se fará na forma estabelecida

no estatuto do partido político a que pertencer o substituído,
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devendo o pedido de registro ser requerido até 10 dias

contados do fato ou da notificação do partido da decisão

judicial que deu origem à substituição (Lei nº 9.504/97,

art. 13, § 1º).

Ensina Marino Pazzaglini Filho:

Na eleição majoritária, se o candidato a ser substituído for

de coligação, “a substituição deverá ser feita por decisão

da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos

partidos políticos coligados, podendo o substituto ser filiado

a qualquer partido dela integrante, desde que o partido

político ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito

de preferência” (§ 1º do art. 56 da Resolução TSE nº

23.221/10)

O novo registro deverá ser requerido, pelo partido a que

pertencer o candidato substituído, até 10 (dez) dias conta-

dos do fato ou da notificação do partido referente à deci-

são judicial que deu origem à substituição.

Nas eleições majoritárias, a substituição poderá ser

requerida a qualquer tempo, desde que tempestiva.(In Elei-

ções Gerais 2010.  1ª Edição, Atlas, págs.55/56).

Neste sentido já decidiu o TSE:

Recurso especial. Substituição de candidato a vice-prefeito.

Observado o prazo de dez dias contado do fato ou da deci-

são judicial que deu origem ao respectivo pedido, é possí-

vel a substituição de candidato a cargo majoritário a qual-

quer tempo antes da eleição (art. 101, § 2º, do Código

Eleitoral), sem ofensa ao art. 57 da Resolução nº 21.608/

2004, sobretudo consideradas as peculiaridades do caso.

Recurso especial não provido.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 25568, Acórdão de 06/

12/2007, Relator(a) Min. ARNALDO VERSIANI LEITE
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SOARES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume I, Data

14/03/2008, Página 8).

Assim também já decidiu o TRE de Goiás:

RECURSO ELEITORAL. SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATURA.

INTEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A substituição de candidatura motivada por decisão ju-

dicial deverá observar como parâmetro, para efeitos dos

arts. 56 da Resolução TSE n.º 21.608/2004 e 13 da Lei n.º

9.504/97, a decisão proferida pelo Juízo a quo, sob pena

de se atribuir efeito suspensivo a recurso eleitoral, o que

ofende dispositivo do Código Eleitoral (art. 257). Prece-

dente: TRE-GO Acórdão n.º. 1755902004, de 04/11/2004.

2. Recurso conhecido e improvido. Indeferimento do regis-

tro mantida. Declaração de nulidade dos votos obtidos pela

respectiva interessada.

3. Tendo em vista que mais de 50% dos votos válidos fo-

ram nulificados, é de se julgar prejudicadas as demais vo-

tações e marcar data para a realização de novas eleições

majoritárias nos termos do art. 224 do Código Eleitoral.

4. Novas eleições majoritárias marcadas para o dia 19/12/

2004, em respeito aos prazos impostos pelo Código

Eleitoral.

(RECURSO ELEITORAL nº 3055, Acórdão nº 3055 de 29/

11/2004, Relator(a) CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLI-

VEIRA, Publicação: SESSAO – Publicado em Sessão, Data

29/11/2004).

Aqui, no caso dos autos, a decisão judicial, a que fez
contar o prazo para a substituição, foi a proferida por este
colegiado no processo 1616-60, Acórdão 3748, que foi publicado
em 10 (dez) de agosto deste ano, na sessão de julgamento em
que o pedido de registro do candidato a ser substituído foi
indeferido.
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Logo, se o pedido de substituição tinha que ser feito até
20 (vinte) de agosto, e foi ele apresentado em 25 (vinte e
cinco) de setembro, evidente ser ele intempestivo.

E o recurso apresentado não interrompeu o prazo, já que
não tem ele efeito suspensivo.

Diz o Código Eleitoral:

Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.

Parágrafo único. A execução de qualquer acórdão será fei-

ta imediatamente, através de comunicação por ofício, te-

legrama, ou, em casos especiais, a critério do presidente

do Tribunal, através de cópia do acórdão.

Ensina Alexandre Freitas Câmara:

Além das hipóteses aí enumeradas, há outras em que a

apelação será recebida somente no efeito devolutivo, não

se produzindo o efeito suspensivo.

Nas hipóteses em que a apelação seja recebida sem efeito

suspensivo, a sentença apelada será desde logo eficaz.

(In Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris,

Rio de Janeiro, 2004, 8ª edição, Volume II, pág.95).

Faço aqui um registro.

Muito embora o artigo 16-A, da Lei das Eleições, com a
redação a ele dada pela Lei 12.034/09, garanta a participação de
candidato que tenha pedido de registro de candidatura indeferido,
o que ali se faz é entregar-se ao postulante ao registro a assunção
de risco, qual seja, o de renunciar, permitindo assim a sua
substituição, ou recorrer da decisão, hipótese em que se terá
perdido o prazo para substituição.

Este o texto da lei:

O candidato que tiver o seu registro indeferido poderá re-

correr da decisão em enquanto não for julgado o recurso,



914 Revista do TREDF n. 5/2010

poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleito-

ral, inclusive utilizando o horário eleitoral gratuito no rádio

e na televisão, e ter o seu nome mantido na urna eletrôni-

ca enquanto estiver sub judice, ficando a validade dos vo-

tos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu

registro por instância superior.

Ensina Marino Pazzaglini Filho:

O prosseguimento da campanha eleitoral é admitido pela

Justiça Eleitoral para evitar dano irreparável, porém por

conta e risco do candidato ou do partido político que não

promoveu a sua substituição. (Eleições Gerais 2010. 1ª

Edição, Atlas, pág. 53).

Não tem o Ministério Público Eleitoral razão quanto
aos demais argumentos.

Indiferente, para efeitos de substituição, que ela
esteja a se dar por este ou aquele motivo.

O que é assegurado é que o partido ou a coligação faça a
substituição de candidato.

Diz a Lei 9.504/97, a Lei das Eleições:

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir can-

didato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer

após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu

registro indeferido ou cancelado.

Diz a Resolução TSE 23.221/2010:

Art. 56. É facultado ao partido político ou à coligação subs-

tituir candidato que tiver seu registro indeferido, inclusive

por inelegibilidade, cancelado, ou cassado, ou, ainda, que

renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro

(Lei nº 9.504/97, art. 13, caput; LC nº 64/90, art. 17; Có-

digo Eleitoral, art. 101, § 1º).
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Ensina Marino Pazzaglini Filho:

A lei eleitoral faculta ao partido ou coligação, que reque-

reu o registro, fazer a substituição de candidato nas se-

guintes hipóteses: inelegibilidade reconhecida; renún-

cia ou falecimento de candidato após o termo final do

prazo normal de registro; ou se tiver seu registro cas-

sado, indeferido ou cancelado. (In Eleições Gerais 2010.

1ª Edição, Atlas, pág.55).

Assim, pouco importa que a substituição esteja se dando
por renúncia, que tem que ser entendida como desistência ao
recurso, ou porque teve o candidato substituído seu pedido de
registro de candidatura indeferido.

O que importa é que pode a coligação pretender a
substituição, porque a lei assim o permite.

Nenhuma ilicitude representa a substituição.

Não se pode, em exercício de futurologia, afirmar que
o governo seria exercido de fato pelo candidato que se quer
substituir.

Assim, declarações que possam ter sido dadas neste
sentido, e que estariam demonstradas em reportagens publicadas
no jornal Correio Braziliense, e que acompanha o parecer, devem
ser entendidas como dadas no calor da disputa e, quando muito,
intenção, vontade de que as coisas assim aconteçam, podendo,
por inúmeras circunstâncias, assim não se dar.

E se dando a situação, a caracterização da simulação,
passando a ser o substituído governador de fato, exercendo
ostensivamente o governo, meios se terá de buscar-se o fim da
ilegalidade.

Tem o primeiro postulante ao cargo de governador
direito de desistir da aspiração, como tem a segunda
postulante o direito de tentar se eleger ao cargo.
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Ensinam Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho
e Paulo Gustavo Gonet Branco:

Os direitos políticos formam a base do sistema democrático.

A expressão ampla refere-se ao direito de participação no

processo político como um todo, ao direito de sufrágio uni-

versal e ao voto periódico, livre e direto, secreto e igual

[...].

Os direitos políticos abrangem o direito ao sufrágio, que se

materializa no direito de votar, de participar da vontade

estatal e no direito de ser votado. (In Curso de Direito

Constitucional, Editora Saraiva – IDP – Instituto Brasilense

de Direito Público, São Paulo, 2007, pág. 693).

Ensina José Afonso da Silva:

3. Modalidade de direitos políticos

O núcleo fundamental dos direitos políticos consubstancia-

se no direito eleitoral de votar e ser votado, ...”(In Curso

de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 28ª

edição, pág.346).

Por fim.

Não há que se falar em alternância de cônjuges no
governo, em impedimento que isto se dê, porque dele não
está a sair o substituído.

Por estes motivos, VOTO no sentido de INDEFERIR o pedido
de registro de candidatura de Weslian do Perpétuo Socorro Peles
Roriz ao cargo de Governador, em razão de sua intempestividade.

Este o meu voto.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ - vogal:
Senhor Presidente, eu analiso esse, caso não sob a simples

ótica de um pedido de substituição de candidato; eu analiso o caso
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como envolvendo a própria atuação do partido político ou da coligação
no contexto em que o partido político ou a coligação desenvolvem a
sua atividade no contexto eleitoral, no contexto da postulação aos
cargos submetidos ao processo eletivo na Constituição da República.

Esses cargos sabidamente são os do Executivo e os do
Legislativo, nos três níveis em que está estruturada a Federação
no Brasil: União, estados e municípios. O Judiciário não se submete
a esse processo eletivo. Preenchimento dos cargos do Judiciário
é feito ou por meio de concursos públicos ou mediante indicações
do Chefe do Executivo e, nos casos em que a Constituição exige,
são submetidos à deliberação do parlamento.

Mas o partido político, como eu disse, participa no país,
na estrutura do Estado brasileiro, da disputa eleitoral a esses
cargos submetidos a preenchimento por processo eletivo. A
Constituição Federal estabelece no art. 1º, V:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como

fundamentos:

[...]

V - o pluralismo político.

Como é que é exercitado, como é que é implementado o
pluralismo político no Brasil? Por meio dos partidos políticos, tanto
que é o art. 17 da mesma Constituição diz:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção

de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o

regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fun-

damentais da pessoa humana e observados os seguintes

preceitos [...].

Não vou fazer a leitura dos enunciados dos dispositivos
porque o que importa, na minha ótica, é o sistema político no
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Brasil. Para se entender essa função, basta o enunciado ao caput
desse artigo, em que se estabelece, repito:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção

de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o

regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fun-

damentais da pessoa humana [...].

Vou então à Lei dos Partidos Políticos, a Lei nº 9.096, de
19/09/95.

Art. 1º. O partido político, pessoa jurídica de direito privado,

destina-se a assegurar, no interesse do regime democráti-

co, a autenticidade do sistema representativo e a defender

os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.

Então a participação do partido político na vida política do
país é um imperativo, porque assegura a autenticidade do sistema
representativo. Como se alijar – pergunto – um partido político da
vida política que legitima essa disputa, porque assegura a
representatividade? Como se alijar um partido político sem ofender
à Constituição? Dir-se-á, no caso: “o que se disputa é um cargo
majoritário”. Sim, é um cargo majoritário, mas a representação
que traduz o partido político, o pluralismo político no país.

A representação, o caráter de representatividade se faz
presente também por meio do partido político na disputa dos
cargos majoritários, porque senão teríamos um partido único
comandando o preenchimento de todos os cargos majoritários no
país, sem sequer haver a disputa, o que seria um absurdo e um
contrassenso, data venia.

O que é que se pretende aqui, neste caso? É excluir um
partido político, uma coligação partidária de disputar um cargo
majoritário, ferindo, sim, o princípio da representatividade, que é
implementado, justamente, pela participação do partido político
na disputa eleitoral. É o primeiro aspecto desse caso. A negativa
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do registro está ferindo de morte esse princípio que assegura a
representatividade do processo eleitoral, mediante a participação
do partido político.

Esse partido político se diz... – e é o que se busca, na
verdade, como resultado prático – esse partido político não pode
disputar a eleição. Por quê? Porque se diz que o partido político
não operou a substituição em tempo útil e regular do candidato.
Ora, onde está escrito na lei que o fato de o partido não ter
operado a substituição naquele prazo do artigo 13, §1º, da Lei nº
9.504/97, em que está dito que o fato de não ter operado a
substituição naquele prazo, o partido esteja legalmente impedido
de fazê-lo? A não ser por força de interpretação, de exegese,
mas sabidamente a exegese não pode levar à restrição do direito,
a impedir o exercício do direito. Não pode impedir a exegese,
porque a restrição a direito é dada por lei, é conferida por lei e
não por exegese jurisprudencial.

Eu indaguei ao eminente relator quem interpôs os recursos.
Disse que foram o partido, a coligação, e a postulante da
candidatura, mas sequer essa circunstância inviabiliza o pedido
de substituição, porque aqueles indeferimentos que sofreram ou
que sofreu o pedido de registro de candidatura, aqueles
indeferimentos não transitaram em julgado.

E a definitividade que estabelece o fato consumado, que
não pode mais ser desfeito, adviria assim da coisa julgada. E a
coisa julgada não se perfez neste caso. Não se perfez por quê?
Porque havia recursos pendentes, e não se pode dizer que a
decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal tenha
tido a palavra final sobre o caso. Havia recurso pendente contra
essa decisão no Tribunal Superior Eleitoral e não se pode dizer
que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral tenha tido a palavra
final sobre o caso, porque foi vergastada essa decisão com recurso
extraordinário, perante o Supremo Tribunal Federal, que chegou
àquela decisão melancólica de empatar, sem resultado de
julgamento, a apreciação da questão.
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A coisa julgada não se perfez, porque a coisa julgada resulta
da decisão judicial a cujo respeito não mais existe recurso possível
de ser interposto, ensejando a reforma da decisão. Não houve a
coisa julgada, diante da inconclusividade do julgamento do
Supremo Tribunal Federal, porque o candidato veio com a chamada
renúncia à sua postulação, que foi acolhida pelo Supremo Tribunal
Federal em 29/9/2010, que declarou a perda de objeto e de tudo
o que fora decidido. É o alcance da decisão do Supremo: tudo
que fora objeto de decisão do caso Roriz não mais subsistiu, uma
vez conhecida a perda do objeto.

Diante dessas circunstâncias, homologada que foi a chamada
renúncia em 29 de setembro... aí sim, o fato que pode ensejar o
pedido de substituição, porque o que a Lei 9.504/97 diz:

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir can-

didato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer

após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu

registro indeferido ou cancelado.

E aí, sim, ele deverá fazê-lo, no prazo de dez dias. Mas se
diz que não houve pedido de renúncia, porque de fato não foi
conhecido como renúncia. Houve desistência, qual o efeito da
desistência? Extinguir todos aqueles processos que implicavam o
indeferimento do registro da candidatura. E qual a consequência
de não se acolher, como motivo relevante para a substituição,
esse pedido de desistência? A conseqüência, em não sendo
acolhida a desistência e não se possibilitando a substituição, é
alijar o partido político da sua participação na disputa eleitoral,
ferindo, aí sim, de morte, o princípio da representatividade nas
eleições.

Que eleições são essas em que se nega a um partido político
participar da disputa por um cargo, em que ele, partido político,
legitimamente, pode dizer: “pretendo disputar, por meio de meus
candidatos, os cargos executivos no Distrito Federal”. Que
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legitimidade para essas eleições existe se se alija um partido
político – e mais que um partido, uma coligação – da disputa no
processo eleitoral? Aí, sim, está ferido de morte o princípio da
representatividade nas eleições, o princípio do pluralismo político,
procurando-se impor a hegemonia de outros partidos que não
querem, ao que parece, ter adversários.

Senhor Presidente, por esse aspecto, entendo de logo
que não subsiste, realmente, a possibilidade de se sustentar a
preclusão, a decadência do direito da substituição do candidato,
por que o fato que ensejou essa substituição adveio da desistência
da candidatura e, tão logo acolhida a desistência, houve o pedido
da substituição.

E, ainda mais, chamo a atenção: a lei não diz que fica
impedido o partido político de operar substituição de candidato,
caso tenha recorrido da decisão que indeferiu o registro de
candidatura. Se a lei tivesse dito isso expressamente, teríamos
um caso de restrição legal a exercício de direito, que seria até
questionável, porque poderia estar ferindo o princípio da isonomia
constitucional. Mas a lei não disse, foi sábia em não ter dito. E
agora, por jurisprudência, por interpretação, por exegese, quer
se impedir o exercício de um direito. Isso não me soa certo,
Senhor Presidente.

Mas eu vou além: neste caso, foi juntada aqui uma cópia
das cartas de renúncia. Leio uma cópia da postulação perante o
Supremo Tribunal Federal.

EXMO SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBU-

NAL FEDERAL.

Coligação Esperança Renovada e Joaquim Domin-

gos Roriz, devidamente qualificados nos autos supra, por

seu advogado infra-assinado e Delegado da Coligação,

vêem respeitosamente à presença de Vossa Excelência,

requerer a desistência do Recurso Extraordinário RE nº

630147, por perda de objeto, em face da renúncia à disputa

do candidato ao Governo do Distrito Federal, Joaquim
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Domingos Roriz, conforme documento em anexo, e por con-

seguinte, a remessa dos presentes autos ao Tribunal

Regional Eleitoral do Distrito Federal.

Está na fl. 15 dos autos, que me foram repassados pelo
eminente relator, o Juiz Luciano Moreira Vasconcellos. E na fl. 16
dos mesmos autos consta a cópia da carta da Coligação Esperança
Renovada e do Senhor Joaquim Roriz ao Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal.

Coligação Esperança Renovada, por seu advogado

infra-assinado e Delegado da Coligação, vêem respeito-

samente à presença de Vossa Excelência, requerer a homo-

logação da renúncia de Joaquim Domingos Roriz à candi-

datura de Governador do Distrito Federal, conforme

documento em anexo, com firma reconhecida em cartório.

E no documento, com a firma reconhecida pelo cartório, fl.
17, consta uma carta de renúncia:

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ [...], vem respeitosamente à

Justiça Eleitoral e ao Presidente da Comissão Executiva da

Coligação Esperança Renovada comunicar a renúncia ao

cargo de candidato ao Governo do Distrito Federal.

É dito que, em não havendo candidatura, não haveria como
o postulante renunciar, mas a valoração é de ser feita na
perspectiva, não de renúncia, mas na perspectiva de desistência,
como foi corretamente apreciado pelo Supremo Tribunal Federal,
sob pena, volto a repetir, de alijar-se o partido da disputa política,
se se considerar que essa renúncia, assim chamada indevida-
mente, se essa renúncia não pode ser valorada para efeito de
substituição. Pode, sim, ser valorada para efeito de substituição
e deve ser valorada, para que se preserve, aí sim, a legitimidade
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da disputa eleitoral no Distrito Federal, que já está bastante
conturbada.

A vida política do Distrito Federal é aquele mar proceloso,
que se estabeleceu para a desgraça coletiva. Desde aqueles
acontecimentos, que começaram com a apuração da Caixa de
Pandora, a Capital da República não tem sossego, em virtude de
governador afastado, preso e, agora, uma disputa eleitoral
tumultuada em que se procura, sim, afastar um partido da disputa
eleitoral, o que é inconcebível diante da Constituição da República.

Então afasto o obstáculo da intempestividade da substituição.
Não há intempestividade, permissa venia do eminente relator, porque
a substituição foi feita quando surgiu o fato idôneo para justificá-
la: a desistência da postulação. Esse é o fato que deve ser valorado.
Esse fato foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em 29 de
setembro deste ano e, no prazo que defluiria do §1º do art. 13 da
Lei 9.504/97, o partido requereu a substituição do candidato.

Vou a outros precedentes jurisprudenciais, até mesmo para
acentuar o caráter de que, havendo pendência de recurso quanto
a indeferimento de pedido de registro de candidatura, não se
pode aferir a preclusividade do prazo de substituição. Consta de
um precedente do RESPE nº 28.059, relatoria do Ministro Humberto
Gomes de Barros, 18/9/2004:

Na pendência de recurso contra decisão que indeferiu o

registro de candidatura, não corre prazo para substituição

prevista no art. 13 da Lei 9.504/97. Em havendo desistência

de tal recurso, o prazo de substituição inicia-se no momento

em que aquela se manifestou.

Vou ler a íntegra do acórdão para justificar, inclusive, uma
conclusão que consta ainda do acórdão, no outro item, “é
impossível a substituição, se a desistência do recurso ocorreu a
menos de 60 dias das eleições”. Por quê? No caso, tratava-se de
eleições proporcionais, mas no das eleições majoritárias, o preceito
corretamente aferido para sua aplicação pelo Tribunal Superior
Eleitoral é o de que, primeiro, “na pendência de recurso contra
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decisão que indeferiu o registro de candidatura, não corre prazo
para substituição prevista no art. 13 da 9.504/97. Em havendo
desistência de tal recurso, o prazo de substituição inicia-se no
momento em que aquela se manifestou”.

Não é fugir do texto da lei, sobretudo quando a lei vem
corretamente apreciada e aplicada por decisão do Tribunal Superior
Eleitoral. Nós não somos mero acólitos dessa decisão, nós somos
também exegetas aplicando a lei ou entendendo a lei na melhor
maneira com que ela pode ser entendida, isto é, de não implicar
restrição de direito quando a lei não prevê essa restrição, como
eu disse. Mais ainda (eu li com cuidado o parecer do ilustrado
órgão do Ministério Público Federal), é dito também, numa outra
vertente de sua argumentação, que a renúncia, no caso, foi um
engodo que feriria de morte (consta do parecer) o princípio da
representatividade e a moralidade das eleições. Por isso mesmo
eu tive o cuidado de ler a carta em que foi solicitada a renúncia.

Onde está dito nessa carta que a renúncia, assim chamada,
foi para possibilitar que o renunciante continuasse a intervir na
vida pública, na vida política do Distrito Federal, de modo a
possibilitar que esse entendimento fosse tido como motivo
determinante daquela renúncia? Isso não está dito na carta. E os
motivos determinantes a que se referem como causa de vício aos
atos jurídicos, a que se referem como causa de vícios aos códigos
jurídicos, o Código Civil, os motivos determinantes devem estar
expressos, e só a partir da exteriorização escrita desses motivos
é que se pode tirar a ilação de que eles constituem causa de
ilicitude do ato. Sem essa explicitação não se pode ficar em
exercício adivinhatório das motivações subjetivas de determinada
pessoa a desistir de agir dessa maneira ou a renunciar a atos que
pudesse praticar. Não é por essa busca de motivos subjetivos
que se podem dizer os motivos determinantes do ato que o viciam.

Não há nenhuma explicitação de motivo nesse ato. Para o
partido, era irrelevante a declinação de motivos, porque ele operou,
sim, (e precisava dessa explicitação da renúncia ou desistência)
a substituição do candidato, diante do fato que a possibilitou ou
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a substituição da postulação do candidato diante daquela
circunstância que a permitiu.

É dito que está sendo maltratado o princípio da representa-
tividade nas eleições e que está sendo também maltratada a
lisura do processo eleitoral. Como se dizer que está sendo
maltratado o princípio da representatividade ou a lisura do processo
eleitoral, quando não se impugna a candidatura da postulante?
Se houvesse maltrato às regras do processo eleitoral que
conspurcassem a eleição com a participação da candidata
indicada, a Sra. Weslian do Perpétuo Socorro Peles Roriz, haveria
caracterização de ofensa a esses princípios, se tivesse sido
impugnada a candidatura, e não o foi. O serviço daqui do Tribunal
atestou que não havia nenhum óbice à postulação da candidatura
por parte da mencionada senhora.

Agora, como disse o eminente relator, pretender-se alijar a
participação da referida senhora da disputa eleitoral, com base nas
alegações contidas no parecer do Ministério Público, data venia
implica isso exercício de futurologia, exercício de adivinhação, até
porque, primeiro, não se sabe o resultado das eleições. A eleição,
como se sabe, não é jogo de cartas marcadas. A eleição passa pela
livre manifestação de vontade do eleitor nas urnas. Então é preciso
se aguardar o resultado das eleições, é preciso supor-se que a
referida senhora, aliás, contra essas indicações de pesquisa, consiga
obter o primeiro turno ou vá para um eventual segundo turno; é
preciso saber se essa senhora vai realmente diplomar-se; é preciso
saber se o Ministério Público em tempo e modo irá exercer, se for o
caso, a ação de perda de mandato eletivo.

Então essas alegações, realmente, embora sejam ditadas,
como diz o Ministério Público (aí respeito o posicionamento do
órgão ministerial, como postulante dos interesses da sociedade),
embora a ação iniciativa do Ministério Público esteja embasada
na defesa desses interesses, como ele alega, os fatos que alinha,
em abono da sua posição de defensor da sociedade, são
totalmente irrelevantes, neste momento, para a análise do pedido
de candidatura da Sra. Weslian.
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Senhor Presidente, não vislumbro, data venia, nenhum
impedimento a que participe do processo eleitoral a postulante Weslian
do Perpétuo Socorro Peles Roriz. Vislumbro, sim, a possibilidade de
grave atentado à legitimidade dessas eleições, caso seja negado o
registro a uma cidadã que atende às exigências da lei, que tem
condições de receber votos na disputa eleitoral e que não foi
impugnada a tempo e a modo, nem pelo Ministério Público, nem por
qualquer dos seus opositores, melhor dizendo, por qualquer dos
opositores ao partido que indica a sua coligação neste pleito.

Indeferir-se esse registro, como reitero, é ferir-se a
legitimidade do processo eleitoral no Distrito Federal e tornar
ainda mais caótica a situação, não de desordem administrativa,
mas de desordem institucional, de desordem política que se instalou
na Capital da República.

Aqui a Justiça não pode ficar alheia e tem que dar a sua
palavra final, declarando: “concorre nessas eleições quem
realmente delas pode participar”.

No caso, a Sra. Weslian, no meu entender, pode participar
do processo eleitoral, disputando o cargo a que emprestou o seu
nome. Com isso, defiro o registro.

É o meu voto, Senhor Presidente.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
A Coligação Esperança Renovada apresentou pedido de

registro de candidatura de WESLIAN DO PERPÉTUO SOCORRO PELES
RORIZ ao cargo de Governadora do Distrito Federal, em virtude
de substituição do candidato JOAQUIM DOMINGOS RORIZ (RCAND
n° 1616-60), que renunciou à candidatura.

Conforme esclarecido pelo eminente Relator, consta a
informação de que o pedido de registro de candidatura preenche
os requisitos legais (fls. 89/90).

O Ministério Público Eleitoral ofereceu parecer nestes autos
opinando pelo indeferimento do pedido de registro da candidatura
da Sra. WESLIAN DO PERPÉTUO SOCORRO PELES RORIZ
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fundamentado em dois argumentos, a saber: a) intempestividade
do pedido de substituição; e b) substituição ardilosa que afrontaria
os princípios da representatividade e da legitimidade das eleições.

Passo ao exame dos argumentos expendidos pelo Parquet
Eleitoral.

Da Tempestividade do pedido de substituição

A Lei nº 9.504/1997, em seu artigo 13, parágrafo 1º, assim
dispõe:

Artigo 13. É facultado ao partido ou coligação substituir

candidato que for considerado inelegível, renunciar ou

falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda,

que tiver seu registro indeferido ou cancelado.

§ 1°. A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida

no estatuto do partido a que pertencer o substituído, e o

registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias con-

tados do fato ou da notificação do partido da decisão

judicial que deu origem à substituição (Redação dada pela

Lei nº 12.034, de 2009). [grifo nosso]

Por sua vez, a Resolução – TSE nº 23.221/2010, que dispõe
sobre a escolha e o registro  de candidatos  nas eleições de 2010,
no Capítulo VII, que trata da substituição de candidatos e do
cancelamento de registro, assim estabeleceu em seu artigo 56:

Artigo 56. É facultado ao partido político ou à coligação

substituir candidato que tiver seu registro indeferido, in-

clusive por inelegibilidade, cancelado, ou cassado, ou, ain-

da, que renunciar, ou falecer após o termo final do prazo

do registro (Lei n° 9.504/1997, artigo 13, caput; LC n° 64/

90, artigo 17; Código Eleitoral, artigo 101, § 1 °).

§ 1°. A escolha do substituto se fará na forma estabelecida

no estatuto do partido político a que pertencer  o substituído,

devendo o pedido de registro ser requerido até 10

dias contados do fato ou da notificação do partido da
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decisão judicial que deu origem à substituição (Lei 9.504/

1997, art. 13, § 1°).

§ 2°. Nas eleições majoritárias, a substituição poderá ser

requerida a qualquer tempo antes do pleito, observado o

prazo previsto no parágrafo anterior (Código Eleitoral, ar-

tigo 101, § 2°). [grifo nosso]

O Ministério Público Eleitoral entende que o prazo para
requerer a substituição teve início no dia 10/08/2010, data em
que o Acórdão n° 3748/2010 – TRE-DF foi publicado indeferindo o
registro de candidatura do Sr. JOAQUIM DOMINGOS RORIZ.

Portanto, o término do prazo para substituição, segundo o
entendimento do Ministério Público Eleitoral, teria ocorrido em
20/08/2010.

Tenho que este entendimento não pode ser acolhido, data
máxima vênia dos entendimentos em contrário, porque o então
candidato interpôs recurso para o Tribunal Superior Eleitoral e,
posteriormente, para o Supremo Tribunal Federal, ficando o registro
de candidatura “sub judice”, aguardando o julgamento final.

É bem verdade que o Tribunal Superior Eleitoral manteve o
indeferimento do registro de candidatura do Sr. JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ.

No entanto, houve recurso especial para o Supremo Tribunal
Federal que, nas sessões dos dias 22 e 23 de setembro de 2010,
após 11 (onze) horas de duração, chegou a um impasse, tendo sido
proferidos cinco votos a favor e cinco votos contra o indeferimento
do registro de candidatura do Sr. JOAQUIM DOMINGOS RORIZ.

Diante deste impasse a sessão restou suspensa, sem que
houvesse uma decisão do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, não houve decisão da Suprema Corte do país
quanto ao deferimento ou indeferimento do registro de candidatura
do Sr. JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, sendo que a lei eleitoral assegura
ao candidato, por sua conta e risco, a continuar participando do
pleito eleitoral.
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É o que se extrai da Resolução – TSE n° 23.221/10, em
seu artigo 46, parágrafo único, in verbis:

Artigo 46. Os processos dos candidatos às eleições majori-

tárias deverão ser julgados conjuntamente, com o exame

individualizado de cada uma das candidaturas, e o registro

da chapa somente será deferido se todos os candidatos

forem considerados aptos, não podendo ser deferido o re-

gistro sob condição.

Parágrafo único. Se o relator indeferir o registro da chapa,

deverá especificar qual dos candidatos não preenche as

exigências legais e apontar o óbice existente, podendo o

candidato, o partido político ou a coligação, por sua conta

e risco, recorrer da decisão ou desde logo, indicar subs-

tituto ao candidato que não for considerado apto, na forma

do artigo 57 desta resolução.

É a hipótese destes autos.

O então candidato JOAQUIM DOMINGOS RORIZ preferiu
recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
e do Tribunal Superior Eleitoral, que indeferiu seu registro de
candidatura, aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal.

Pela interpretação da legislação eleitoral acima transcrita
afere-se que o candidato que recorrer das decisões do Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal e do Tribunal Superior Eleitoral,
que indeferiram o seu registro de candidatura, continua na qualidade
de candidato, até que o Supremo Tribunal Federal decida a questão.

Em outras palavras, enquanto o Supremo Tribunal Federal
não decidisse a situação do Sr. JOAQUIM DOMINGOS RORIZ o
mesmo continuaria na condição de candidato.

Aliás, devo salientar que o Supremo Tribunal Federal não
chegou a concluir o julgamento do caso JOAQUIM DOMINGOS
RORIZ, diante do impasse e, posteriormente, isto é, no dia 29/
09/2010, decidiu extinguir o RE 630147, sem julgamento de mérito,
por seis votos a quatro.
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O fato concreto é que, enquanto aguardava a decisão da
Suprema Corte, o Sr. JOAQUIM DOMINGOS RORIZ decidiu renunciar
à candidatura, antes que houvesse uma decisão definitiva.

Tal renúncia está prevista na legislação acima transcrita e
foi exercida pelo Sr. JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, repito, antes da
decisão final da Suprema Corte.

Portanto, se não houve uma decisão transitada em julgado
acerca do indeferimento do registro de candidatura a renúncia
efetivada por JOAQUIM DOMINGOS RORIZ é perfeitamente válida
e o prazo de 10 (dez) dias deve ser contado a partir da renúncia.

A alegação do Ministério Público Eleitoral no sentido de
que o recurso interposto não teria efeito suspensivo é irrelevante
para o deslinde do caso.

Primeiro, porque a própria legislação assegura ao candidato
o direito de continuar participando das eleições, por sua conta e
risco.

Segundo, porque, se o Tribunal Superior Eleitoral ou o
Supremo Tribunal Federal deferir a candidatura, a participação do
candidato fica mantida em todos os seus atos, apesar do
indeferimento inicial do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal, o que equivaleria, neste caso, ao efeito suspensivo,
implícito na lei eleitoral.

Isto posto, afasto a preliminar de intempestividade, por
entender que a Coligação Esperança Renovada apresentou o pedido
de substituição de candidato a Governador dentro do prazo de
10 (dez) dias contados a partir da renúncia efetivada pelo Sr.
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ.

Do cabimento da substituição de candidatura

Uma vez suplantada a questão da intempestividade, passo
a examinar o mérito da impugnação apresentada pelo Ministério
Público Eleitoral.

O Parquet sustenta que se trata de uma substituição
ardilosa, que ofenderia os princípios da representatividade (CF,
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artigo 1°, parágrafo único) e da legitimidade das eleições (CF,
artigo 14, § 9°), desprezando as decisões da Justiça Eleitoral
(Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e Tribunal Superior
Eleitoral).

Pondera o Ministério Público Eleitoral que o pedido de registro
de candidatura decorre de uma substituição, ou seja, é derivado.

Em virtude desse fato, todos os atos que antecederam o
pedido de substituição devem ser analisados.

Argumenta que o Sr. JOAQUIM DOMINGOS RORIZ teria agido
de forma imoral, quando renunciou para não ser julgado pelo
Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, a renúncia praticada
por JOAQUIM RORIZ visava evitar que a Suprema Corte declarasse
que o candidato estaria enquadrado na Lei da Ficha Limpa, isto
é, seria inelegível.

Alega que a substituição pretendida constituiria fraude,
pois nas entrevistas concedidas à imprensa o Sr. JOAQUIM RORIZ
teria afirmado que WESLIAN RORIZ seria sua mera representante,
mas seria ele (JOAQUIM RORIZ) quem governaria o Distrito Federal.

Tal fato ofenderia a legitimidade das eleições e o princípio
da representatividade.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo sempre
combativo e culto representante do Ministério Público Eleitoral,
tenho que os mesmos não devem ser acolhidos.

Não vejo como qualificar de ardiloso o pedido formulado
pela Coligação Esperança Renovada, que indicou a Sra. WESLIAN
DO PERPÉTUO SOCORRO PELES RORIZ para substituir JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ que renunciou à candidatura de Governador do
Distrito Federal.

A apreciação e o deferimento do registro de candidatura,
no caso de substituição, deve se restringir ao nome do substituto,
não sendo relevante, para a apreciação do novo registro, os
problemas de inelegibilidade do substituído.

Se a Coligação Esperança Renovada apresenta um novo
nome, em virtude da renúncia do candidato, o Tribunal Regional
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Eleitoral do Distrito Federal deve se ater às condições de
elegibilidade e hipóteses de inelegibilidade deste novo indivíduo.

Aliás, o próprio Ministério Público Eleitoral, em seu parecer,
quando faz referência à cidadã WESLIAN DO PERPÉTUO SOCORRO
PELES RORIZ assim se expressa:

Veja que a candidatura de WESLIAN RORIZ, por si só, caso

fosse originária, não teria óbice quanto à verificação das

condições de elegibilidade e ausência de hipóteses de

inelegibilidade.

A alegação de que a conduta do Sr. JOAQUIM DOMINGOS
RORIZ seria imoral, quando renunciou à candidatura de governador
do Distrito Federal para escapar da decisão do Supremo Tribunal
Federal é irrelevante, repito, para se averiguar as condições de
elegibilidade e hipóteses de inelegibilidade da Sra. WESLIAN DO
PERPÉTUO SOCORRO PELES RORIZ.

São pessoas distintas e têm o direito de ser avaliadas pela
Justiça Eleitoral de forma distinta.

Também não procede a objeção do Ministério Público Eleitoral
no sentido de que o deferimento da substituição equivaleria a
“manter o mesmo núcleo familiar no pedido de registro de
candidatura”, que já foi indeferido duas vezes pela Justiça Eleitoral
(Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral).

Devo salientar que o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal e o Tribunal Superior Eleitoral indeferiram o registro de
candidatura do cidadão JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, nada dispondo
quanto ao núcleo familiar ou quanto a Sra. WESLIAN DO PERPÉTUO
SOCORRO PELES RORIZ.

Aliás, o núcleo fundamental dos direitos polít icos
consubstancia-se no direito eleitoral de votar e ser votado de
cada indivíduo.

A hipótese de inelegibilidade que versa sobre parentes,
prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal faz
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referência, apenas e tão-somente, ao cônjuge e parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do
Presidente da República, de Governador de Estado ou Território,
do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído
dentro dos seis meses anteriores ao pleito.

Ora, o Sr. JOAQUIM DOMINGOS RORIZ não exercia nenhum
cargo de chefe do Poder Executivo, seja na União Federal, nos
Estados, nos Territórios, no Distrito Federal ou nos Municípios.

Portanto, a Sra. WESLIAN DO PERPÉTUO SOCORRO PELES
RORIZ não pode ser enquadrada na hipótese de inelegibilidade do
parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal.

Não havendo qualquer hipótese de inelegibilidade em que
se possa enquadrar a Sra. WESLIAN DO PERPÉTUO SOCORRO
PELES RORIZ, referida pessoa não pode ser discriminada por ser
esposa do Sr. JOAQUIM DOMINGOS RORIZ.

Em outras palavras, os atos praticados pelo Sr. JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ, mesmo que sejam imorais no entendimento do
Ministério Público Eleitoral, ficam afetos a ele (JOAQUIM DOMINGOS
RORIZ), não podendo atingir a Sra. WESLIAN DO PERPÉTUO
SOCORRO PELES RORIZ.

Por último, tenho que também não procede a alegação de
que a substituição de JOAQUIM DOMINGOS RORIZ pela esposa
WESLIAN DO PERPÉTUO SOCORRO PELES RORIZ poderia constituir
fraude e ofenderia a legitimidade das eleições e o princípio da
representatividade.

Senão, vejamos.

Não existe a possibilidade de vir a ocorrer uma “candidatura
laranja”.

O fato do Sr. JOAQUIM DOMINGOS RORIZ alegar que ele irá
governar o Distrito Federal e a Sra. WESLIAN DO PERPÉTUO
SOCORRO PELES RORIZ, sua esposa, será mera coadjuvante não
pode ser acolhido.

Trata-se de um exercício de futurologia por demais
exacerbado, data máxima vênia, do Ministério Público Eleitoral,
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que não pode servir de sustentação para o exame do registro de
candidatura da Sra. WESLIAN DO PERPÉTUO SOCORRO PELES
RORIZ.

Não vejo como um fato futuro e incerto possa ser acolhido
para se indeferir o registro de candidatura de WESLIAN DO
PERPÉTUO SOCORRO PELES RORIZ.

Caso ocorra a hipótese aventada pelo Ministério Público
Eleitoral (fato futuro e incerto), isto é, a usurpação de função
pública, tal figura está prevista no artigo 328 do Código Penal e,
certamente, será aplicada ao caso, repito, se tal hipótese vier a
ocorrer.

Ademais, a Sra. WESLIAN DO PERPÉTUO SOCORRO PELES
RORIZ, que pretende concorrer ao cargo de Governadora do Distrito
Federal, é uma pessoa maior, capaz e está ciente das
responsabilidades constitucionais, civis, penais e administrativas
que vai assumir, caso seja eleita.

Portanto, estes argumentos também devem ser rejeitados,
pois inexiste qualquer afronta à legitimidade das eleições e ao
princípio da representatividade.

Ante o exposto, rejeito a impugnação oferecida pelo
Ministério Público Eleitoral, afastando a preliminar de
intempestividade e, no mérito, defiro o registro de candidatura
da Sra. WESLIAN DO PERPÉTUO SOCORRO PELES RORIZ para
concorrer ao cargo de Governadora em substituição ao Sr.
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, face à renúncia por este apresentada.

É como voto.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - vogal:
Preliminarmente, ressalto que, no Registro de Candidatura

n. 2845-55, este Tribunal, analisando pedido de substituição de
candidato a suplente de senador, adotou o entendimento segundo
o qual a interposição de recurso contra decisão que indefere
registro de candidatura suspende o prazo de 10 (dez) dias para a
formulação de pedido de substituição de candidato.
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Naquela ocasião, acompanhei a divergência nesse sentido,
mas devo registrar que sou compelido a fazer um melhor exame
da matéria, consideradas as peculiaridades do presente caso.

O candidato ora substituído apresentou neste Tribunal e
no Supremo Tribunal Federal uma comunicação de sua renúncia à
candidatura, datada de 24 de setembro do corrente.

Ocorre que, como bem mencionado no d. parecer do
Ministério Público Eleitoral, aqui se está diante de uma substituição
por motivo de indeferimento e não de renúncia. Isso porque o
candidato substituído, Joaquim Domingos Roriz, não obteve registro
de candidatura neste TRE nem nas instâncias superiores. Portanto,
não pode renunciar à candidatura, já que não detém registro.

Nesse sentido, cito ainda as palavras do Min. César Peluso,
ao proclamar o desfecho do Recurso Extraordinário n. 630147,
nesta semana, em face da desistência manifestada por Joaquim
Domingos Roriz naquela Corte:

Quando um dos ora recorrentes se referiu à renúncia,

evidentíssimamente, estava usando de uma figura retórica,

de uma figura literária para simplificar, porque na verdade,

como não havia sido registrada nenhuma candidatura,

deferida nenhuma candidatura, não havia propriamente

desistência de candidatura ou renúncia à candidatura. Na

verdade o que sucedeu técnica e realmente é uma

abdicação ou uma desistência da pretensão de obter o

registro de uma candidatura.

Assim, havendo a desistência da postulação da candidatura
do ora substituído, o eg. STF extinguiu o feito por perda
superveniente de objeto e de interesse recursal.

Portanto, considerando que o indeferimento é o fato ensejador
do presente pedido de substituição, passo à análise do termo a quo
para contagem do prazo de 10 (dez) dias, já que a jurisprudência
do TSE tem afirmado que a interposição de recurso da decisão que
indefere o registro suspende o prazo para substituição.
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Nesse ponto, considero imperioso fazer uma digressão
acerca da mini-reforma eleitoral levada a efeito pela Lei 12.034/
2009, que introduziu o art. 16-A e seu parágrafo único na Lei
9.504/97, e que assim dispõe:

Parágrafo único. O cômputo, para o respectivo partido ou

coligação, dos votos atribuídos ao candidato cujo registro

esteja sub judice no dia da eleição fica condicionado ao

deferimento do registro do candidato. (Incluído pela Lei nº

12.034, de 2009)

 Veja-se que esta nova sistemática constitui uma genuína
alteração do processo eleitoral, válida para estas eleições, sem
qualquer sombra de dúvida, pois a Lei foi publicada em 30.9.2009,
ou seja, com antecedência superior a um ano da data do pleito.

Com essa alteração, o legislador tratou de impedir que
candidatos chamados “puxadores de voto”, mas com grandes
chances de ter suas candidaturas indeferidas, venham ingressar
no processo eleitoral por via do requerimento de registro de
candidatura formulado por coligação ou partido, a fim de realizar
campanha até a data mais próxima da eleição e, por fim, terem
seus votos computados para a legenda partidária.

É que, na antiga regra, ao terem julgamento definitivo somente
após a eleição, os candidatos sem registro, ou seja, aqueles que
tiveram decisão ou decisões de negativa de registro, mas ainda
estavam com recursos em andamento na data do pleito, tinham
seus votos computados para a legenda partidária, tudo ainda com
amparo no art. 175 do Código Eleitoral, §§ 3º e 4º, verbis:

Art. 175 [...]

§ 3º. Serão nulos, para todos os efeitos, os votos

dados a candidatos inelegíveis ou não registrados.

§ 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica

quando a decisão de inelegibilidade ou de cancela-

mento de registro for proferida após a realização da
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eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sen-

tença, caso em que os votos serão contados para o

partido pelo qual tiver sido feito o seu registro.

É preciso dizer que nosso sistema conviveu com esta
situação até as eleições de 2008. E agora não mais, com o advento
da nova lei (Lei 12.034/2009), que veio corrigir essa distorção do
sistema proporcional. Distorção, insisto, que permitia que os partidos
se beneficiassem de qualquer modo das escolhas efetuadas em
suas convenções, mesmo quando viciadas por má-fé.

Em outras palavras, tratava-se de uma aposta, com prová-
vel chance de insucesso para o próprio candidato, mas compen-
sadora para a coligação, na medida em que, a depender do
momento do indeferimento da candidatura, maiores as chances
de proveito eleitoral para a legenda. E isso porque o candidato
efetivamente fazia uma longa campanha, uma vez digitado seu
número na urna eletrônica, o voto aproveitava para o quociente
partidário daquela coligação, caso fosse indeferido após a eleição.

Desta feita, entendo que a nova lei revogou tacitamente
o § 4º do art. 175 do Código Eleitoral.

E, para frisar, o que se busca impedir é o aproveita-
mento de votos, para o partido ou coligação, nos casos em
que durante todo, ou quase todo o período de campanha,
tenha efetivamente dela participado o candidato que não
logrou obter registro.

Quanto ao sistema majoritário, entendo aplicável o mesmo
raciocínio, não sendo possível deixar nas mãos dos partidos e
coligações participantes do pleito o desígnio de se beneficiarem
o quanto possível de candidaturas indeferidas sem incorrer no
risco de perder a própria possibilidade de disputa, quando se
sabe que o Direito Eleitoral consagra a chamada teoria da conta-
e-risco, como denominada pelo renomado eleitoralista Thales
Tácito Cerqueira em suas obras, e que se encontra prescrita no
art. 46, parágrafo único da Res. 23.221/2010-TSE:
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Art. 46. [...]

Parágrafo único.  Se o relator indeferir o registro da

chapa, deverá especificar qual dos candidatos não preen-

che as exigências legais e apontar o óbice existente, po-

dendo o candidato, o partido político ou a coliga-

ção, por sua conta e risco, recorrer da decisão ou,

desde logo, indicar substituto ao candidato que não

for considerado apto, na forma do art. 57 desta resolução.

(grifo nosso)

Admitir a substituição tardia, pleiteada 46 (quarenta e seis)
dias após o indeferimento, implicaria poupar a coligação do risco
que ela própria deveria suportar quando deliberou recorrer ao
invés de substituir seu candidato no momento devido. E pior que
isto, implicaria ainda em permitir que ela viesse a se beneficiar
com a pretendida transferência de votos mediante este artifício.

Nesse quadro, vislumbro a necessidade de revisão da
jurisprudência que vem admitindo como marco inicial do prazo de
dez dias para a substituição o ato unilateral de desistência do
recurso. Ressalte-se que essa possibilidade não é prevista em
norma legal e nem mesmo na Resolução do TSE, tratando-se
unicamente de construção pretoriana.

Fico tranqüilo quanto ao julgamento já proferido nesta Corte
no Registro de Candidatura n. 2845-55, por ter aquele caso versado
sobre a substituição de candidato a suplente de senador, hipótese
em que o fenômeno da transferência indevida de votos, que ora
descrevo, é inexpressivo ou mesmo inexistente.

Feitas estas considerações, vislumbro que a substituição
de candidato nessas condições, não encontra respaldo jurídico,
embora possam crer os interessados estar albergados pela legislação
e pela jurisprudência, o que repilo, pelas razões já expostas. E
ainda que estivessem amparados, não se poderia admitir, de qualquer
forma, o abuso do direito pelos participantes do pleito.

Nesse ponto, que merece muita atenção da Corte e que
foi suscitado pelo nobre parquet em seu judicioso parecer, avanço
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para tratar da questão concernente à possível ocorrência de
fraude na substituição da candidatura em análise.

Conforme trazido à baila pelo Ministério Público Eleitoral,
há no caso indícios de condutas tendentes a confundir o eleitor,
mormente aquele que tem menor acesso à informação, causando-
lhe a errônea impressão de que o candidato substituído está
sendo representado pela candidata substituta, sendo isto,
também, ofensa à legislação eleitoral.

Conforme aludido no multicitado parecer, ressalto que
conduta dessa natureza poderia, em tese, ensejar conseqüências
na via própria da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME),
caso a candidata seja eleita.

Em não sendo eleita, e uma vez ficando demonstrada a
utilização indevida dos meios de comunicação social, o que haveria
de ser feito, também, em ação própria, sob relatoria exclusiva do
Corregedor Regional Eleitoral, ter-se-ía sim como atingir o
candidato beneficiário da conduta, pela via da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, que pode levar à conseqüência da
inelegibilidade a eleitos e não eleitos, bem como a tantos quantos
hajam contribuído para a prática do ato.

Conforme se vê, o ordenamento repele todo tipo de ardil
tendente a ferir a liberdade do voto mediante a confusão causada
no eleitor. Tanto é verdade que, nestas eleições, inclusive, esta
Corte já determinou, em dois julgados, a mudança de nomes de
urna, impedindo que candidatos fizessem propaganda utilizando
nomes semelhantes aos de outros candidatos, tendo sido uma
das determinações, emanada do Exmo. Juiz Luciano Vasconcelos,
no Proc. 1542-06, fundamentada no art. 30, III, da Res. 23.221/
2010-TSE, que dispõe:

III – ao candidato, que, por sua vida política, social ou

profissional, seja identificado pelo nome que tiver indicado

será deferido o seu uso, ficando outros candidatos im-

pedidos de fazer propaganda com o mesmo nome.

(grifo nosso)
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No presente caso, a candidata concorre com o mesmo nome
do seu antecessor na chapa (RORIZ), o que a princípio não constituiria
ilicitude, não fosse todo o contexto em que se tem operado essa
mescla propositada de identidades entre substituta e substituído.

Conforme trecho de entrevista veiculada pelo canal Globonews,
transcrito no parecer do MPE, Joaquim Roriz teria afirmado:

Ela... sou eu. Ela “tá” representando meu nome. Meu nome

que “tá” na urna. Meu número é o vinte. E ela “tá” apenas

me representando.

Tão certa é a veiculação de propagandas utilizando-se da
figura do substituído mesmo após a postulação da candidatura de
sua esposa, que na Representação n. 3118-34, o em. Relator Juiz
Teófilo Rodrigues Neto determinou a proibição de toda veiculação
de propaganda do ex-candidato, com a seguinte argumentação:

[...] Em continuando os representados a veicular propa-

ganda eleitoral, sob suas diversas formas, mediante o uso

e apontamento do seu ex-candidato governador como can-

didato, as veiculações incorrem em irregular idade,

conspurcando o processo eleitoral e afetando, inclusive, os

princípios da veracidade, da legalidade e da publicidade

[...]. Caracterizada a ilicitude, deve ser coibida sua

perduração [...], obstando que o eleitor seja induzido a

erro mediante a utilização do artifício de o ex-candidato

continuar figurando no cenário eleitoral como candidato.

[...] esse artifício pode enodoar a exata percepção do elei-

torado, ensejando-lhe dúvida e perplexidade acerca da si-

tuação do ex-concorrente e, sobretudo, sobre a pessoa

que efetivamente é a efetiva candidata ao cargo majoritá-

rio. O artifício pode, inclusive, resultar na indução do elei-

tor a sufragar a atual concorrente imbuído da convicção de

que estaria votando, em verdade, no seu marido.

Some-se a isto o fato de que nas listas que serão afixadas
nos locais de votação, já produzidas em gráfica, estará inscrito o
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nome do ex-candidato, o mesmo ocorrendo com a urna eletrônica,
em razão da inexistência de tempo hábil para se proceder a
qualquer alteração.

Portanto, nos termos do art. 56, § 5º, da Res. 23.221/
2010-TSE, caberia à coligação “dar ampla divulgação ao fato
para esclarecimento do eleitorado”, e não o inverso, qual seja,
utilizar de artifícios para confundir o eleitor.

Assim, no que tange às possíveis alegações de fraude,
conforme supracitado, verifica-se cuidar-se de matéria a ser
apreciada em ação própria.

Portanto, adoto como fundamentos para votar pelo
indeferimento da candidatura, a intempestividade da formulação
do pedido de substituição, com base no art. 46, parágrafo único,
da Res. 23.221/2010-TSE, e afasto a interpretação que atribui
efeito suspensivo ao recurso, para fins de substituição, pelos
motivos já declinados.

Por todo o exposto, voto pelo indeferimento do registro
da candidatura de Weslian do Perpétuo Socorro Peles Roriz.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO - vogal:
Em seu parecer, alinha o Ministério Público Eleitoral, para o

indeferimento do pedido de registro da candidatura em
substituição, dois fundamentos: 1º) inobservância do prazo de
dez dias para o pedido de registro da substituta, previsto no § 1º
do artigo 13 da Lei nº 9.504/1997; 2º) ofensa à legitimidade das
eleições e ao princípio da representatividade, resguardados pelo
§ 9º do artigo 14 e no parágrafo único do artigo 1º, ambos da
Constituição Federal.

Abordo o primeiro fundamento.

Disciplina a Lei nº 9.504/1997:

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir can-

didato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer
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após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu

registro indeferido ou cancelado.

§ 1o  A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida

no estatuto do partido a que pertencer o substituído, e o

registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias contados

do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que

deu origem à substituição. ....

Já a Resolução TSE nº 23.221, de 2/3/2010, estabelece:

Art. 46. Os processos dos candidatos às eleições majoritá-

rias deverão ser julgados conjuntamente, com o exame

individualizado de cada uma das candidaturas, e o registro

da chapa somente será deferido se todos os candidatos

forem considerados aptos, não podendo ser deferido o re-

gistro sob condição.

Parágrafo único. Se o relator indeferir o registro da chapa,

deverá especificar qual dos candidatos não preenche as

exigências legais e apontar o óbice existente, podendo o

candidato, o partido político ou a coligação, por sua conta

e risco, recorrer da decisão ou, desde logo, indicar substi-

tuto ao candidato que não for considerado apto, na forma

do art. 57 desta resolução.

...

Art. 56. É facultado ao partido político ou à coligação subs-

tituir candidato que tiver seu registro indeferido, inclusive

por inelegibilidade, cancelado, ou cassado, ou, ainda, que

renunciar ou falecer após o termo final do prazo do regis-

tro (Lei nº 9.504/97, art. 13, caput; LC nº 64/90, art. 17;

Código Eleitoral, art. 101, § 1º).

§ 1º A escolha do substituto se fará na forma estabelecida

no estatuto do partido político a que pertencer o substituí-

do, devendo o pedido de registro ser requerido até 10 dias

contados do fato ou da notificação do partido da decisão

judicial que deu origem à substituição (Lei nº 9.504/97,

art. 13, § 1º).
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§ 2º Nas eleições majoritárias, a substituição poderá ser

requerida a qualquer tempo antes do pleito, observado o

prazo previsto no parágrafo anterior (Código Eleitoral, art.

101, § 2º).

A expressão “por sua conta e risco”, constante do parágrafo
único do artigo 46 da Resolução TSE nº 23.221, de 2/3/2010, significa
que, recorrendo, a parte assume o risco de o seu recurso ser julgado
definitivamente em data que não mais permita a substituição, como
ocorre depois da eleição, caso em que, indeferido o registro, não há
mais como proceder à substituição do postulante do registro da
candidatura, e não a interpretação propugnada no parecer, no sentido
de que, ultrapassado o prazo de dez dias, contado do fato ou da
notificação do partido da decisão judicial que deu origem à
substituição, esta não mais é possível.

Com efeito, uma vez interposto recurso, mesmo sem efeito
suspensivo, da decisão indeferitória do registro, a par de se permitir
prossiga o postulante na campanha, com o nome mantido na
urna eletrônica, com a validade dos votos a ele atribuídos
condicionada ao deferimento da candidatura (artigo 16-A da Lei
nº 9.504/1997), é certo que não se pode desconsiderar o manejo
da irresignação para fins de contagem de prazo, dada a verdadeira
possibilidade de reforma do julgado. Assim, enquanto não julgado
em definitivo o pedido de registro, não há como fluir o prazo de
dez dias para a substituição. O que pode suceder, como visto, é
que não seja julgado o recurso em tempo hábil para a substituição,
daí a sua interposição “por conta e risco” do postulante do
registro.

Na espécie, não houve o julgamento definitivo do pedido
de registro do candidato substituído, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ,
porque, antes de o Supremo Tribunal Federal chegar a uma decisão,
houve a renúncia não à candidatura, indeferida, mas à sua
pretensão, com o pedido de substituição, tendo, em consequência,
a Corte Suprema julgado extinto o processo sem apreciação do
mérito, pelo superveninente desaparecimento do interesse de
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agir. Houve, portanto, declaração de perda de objeto motivada
pela renúncia do postulante ao pedido de registro. Daí que o
prazo de dez dias, constante do § 1º do artigo 13 da Lei nº
9.504/1997, tem seu termo inicial fixado, não na data do
indeferimento do pedido de registro neste TRE ou mesmo no TSE,
mas no dia da renúncia à pretensão ao registro da candidatura.
Isso em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2008. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEI-

TO. SUBSTITUIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INI-

CIAL. I – Na pendência de recurso do candidato renunci-

ante, o dies a quo para contagem do prazo de substituição

é o dia da renúncia. II – Recurso especial provido. (Recurso

Especial Eleitoral nº 35513, Acórdão de 25/08/2009, Relator

Min. FERNANDO GONÇALVES, Publicação: DJE – Diário da

Justiça Eletrônico, Data 18/09/2009, Página 14 )

RECURSO ESPECIAL. Eleições 2004. Registro. Candidato.

Substituição. Recurso. Desistência. Na pendência de re-

curso contra decisão que indeferiu o registro de candidatu-

ra, não corre prazo para a substituição prevista no art. 13

da Lei nº 9.504/97. Em havendo desistência de tal recurso,

o prazo de substituição inicia-se no momento em que aquela

se manifestou. É impossível a substituição, se a desistên-

cia do recurso ocorreu a menos de 60 dias das eleições.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 22859, Acórdão nº

22859 de 18/09/2004, Relator Min. HUMBERTO GOMES DE

BARROS, Publicação: PSESS – Publicado em Sessão, Data

18/09/2004 RJTSE – Revista de Jurisprudência do TSE, Vo-

lume 15, Tomo 4, Página 208)

Não diverge a doutrina de ADRIANO SOARES DA COSTA:
“Ademais, o partido político apenas terá o prazo de dez dias para
requerer o registro do substituto, contados da decisão judicial ou
fato que lhe deu origem. Vale dizer, conta-se o prazo a partir do
dia da morte do candidato, ou da decisão judicial que homologar
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a sua renúncia, indeferir o seu pedido de registro, ou cancelá-lo.
O dies a quo é o do trânsito em julgado da resolução judicial,
contado o prazo com exclusão do dia inicial e inclusão do
dies ad quem” (Instituições de Direito Eleitoral. 8ª edição. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 489, grifou-se).

Como vieram renúncia e pedido de substituição na mesma
data (24/9/2010 – fl. 2), é o presente pedido de registro
tempestivo.

Cuido do segundo fundamento. Antes destaco que, nos
termos da Resolução TSE nº 23.221, de 2/3/2010:

Art. 42. O pedido de registro será indeferido, ainda que

não tenha havido impugnação, quando o candidato for

inelegível ou não atender a qualquer das condições de ele-

gibilidade.

Art. 43. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreci-

ação da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias

constantes dos autos, ainda que não alegados pelas par-

tes, mencionando, na decisão, os que motivaram seu con-

vencimento (LC nº 64/90, art. 7º, parágrafo único)”.

Tenho que, efetivamente, se o pedido de registo da candi-
datura da requerente, em substituição ao do renunciante JOAQUIM
DOMINGOS RORIZ, caracteriza ofensa à legitimidade das eleições
e ao princípio da representatividade, resguardados, respecti-
vamente, pelo § 9º do artigo 14 e pelo parágrafo único do artigo
1º, ambos da Constituição Federal, não há condições de elegibili-
dade e a postulação deve ser indeferida, com base nos referidos
dispositivos.

Estipula a Constituição Federal:

Art. 1º ... Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,

que o exerce por meio de representantes eleitos ou direta-

mente, nos termos desta Constituição.
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Art. 14 ... § 9º Lei complementar estabelecerá outros ca-

sos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim

de proteger a probidade administrativa, a moralidade para

exercício de mandato considerada vida pregressa do can-

didato, 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.

O princípio constitucional da representatividade demanda
que sejam conduzidos aos cargos eletivos aqueles que foram
votados pelos eleitores, em eleições legítimas, sem burla à vontade
popular, preservando-se a probidade administrativa e a moralidade
para o exercício do mandato. Sobre o tema discorre MARCUS
VINICIUS FURTADO COÊLHO: “A democracia representativa tem
como meio de efetivação o processo eleitoral que conduza aos
postos de mando aqueles que realmente o povo quer. É
imprescindível que o processo eleitoral corresponda fielmente aos
desígnios populares, por isso, qualquer brecha para a fraude,
corrupção ou situação danosa, pode acarretar para a sociedade
uma farsa eleitoral, pois este processo não mais representaria
verdadeiramente os escolhidos pela vontade popular, burlando,
por consequência, a democracia de forma generalizada” (Direito
Eleitoral e Processo Eleitoral. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar,
2010, pp. 69-70).

Ora, corresponde o presente pedido de registro de candida-
tura da Senhora WESLIAN DO PERPÉTUO SOCORRO PELES RORIZ,
em substituição ao Senhor JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, à tentativa
de consecução de uma indisfarçável farsa eleitoral. Inviabilizado
o registro da candidatura do substituído, indeferido neste Tribunal
Regional Eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral, não provido o
recurso no Supremo Tribunal Federal, que não chegou a uma
decisão, optou o ex-postulante por substituir-se pela sua esposa,
fugindo do risco do indeferimento definitivo da candidatura. Até
aí ainda se poderia cogitar de liceidade. Mas quando se evidencia,
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pela documentação midiática do fato, que o substituído é quem,
de fato, governará, caso eleita sua substituta, fica plasmada
verdadeira fraude eleitoral. O povo votará na substituta, mas
quem governará, caso eleita, será o substituído. Confira-se:

ESPOSA DE JOAQUIM RORIZ ASSUME CANDIDATURA

DO MARIDO

WESLIAN RORIZ DEIXOU CLARO QUE ELE É QUEM VAI

COMANDAR

A manobra de Joaquim Roriz de renunciar à disputa do

governo do Distrito Federal complicou ainda mais a situa-

ção de impasse do Supremo Tribunal Federal (STF) em re-

lação à validade da Lei da Ficha Limpa.

A expectativa é que o Supremo defina na quarta-feira (29),

ou seja, quatro dias antes das eleições, se a renúncia de

Roriz provoca o arquivamento do recurso que deveria de-

finir se a nova lei vale para as eleições deste ano.

Para tentar ganhar tempo, a defesa de Roriz já entrou com

um pedido para arquivar o recurso. Se for aceito, adia a

decisão sobre a validade da lei até que o STF julgue um

novo recurso de outro candidato barrado.

Quanto à renúncia de Joaquim Roriz em favor da mulher

dele, não passa de um movimento para eliminar o risco

dele ser barrado, caso a Ficha Limpa seja implementada

imediatamente. O próprio ex-candidato deixou claro

que se Dona Weslian Roriz for eleita, é ele quem vai

governar de fato.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil defendeu

que o STF deve ir até o fim do julgamento, mesmo com

Joaquim Roriz abrindo mão da candidatura. Para Ophir

Cavalcante, o Supremo tem a obrigação de definir qual a

melhor interpretação para o caso. Ele afirmou ainda que

concluir o julgamento é uma garantia de segurança jurídica.

(http://globonews.globo.com /Jornalismo/GN/0,

MUL1620801-17665,00.html – edição 24/09/2010,

23h34) (grifou-se).
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Renúncia é golpe

O empate na votação do Supremo Tribunal Federal (STF)

sobre a validade da Lei da Ficha Limpa nas eleições deste

ano resumiu a ampla controvérsia nos meios jurídicos so-

bre a constitucionalidade da inovação legislativa. A ques-

tão havia sido proposta pelo candidato do Partido Social

Cristão (PSC), Joaquim Roriz, ao Governo do Distrito Fe-

deral. A invocação da Corte Suprema deu-se em recurso

contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o

inabilitou, com base na nova legislação, a disputar o plei-

to. O impasse no STF deixou a questão em aberto. A rea-

ção de Roriz ao posicionamento da Suprema Corte foi ao

extremo: renunciou à candidatura.Renúncia é ato unilate-

ral que deve ser respeitado. Mas, no caso, não merece

qualquer tipo de acatamento, pois não passa de trama para

criar outra forma de escalar o poder. É o que fica evidente

com a indicação da mulher, Weslian Roriz, para sucedê-lo

na corrida ao Palácio do Buriti. Trata-se de astúcia que

desborda de todos os princípios da lisura política e frauda

a consciência eleitoral dos que pretendiam sufragá-lo nas

urnas de 3 de outubro. (Correio Braziliense de 25/09/2010,

p. 28)

Eleições 2010

“Votar nela é votar em mim”

Em comício realizado em Ceilândia, Roriz reafirmou que

governará o DF ao lado da mulher, caso ela seja eleita

Lucas Tolentino

Luiz Calcagno

... Apesar de ter saído da disputa na semana passada, o

ex-governador deixou claro para o público que é a sua

foto que aparecerá nas urnas no próximo domingo. Além

disso, Roriz declarou que governará “na retaguarda

dela (Weslian) 24 horas por dia”. “Votar nela é vo-

tar em mim”, enfatizou aos eleitores. Ele disse ainda

que tem sofrido muito por ter tido a candidatura questio-
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nada nos tribunais e também pelos adversários e destacou

que o companheirismo da mulher foi decisivo nos momen-

tos mais críticos da campanha. ... (Correio Braziliense, 1º/

10/2010, Caderno Cidades, negritou-se).

Transcreva-se, também, do parecer ministerial (pp. 11-12
do parecer):

Na coletiva de imprensa na qual anunciou a decisão de sair

da disputa eleitoral, Joaquim Roriz afirmou, de uma forma

que deixou toda sociedade perplexa, que continua candi-

dato e que vai governar o Distrito Federal, já que sua es-

posa seria apenas sua representante (DOC. 01 – fato pú-

blico e notório), estando ela ao seu lado e ficando silente,

vale dizer, consentindo, como eventual candidata substitu-

ta, com tal ardil: substituir de fachada o candidato indefe-

rido pela Justiça Eleitoral no pleito de 3 de outubro próxi-

mo, e posteriormente, no caso de êxito no pleito, governar

por interposta pessoa.

Segue referido trecho da entrevista veiculada no
telejornal “Jornal das 10”, do canal Globonews (aos 1m15s da
gravação):

Weslian Roriz: Meu marido sabe responder muito bem por

mim.

Jornalista: Mas a candidata agora é a senhora!

Joaquim Roriz: Não senhor. Ela ... sou eu. Ela ‘tá’ repre-

sentando meu nome. Meu nome que ‘tá’ na urna. Meu nú-

mero é o vinte. E ela ‘tá’ apenas me representando.

Como a seguir bem ponderam os Procuradores Regionais
Eleitorais, “tal fato consubstancia ofensa ao princípio constitucional
da democracia representativa (art. 1º, parágrafo único, da CF),
fere a legitimidade das eleições (art. 14, § 9º, da CF), e despreza
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as decisões da Justiça Eleitoral”. Em consequência, não detém a
requerente condições de elegibilidade, impondo-se a denegação
do pretendido registro.

A anelada substituição, sem dúvida, tem a finalidade
precípua de remover a inelegibilidade que acomete o substituído,
burlando as decisões da Justiça Eleitoral, que indeferiram sua
candidatura. Configura-se, assim, inequívoca ofensa à legitimidade
das eleições. Mormente quando se trata de uma substituição na
verdade fictícia, pois, em caso de sucesso no pleito, quem
governará será o substituído. A Justiça Eleitoral deve obstar
semelhante fraude, evitando que modelo incorreto se espalhe
pelo país.

Pelo exposto, com fundamento no § 9º do artigo 14 e no
parágrafo único do artigo 1º, ambos da Constituição Federal, e
nos artigos 42 e 43 da Resolução TSE nº 23.221, de 2/3/2010,
indefiro o pedido de registro da candidatura da requerente
WESLIAN DO PERPÉTUO SOCORRO PELES RORIZ, em substituição
a JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, ao cargo de Governadora.

É como voto.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Senhor Presidente, eu também trouxe voto escrito, que

meramente reafirma o que já havia dito, o que já havia votado no
Registro de Candidatura 2845-55, Acórdão 4195. Eu, realmente,
na análise sistemática dessa hipótese da substituição, que o art.
13 da Lei das Eleições deixa claro que “É facultado ao partido ou
coligação substituir candidato que for considerado inelegível,
renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou,
ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado”. E o § 1º
estabelece que “A escolha do substituto far-se-á na forma
estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o substituído,
e o registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias contados do
fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu
origem à substituição”.
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A análise desse dispositivo com o do art. 16-A foi o que
me gerou espécie naquele nosso julgamento, Desembargador
Luciano. E eu continuo achando que teríamos uma situação maluca
se a coligação pudesse apresentar um novo candidato, que não
aquele reconhecido em convenção e que segue recorrendo, então
nós teríamos dois candidatos. Qual dos dois teria direito ao tempo
na televisão? Aquele que o partido indica em substituição ou o
candidato que pelo art. 16-A tem direito a seguir candidato com
todas as garantias que um candidato com registro deferido tem?

Se se garante a esse, o outro, que a coligação pedisse o
registro, também teria o mesmo direito. Aí acho que haveria um
choque.

Então, nessa circunstância, assim como a maioria do Tribunal
naquele momento e pelo menos nessa questão da tempestividade,
já manifestada novamente neste Tribunal e naquele julgamento,
assim como o TSE, acho que o mais específico dos acórdãos, o
mais direto é um do Ministro Fernando Gonçalves, o Recurso Especial
Eleitoral 35.513, que, no próprio acórdão, diz especificamente:
“Na pendência de recurso do candidato renunciante, o dies a quo
para contagem do prazo de substituição é o dia da renúncia”.

Então estou muito tranqüilo tanto com a nossa jurisprudência
quanto com a jurisprudência do TSE, para entender da mesma forma.
Aí, contado da renúncia, não há intempestividade alguma.

Com relação à suposta inelegibilidade do cônjuge do
candidato Joaquim Roriz, também estou muito tranqüilo, porque,
ao final das contas, a inelegibilidade do ex-Governador Joaquim
roriz, ex-candidato Joaquim Roriz, sequer foi declarada. Não se
chegou a uma conclusão.

E a minha posição é que não era inelegível. Eu já tinha
votado antes, entendo que ele não era inelegível e, pelos votos
proferidos no Supremo, entendo também que o que deveria ter
sido proferido era exatamente isso: que ele não era inelegível.

Feitas essas considerações, Senhor Presidente, seja porque
não era inelegível, seja porque não se pode transferir essa
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inelegibilidade – e aí uma interpretação conforme remeteria não
ao art. 14, § 9º, mas ao art. 5º, XLV, da Constituição Federal,
que estabelece que “nenhuma pena passará da pessoa do
condenado” – eu não consigo ver como não seja pena uma
inelegibilidade que surge de um fato praticado antes do surgimento
de uma lei (aí já estou falando de irretroatividade) e que restringe
o direto político dessa pessoa pela prática de um fato.

Então o meu entendimento é tranqüilo, é o que tenho dito,
tenho me manifestado dessa forma. Com todas as vênias ao
eminente relator e aos que o acompanharam, eu vou acompanhar
a divergência.

O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSI - Presidente:
Divergindo da Corte por inteiro, eu admito que a questão é

preliminar de mérito. E sendo preliminar de mérito – e por enquanto
estou decidindo nesse aspecto – é evidente que nós temos um
Código Eleitoral do período revolucionário e temos modificações
de resoluções pontuais do tribunal competente, tanto na
Constituição de 1967, como na grande modificação de 1969,
quando, na grande reforma da Emenda 7, reformou-se o Judiciário.

Por esses aspectos e apenas pontuando as questões,
porque sou doutor em Direito Constitucional na Argentina, que
não é Brasil, portanto os meus conhecimentos são poucos e, no
que vale, são falhos, mas quando eu decido, eu sou o Estado
decidindo. E como Estado decidindo, eu tenho todo o meu passado
de formado em Filosofia, em Letras e Filologia.

Então nós temos de distinguir as duas coisas. Existe no
Latim a verba e o sermo. Verba são palavras, fala-se até em
verba legum, palavras da lei, como se fosse possível à lei ter
palavras. E há o sermo, que são as sentenças, que são os
discursos, que são as imposições de quem fala sobre quem ouve,
como no caso específico, quando se diz que o art. 257 do Código
Eleitoral não tem efeito suspensivo.
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Naquela época, Chico Campos já tinha passado pelo começo
do Brasil, conhecia muito bem o Latim e sabia a diferença entre
efeito suspensivo e devolutivo, mas ele resolveu escrever que
não tem efeito suspensivo. Então, fazendo essa diacronia, essa
palavra inserida, que vem depois com luzes mais modernas de
resoluções e de votos, tem dois significados. Ela não tem efeito
suspensivo, porque seria um genérico, que não seria aplicado em
casos concretos.

A prova disso é que o próprio legislador admite que, no
caso da diplomação, em que o indivíduo perde o mandato, ele
permanece governando até uma decisão transitada em julgado.

Então, já ensinava Cícero, em De Officiis, 64 A.C., “verba
cum effectu accipienda est”. A palavra foi colocada já em 64.
Note que hoje verba, no Latim vulgar, é plural de verbum, mas
ele colocou a palavra verba no sentido da emissão da palavra.
Por isso que ele usou o verbo est (é) e não sunt.

Mas qual o significado disso nessa decisão? É que realmente
o dispositivo, na parte que eu estou julgando, que é preliminar de
mérito, diz respeito a um passado, mas um passado que ficou
preso na sua evolução do tempo, enquanto houve recursos.

Nós temos que dar eficiência às palavras. Ou elas têm
eficiência na lei ou não têm. Se não têm, não merecem ser lei. E
se têm, merecem ser cumpridas e com entendimento conforme.

Portanto, quando uma decisão é passível de recurso não
suspensivo, nós temos que entender que toda matéria passou
para um órgão mais alto, para decidi-la. E enquanto não se decide
essa matéria, enquanto ela está no limbo de julgamento,
evidentemente que aquela decisão do passado não vale, nem
pode valer, porque nós teríamos então um confronto universal e
seria mais importante que o homem não tivesse a linguagem para
se comunicar. Ou, tendo essa linguagem e se isso ficou dúbio e
em dubia (em dúvida), evidentemente que é uma dúvida que vai
contra o legislador, que quis fazer essa lei e não para os
magistrados. Os magistrados aplicam a lei segundo a sua axiologia,
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segundo a sua cultura, enquanto que o legislador usa a palavra
de acordo com o uso comum do povo: “verba secundum commune
usum loquendi” e “verbia dubia contra proferentem sunt
interpretanda”.

Então quem proferiu a palavra duvidosa, se interrompe ou
não interrompe, não é a magistratura, não é o Poder Judiciário.
E, nesse final de século passado, final de milênio e começo deste
século e também milênio, nós temos encontrado alguma filologia
um tanto individualista que não corresponde a uma realidade da
época em que foi feita aquela decisão.

Por exemplo: passou para o conceito do povo que o juiz,
quando dá a sentença, age com sentimento: Sententia vem de
sentide. Isso é uma imprecisão vocabular filológica que não tem
cabimento, porque o vis romano não mexia com a questão do
sentimento, que era a parte interna. Ele mesmo dizia que só vale
o que é externo.

Então sententia vem de sedere, aquilo que vem da cadeira
do magistrado, quando dita aquelas palavras ou durante as
fogueiras, à noite, ou durante à luz do sol. O que é dia? Dia,
segundo os romanos é cum solis fugit, não é quando amanhece o
dia, é quando o sol está a brilhar. Portanto, um dia romano pode
durar mais de 72 horas ou menos, porque isso faz parte daquela
cultura, daquele povo, e isso foi trazido pela Casa de Bragança
para Portugal, trazido para o Brasil, e é essa a linguagem que nós
falamos.

Essas são expressões latinas, mas o Português é uma
variação do Latim, não há nada de novo. Portanto, se o magis-
tratus, aquele que está no estrato mais alto, pode rever aquilo
que foi decidido, evidentemente que a competência para decidir
está no magistratus é não naquele que está no estrato inferior,
que são os magistrados de primeira instância, de primeiro pedido.
E temos o Praetorium Excelsium, que é formado também de
Praetorium Excelsium, que são os sacerdotes máximos de Têmis,
que dizem o que é realmente a lei, o que é realmente o Direito.
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Então, com essas colocações, é evidente que a palavra de
renúncia, que foi julgada e exposta, não sei se no voto ou só na
expressão de informações, mas o que quer dizer renunciar? Quer
dizer anunciar de novo. Nuncius, em Latim, quer dizer falar de
novo, usa o sermo e não o verbum. Portanto, quando se renuncia,
renuncia-se não à coisa em si, mas ao direito a essa própria coisa,
sendo que a renúncia máxima proibida nas culturas depois dos
judeus é a renúncia da própria vida. Ninguém pode se suicidar.

Mas evidentemente que as coisas mudaram, e o suicídio
hoje, às vezes, é uma doença e não uma renúncia à própria vida,
não a fuga de uma realidade. E o mesmo acontece aqui, no lado
político. Quando se renunciou a registro de candidatura, é
realmente uma renúncia. Não se pode usar essa palavra com o
significado que colocaram no aspecto... note bem, eu estou
usando a palavra “aspecto” e não “no tempo”; é uma palavra
semântica.

Friedrich Müller vai fazer a célebre pergunta: “Quem é o
povo?” Povo é o cidadão, povo é o que trabalha. Então são
coisas diferentes ou diferenciadas dentro da mesma massa, e a
eleição diz respeito ao povo cidadão, e a cidadania se faz dessa
maneira. Como? Na livre escolha de seus representantes. E quando
alguém diz que será o representante, é o representante, vai ser
o representante, tanto no campo de profissão (o advogado é
sempre representante de sua parte) quanto no eleitoral.

Nós não temos democracia direta no Brasil, devido ao grande
número de brasileiros. Nós temos uma democracia representativa
e, portanto, hoje o Poder Judiciário Eleitoral está interessado em
demonstrar ao povo que o seu voto realmente será computado,
não será manuseado por ninguém. Mas quem escolhe é o povo, e
o povo já não tem tutela. Se deveria ter tutela como Hitler, como
Cuba, como os Estados Unidos, não é interesse do Judiciário
brasileiro tupiniquim. O interesse nosso é colher o voto e proclamar
esse resultado para a massa, porque quem ganhar não será um
administrador de quem elegeu, será administrador de todo um
povo.
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Ninguém mora na República, ninguém mora no Estado. Você
mora na sua quadra, na sua rua, no seu condomínio e é você que
escolhe e tem essa obrigação de escolher esse representante.

Portanto, usando só os critérios lógicos e, note bem,
quando eu falo lógico, não estou usando mais o lógico da Lógica,
da Filosofia, que eu estudei, mas o lógico da Sociologia, que
eu também aprendi, com Gabriel Tarde e com outros. A lógica
da decisão, a lógica do Judiciário nem sempre é a lógica da
Filosofia. E a lógica, qual é? Que cada um escolha o seu
representante.

O povo não vale por aquilo que escolheu, mas vale pela
escolha que fez, e esse é que é o importante, porque, do
contrário, buscando a História, Alexandro Magno era um analfabeto
e foi o maior protetor das letras da Antiguidade.

Nós não temos representantes por cultura, mesmo porque
a palavra cultura tem significados diferenciados. O que é cultuar?
Cultuar é homenagear um deus, e cultivar é fazer os meios para
que esse culto a Deus seja permanente.

Quando Justiniano resolveu fazer seu código Juris Civilis,
com 50 livros, quem ele chama para dar garantia, estabilidade às
decisões? O próprio Deus, com o instituto Deo auctore.

Aí a importância das palavras. As palavras valem o que
são medidas, emitidas, narradas, no momento em que foram.
Algumas atravessam milênios, outras atravessam horas e outras,
minutos. Geralmente, nós devemos aumentar as que não dizemos,
porque as que nós falamos, essas se perdem na eternidade dos
tempos.

E, diante disso, houve uma preclusão lá no passado desse
requerimento? Não houve. Aí, acompanho o voto do eminente
Desembargador Federal Hilton Queiroz, que teceu considerações
na matéria e demonstrou que nem mesmo no Supremo se admitiu
por meação que a pessoa poderia renunciar ou não. Foi 6 a 4,
mas o que ficou indefinido foi a qualidade do julgamento, mas o
direito de renúncia, não. Pelo contrário.
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Então nós temos ponderações a observar, no sentido de
que renúncia é um direito de quem tem recurso, e já se dizia, no
tempo de Nero, “o recurso usa quem tem”.

E eu, no lado hilário da coisa, digo que o recurso está
antes da sentença, pelo menos no dicionário, como dizia Einstein.
Recurso, letra “r”; sentença, letra “s”, portanto o recurso está
antes da sentença. Ele preexiste, numa prioridade lógica, à própria
sentença. E assim, nessa parte primeira, de mérito, eu digo que
acompanho o eminente Desembargador Hilton Queiroz.

Avançando ao mérito, se é que se precisa avançar ao
mérito, eu só digo que o direito de representação não pode ser
julgado pelo que o outro faz ou diz que vai fazer, mas por si
próprio. E temos as ações adequadas, já não no campo eleitoral,
mas nas outras formas do Poder Judiciário de retirar uma pessoa
que não estiver adequadamente preparada ou estiver fazendo
abusos com a coisa pública.

Note bem: a res publica não é só cidadania. A res publica
são todas as outras coisas. E essas coisas todas, evidentemente,
incluem tudo aquilo que nós precisamos ou que a sociedade precisa
e vai desenvolver.

Saímos de uma época do metal para uma época apenas
das atrações da Física, do ímã, do magnetismo. E aí nós podemos
dizer com Platão que os homens são distinguidos pelas palavras,
e os metais, pelos seus valores.

Acompanho a divergência.

O Senhor Procurador Regional Eleitoral, RENATO BRILL DE GÓES:
Senhor Presidente, se o senhor me permite, como custos

legis, para finalizar, diante do resultado do julgamento que Vossa
Excelência vai proclamar, em virtude de o pleito eleitoral ser na
data de amanhã, e, para ser mais breve, eu gostaria de já me
manifestar, até para causar uma estabilidade no processo eleitoral
de amanhã.
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A posição do Ministério Público Eleitoral em relação a esse
julgamento, em vez de fazer uma petição no sentido de me
manifestar, eu já faço oralmente nesta assentada.

E antes de fazer a conclusão desse pronunciamento, gostaria
só de fazer algumas premissas, em face do julgamento do Tribunal.

O partido político, a coligação em questão participou
efetivamente do processo eleitoral, tanto é verdade que percorreu
até a última instância para obter o registro de candidatura de
seu candidato escolhido em convenção. Portanto, não há restrição
de direito alguma, data venia.

O partido político está sujeito ao devido processo legal,
para fins de substituição de seu candidato. Restrição de direito
há, sim, do direito do povo de eleger diretamente seus represen-
tantes, por voto direto e secreto, que é a representatividade
democrática do parágrafo único, do art. 1º da Carta da República,
como bem destacado no voto do Desembargador Mario Machado.

Outra restrição: a violação ao princípio da moralidade
constitucional, a favor dos eleitores. E sobre a legitimidade das
eleições, que legitimidade é essa em que a Justiça Eleitoral
chancela uma “candidatura laranja”, fecha os olhos para os motivos
determinantes que não são, data venia, adivinhatórios, mas
baseado na confissão do próprio renunciante, em entrevista
coletiva. Também não é discriminação.

E, quando se agitou esse tema, foi também analogicamente
previsto no § 10 do art. 14 da Constituição Federal, que enseja
ação de impugnação de mandato eletivo. Por que esperar ação a
impugnar eventual mandato eletivo, se já se pode ter uma atitude
preventiva no momento de pedido de registro de candidatura, já
que os motivos determinantes eram de registro derivado e cabia
essa análise, sim?

Então, precisaria ter escrito isso, porque o renunciante
confessou esse desiderato? Então não é adivinhação. Precisaria
ele ter descrito isso na sua desistência/renúncia para que o
Tribunal reconhecesse esse fato?
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Por fim, não houve impugnação do Ministério Público para
não causar ainda mais incerteza e instabilidade do processo
eleitoral, já que haveria eleição amanhã, sem apreciação do
presente registro de candidatura. Se houvesse impugnação, não
teria como ser julgado hoje, por isso é que não houve impugnação,
mas a questão precisava ser levantada pelo Ministério Público e
ser analisada por esta Justiça Eleitoral.

E se a vida política está conturbada, principalmente do
Distrito Federal, é justamente por causa dos partidos políticos e
de seus candidatos, por meio de suas condutas antiéticas e imorais,
não por causa das instituições públicas.

Mas em virtude da decisão deste Tribunal, com o desempate
da Presidência, a favor do registro da candidatura ora postulada,
e para não mais estender essa instabilidade eleitoral e institucional
que assola o Distr ito Federal, causada, repito, única e
exclusivamente por parte dos partidos e dos seus políticos que
efetivamente não conhecem os princípios éticos e morais que
permeiam a nossa sociedade.

Mas, já sob outra ótica, em atenção ao eleitor, para que
ele não fique mais confuso do que já está, em virtude de todo
esse processo que originou, digo novamente, por conta dos
políticos e dos candidatos que causaram especificamente essa
celeuma jurídica, levando o Supremo Tribunal Federal a se reunir
durante mais de onze horas no seu julgamento, e depois esse
julgamento não pode ser concluído, não vale nada, única e
exclusivamente por um ato de vontade de uma pessoa que quer
continuar sendo candidato por vias transversas.

Isso, para mim, é absolutamente imoral, mas precisava ser
questionado pelo Ministério Público e precisava ser decidido pela
Justiça Eleitoral. E, uma vez decidido, o Ministério Público Eleitoral
já antecipa que não irá recorrer dessa decisão ao TSE, em
homenagem ao eleitor, para que ele possa amanhã votar sem
mais candidatos sub judice, porque essa eleição toda foi sub
judice desde o início.
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O Ministério Público Eleitoral, assim como a Justiça Eleitoral,
teve um trabalho mais do que o necessário, em virtude justamente
dessas condutas abusivas pelo candidato. Mas o eleitor merece
efetivamente, amanhã, saber quem são os candidatos e ter o
resultado divulgado, porque, se continuasse sub judice, não
haveria essa transparência de divulgação dos dados. E o Ministério
Público defende e prima também pela transparência do processo
eleitoral e, uma vez deliberado por essa Corte, o Ministério Público
acata a decisão deste Tribunal, por maioria, e não irá recorrer,
em prol do eleitor.

Essa é a manifestação que gostaria que ficasse registrado.

Muito obrigado, Senhor Presidente.

DECISÃO

Deferiu-se o pedido de registro, nos termos do voto de
divergência do Desembargador Hilton Queiroz, que redigirá o
acórdão. Maioria. Em 2 de outubro de 2010.
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ACÓRDÃO Nº 4.340
Classe: 30 – Recurso Eleitoral
Num. Processo: 2968-53
Recorrente: Ministério Público Eleitoral
Recorrida: Neusa Helena Rocha Barbosa
Advogado: Germana Camurça Moraes – OAB/DF nº 25.966
Relator: Juiz Josaphá Francisco dos Santos
Publicado: Diário da Justiça Eletrônico 22.10.2010, fl. 2

EMENTA

RECURSO CRIMINAL. CRIME DE INSCRIÇÃO SI-
MULTÂNEA EM PARTIDO POLÍTICO (CE 320).
CONDUTA ATÍPICA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É atípica a conduta do filiado que se inscre-
ve em outro partido se não há elementos míni-
mos que caracterizem a intenção de cometer
o tipo do art. 320 do CE. Descaracteriza o cri-
me de inscrição simultânea em partido político
o fato de que a segunda filiação ocorreu depois
de quase 7 anos da primeira.

3. Negou-se provimento ao recurso.

Acordam os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,
JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator, EVANDRO PERTENCE,
LUCIANO VASCONCELLOS, HILTON QUEIROZ e JOSÉ CARLOS SOUZA
E ÁVILA – vogais, em negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator. Decisão UNÂNIME, de acordo com a ata do
julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 18 de outubro de 2010

Desembargador MARIO MACHADO

Presidente em exercício
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Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS

Relator

RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Criminal interposto pelo Ministério
Público contra decisão proferida pela MM. Juíza da 11ª Zona Eleitoral,
que entendeu ser atípica a conduta de Neusa Helena Rocha Barbosa,
pois para a configuração do crime previsto no art. 320 do CE1 é
necessário que haja filiação simultânea em partidos políticos, o
que não se verificou, tendo em vista que a segunda inscrição
ocorreu “quase sete anos depois da primeira” (fls. 24/25).

O Ministério Público recorreu, alegando, em síntese, que:
1) o tipo penal não prescreve que a inscrição tenha de ser
efetivada no mesmo dia em dois partidos diferentes, pois a
duplicidade de filiação prevista no art. 22 da Lei 9.096/95 resta
configurada se o filiado não comunicar no dia imediato o
cancelamento da inscrição anterior ao juiz eleitoral e ao partido;
2) o lapso temporal entre as filiações não pode ser considerado
para fins de caracterização do delito, mas apenas para se verificar
a existência do dolo (fls. 31/34).

Em contrarrazões recursais, Neusa Helena Rocha Barbosa
pugnou pela manutenção da decisão recorrida, tendo em vista
que as inscrições não foram simultâneas, bem como em sua
conduta não se verificou a presença do dolo (fls. 40/44).

A d. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso (fls. 62/67).

É, em síntese, o relatório.

1 Art. 320. Inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em dois ou mais partidos:
Pena – pagamento de 10 a 20 dias-multa.
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VOTOS

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS – relator:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do

Recurso Criminal.

Em que pesem os judiciosos argumentos expendidos pelo
Ministério Público, tenho que o recurso não merece provimento.

Com efeito, somente a ocorrência de duplicidade de filiação
não é suficiente para caracterizar o crime do art. 320 do CE.

Inicialmente, ressalta-se que não há elementos indiciários
de que a autora do fato agiu com a vontade de realizar o tipo
penal. Não ficou caracterizada a intenção de se inscrever
simultaneamente em duas agremiações partidárias (dolo genérico).

Ademais, segundo consta nos autos, as filiações ocorreram
em 08/08/02 (PTC) e 02/10/09 (PSB). Desse modo, inexistente o
elemento objetivo da simultaneidade. A respeito do tema é
oportuna a lição de Joel Cândido:

(…) Simultaneamente significa ‘ao mesmo tempo’, mas aqui

só vai interessar filiação feita no mesmo dia, no mínimo

em dois partidos diferentes. (…)

Filiando-se o eleitor a dois partidos mas em dias diferen-

tes, não haverá simultaneidade, que é elemento objetivo

do tipo (de ordem temporal) e, assim, não se poderá falar

em crime. Nesse caso, mesmo que ele não faça, por qual-

quer razão, as comunicações (ao partido anterior e ao juiz

da Zona Eleitoral), o que se tem é uma irregularidade de

ordem administrativa-partidária. (Direito eleitoral brasileiro,

7ª ed. rev. e atual. Bauru, SP: EDIPRO, 1998, p. 320).

A propósito, anoto que este Tribunal já decidiu nesse
sentido, conforme precedente de minha relatoria:

RECURSO CRIMINAL. CRIME DE INSCRIÇÃO SIMULTÂNEA

EM PARTIDO POLÍTICO (CE 320). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
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AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RE-

CURSO DESPROVIDO.

1. Não há justa causa para ação penal se não há elementos

indiciários que caracterizem a intenção da denunciada de

se inscrever simultaneamente em duas agremiações parti-

dárias para o fim de cometer o delito do art. 320 do CE.

2. “Filiando-se o eleitor a dois partidos mas em dias diferen-

tes, não haverá simultaneidade, que é elemento objetivo

do tipo (de ordem temporal) e, assim, não se poderá falar

em crime. Nesse caso, mesmo que ele não faça, por qual-

quer razão, as comunicações (ao partido anterior e ao juiz

da Zona Eleitoral), o que se tem é uma irregularidade de

ordem administrativa-partidária.” (Direito eleitoral brasilei-

ro, 7ª ed. rev. e atual. Bauru, SP: EDIPRO, 1998, p. 320).

3. Negou-se provimento ao recurso. (RECURSO CRIMINAL

(1ª INSTÂNCIA) nº 462, Acórdão nº 2937 de 14/06/2010,

Relator(a) JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Publica-

ção: DJE – Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Volume

13, Tomo 114, Data 23/06/2010, Página 2)

Nesse sentido, anoto ainda os seguintes precedentes:

RECURSO CRIMINAL. ELEITORA INSCRITA EM DOIS PAR-

TIDOS POLÍTICOS. ARTIGO 320 DO CÓDIGO ELEITORAL.

AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO OBJETIVO DO

TIPO PENAL). RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE PRI-

MEIRO GRAU MANTIDA EM TODA A SUA EXTENSÃO.

1. O artigo 320 do Código Eleitoral prevê como crime a

conduta de ‘Inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em

dois ou mais partidos’.

2. Se entre a primeira e a segunda inscrição da eleitora

existe um espaço de tempo considerável, ausente está a

simultaneidade, elemento objetivo do tipo penal.

3. Além do dolo e da culpa, portanto, a conduta precisaria,

necessariamente, estar vinculada ao fator temporal, o que

não ocorreu no presente caso.

4. Recurso improvido. Sentença de primeiro grau mantida

em toda a sua extensão. (TRE/DF-RECURSO CRIMINAL (1ª
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INSTÂNCIA) nº 461, Acórdão nº 2705 de 12/03/2009,

Relator(a) CÂNDIDO ARTUR MEDEIROS RIBEIRO FILHO,

Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF,

Data 23/03/2009, Página 1)

RECURSO CRIMINAL – ART. 320 DO CÓD. ELEITORAL – DU-

PLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA

DE DOLO – CONDUTA ATÍPICA – RECURSO DESPROVIDO.

(TRE/SP-RECURSO CRIMINAL 2068, Acórdão de 15/4/2010,

Relator(a) GALDINO TOLEDO JÚNIOR, Publicação: DJESP –

Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 11/5/2010, p. 19)

RECURSO CRIMINAL CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU A

DENÚNCIA POR FALTA DE CONDIÇÃO EXIGIDA PELA LEI

PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. RECEPÇÃO DO ARTI-

GO 320 DO CÓDIGO ELEITORAL PELA ATUAL ORDEM CONS-

TITUCIONAL. PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE INS-

CRIÇÃO SIMULTÂNEA EM DOIS OU MAIS PARTIDOS FAZ-

SE NECESSÁRIO QUE AS FILIAÇÕES OCORRAM AO MESMO

TEMPO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO POR-

QUANTO AS INSCRIÇÕES FORAM FEITAS EM DATAS DIFE-

RENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. (TRE-SP-RECURSO CRI-

MINAL nº 1079, Acórdão de 27/05/2010, Relator(a) ALCEU

PENTEADO NAVARRO, Publicação: DJESP – Diário da Justiça

Eletrônico do TRE-SP, Data 10/06/2010, Página 11)

Ressalta-se, ainda, que conforme dispõe o art. 19 da Lei
9.096/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), a lista dos filiados
é enviada ao Juízo Eleitoral “para arquivamento, publicação e
cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos”. Em caso de multiplicidade de
filiação, opera-se o cancelamento de todas as inscrições
partidárias, na forma do art. 22, parágrafo único, da LOPP2,
impedindo-se que o infrator possa se candidatar.

2 Art. 22. (…) Parágrafo único. Quem se filia a outro partido deve fazer
comunicação ao partido e ao juiz de sua respectiva Zona Eleitoral, para cancelar
sua filiação; se não o fizer no dia imediato ao da nova filiação, fica configurada
dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos.
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É certo que um ilícito pode gerar sanções penais e
administrativas, porém tenho que a sanção de perda da qualidade
de filiado para possível candidatura é suficiente para coibir a
conduta infringente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Criminal
interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

O Senhor Juiz EVANDRO PERTENCE – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogal:
Acompanho o relator.

DECISÃO

Negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator. Unânime. Em 18 de outubro de 2010.
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RESOLUÇÃO Nº 7.048
Classe: XXVIII – Embargos de Declaração na Prestação
de Contas de Partido
Num. Processo: 1318
Embargante: Partido dos Trabalhadores – PT
Advogados: Claudismar Zupiroli – OAB/DF nº 12.250 e outros
Relator: Desembargador Mario Machado
Publicado: Diário da Justiça Eletrônico 28.7.2010, fls. 3/4

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE PARTIDO REJEITADAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2004. EMBARGOS CONHECIDOS.
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES.
NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS. RECUR-
SO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICA-
ÇÃO DE MULTA.

I – Embargos de declaração opostos contra re-
solução que negou provimento aos embargos
de declaração opostos contra a resolução que
rejeitou as contas do Partido dos Trabalhado-
res – PT, relativas ao exercício 2004.

II – Todas as questões suscitadas nos embar-
gos encontram resposta no próprio texto da
resolução condenatória, tendo sido constata-
da a nítida pretensão do embargante em
rediscutir a matéria já decidida na resolução.

III – Declaração de embargos manifestamen-
te protelatórios, razão pela qual se impõe a
aplicação da sanção do art. 538, parágrafo úni-
co, do CPC.

IV – Nega-se provimento aos embargos.
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Resolvem os juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,
MARIO MACHADO – relator, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS,
RAUL SABOIA, LUCIANO VASCONCELLOS, HILTON QUEIROZ e JOSÉ
CARLOS SOUZA E ÁVILA – vogais, negar provimento aos embar-
gos. Aplicou-se multa, conforme voto do relator. Decisão UNÂNI-
ME, de acordo com a ata do julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 14 de julho de 2010.

Desembargador JOÃO MARIOSI

Presidente

Desembargador MARIO MACHADO

Relator

RENATO BRILL DE GÓES

Procurador Regional Eleitoral

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a
Resolução nº 6959, publicada em 13.05.2010, que negou provimento
aos embargos de declaração manejados contra a Resolução nº
6887, proferida na Prestação de Contas de Partido nº 1318.

Em síntese, alega o embargante que permanecem as
omissões e obscuridades verificadas na resolução que rejeitou as
contas do partido, razão pela qual reitera seus argumentos, em
suma, listados a seguir.

Em que pese o montante de R$ 29.253,94 não ter transitado
pela conta bancária específica, a primeira contradição apontada
é a de que não se desconhece em hipótese alguma a origem dos
valores, tampouco a finalidade que tiveram. Além disso, trata-se
de irregularidade formal, condizente a menos de 10% dos recursos
arrecadados. Nessa esteira, somente haveria se rejeitar as contas
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da agremiação partidária em se tratando de total ausência de
trânsito dos recursos pela conta bancária do partido, o que não
seria o caso. Na pior das hipóteses, o resultado do julgamento
deveria ser a aprovação com ressalvas.

A omissão alegada pelo embargante parte da premissa de
que houve distanciamento do disposto no art. 37, § 3º, da Lei nº
9.096/95 e a sanção imposta no caso concreto, pela não obser-
vância necessária dos princípios constitucionais da proporcio-
nalidade e razoabilidade em sua aplicação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embar-
gos para o fim de sanar as omissões apontadas e que, no caso,
as contas sejam julgadas regulares ou regulares com ressalvas
ou, ainda, aplicando-se a proporcionalidade prevista no art. 37,
§ 3º, da Lei nº 9.096/95.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – relator:
Presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos,

deles conheço.

Prima facie, importa ressaltar que inexiste qualquer omis-
são ou contradição na resolução embargada, pretendendo o
embargante, nitidamente, a rediscussão da matéria, visando à sua
modificação, que somente é admitida em situações excepcionais.
Pacífica a jurisprudência dos tribunais acerca do tema, como já
colacionado nos embargos declaratórios anteriormente julgados à
unanimidade, em que se negou o provimento. Ademais, como se
verá a seguir, as citadas “omissões” ou “contradições” trazidas
pelo embargante encontram-se já respondidas no próprio texto da
Resolução nº 6887, que rejeitou as contas do partido.

Além disso, o embargante deixa clara tal intenção de
rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração, conforme
se depreende de seu pedido, fl. 739, verbis:
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Assim, por todo o exposto, requer o embargante o conhe-

cimento e provimento dos presentes embargos para o fim

de, sanar as omissões apontadas e, com isso, dar o me-

lhor enquadramento legal ao caso e oferecer a pres-

tação jurisdicional mais consentânea ao caso, jul-

gando regulares, ou regulares com ressalvas, as

contas prestadas pela agremiação partidária embargante,

relativa ao exercício de 2004, ou, ainda, aplicando-se a

proporcionalidade prevista no art. 37, § 3º da Lei nº

9.096/95. (negritou-se).

Nítida, portanto, a pretensão do embargante, por duas vezes
consecutivas, em rediscutir a matéria em sede de embargos de
declaração, o que, nos termos do art. 538, parágrafo único, do
CPC, configura a intenção manifestamente protelatória dos embargos,
a ensejar o pagamento de multa prevista naquele dispositivo.

A resolução que rejeitou as contas da agremiação partidária
fundamentou-se na legislação eleitoral vigente e em jurisprudência
do TSE, no sentido de que os valores arrecadados devem,
obrigatoriamente, transitar pelas contas bancárias específicas
abertas pelo partido para tal fim. Essa é a redação do art. 4º, §
2º, da Resolução TSE nº 21.841/04, que rege a matéria:

Art. 4º O partido político pode receber cotas do Fundo Par-

tidário, doações e contribuições de recursos financeiros ou

estimáveis em dinheiro de pessoas físicas e jurídicas, de-

vendo manter contas bancárias distintas para movi-

mentar os recursos financeiros do Fundo Partidário e os

de outra natureza (Lei nº 9.096/95, art. 39, caput). (...).

§ 2º As doações e as contribuições de recursos financeiros

devem ser efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por

crédito bancário identificado, diretamente na conta do par-

tido político (Lei nº 9.096/95, art. 39, § 3º). (Negritou-se).

 O embargante não trata a matéria com a seriedade devida
e tenta utilizar argumentos que, no mínimo, atentam contra o
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princípio da legalidade, ao argumentar que “trata-se de
irregularidade formal” ou que os valores que não transitaram pela
conta bancária representam “menos de 10% dos recursos
arrecadados”.

Ora, os preceitos legais são no sentido da obrigatoriedade
do trânsito dos recursos pela conta bancária específica de todos
os valores, não interessando se vultosos ou não. A Resolução
nº 6887, que rejeitou as contas do partido, deixa claro o porquê
da necessidade de observância a regras tão rígidas, conforme se
destaca do voto à fl. 706:

Reconhece desta forma, o partido, que a prestação de con-

tas possui vício que, pelo decurso do tempo e pela obje-

tividade do depósito bancário, é insanável. Os recursos

foram arrecadados mas não se sabe como ingressa-

ram no partido, vez que inexiste comprovação de

depósito bancário.

O requerente argumenta que as fontes de recursos estão

todas identificadas, não maculando as contas apresenta-

das, mesmo sem que tais recursos tenham transitado pe-

las contas bancárias. Este entendimento não pode

prosperar, pois o trânsito pelas contas bancárias

de todos os recursos arrecadados é medida que o

legislador previu para permitir maior controle dos

recursos financeiros. É norma de tal importância que

as últimas modificações na Lei dos Partidos Políti-

cos, ocorridas por meio da Lei nº 12.034, de 2009,

em nada alteraram o que estava disposto.

Outro argumento utilizado pelo partido, de que o valor que

não ingressou nas contas bancárias representa menos de

10% dos recursos arrecadados no exercício, não

desconfigura o vício ocorrido, haja vista que a lei não

estabelece limites para seu descumprimento. Obser-

va-se, ainda, que o montante de R$ 29.253,94 representa

valor considerável e que não poderia deixar de constar

dos extratos bancários da agremiação. (negritou-se).
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E em outro trecho complementa a citada resolução
embargada:

Assim, não se trata da existência de identificação

das fontes dos recursos, nem se o valor que deixou

de transitar pela conta bancária representa peque-

no percentual diante do total arrecadado. O que a

lei exige é o necessário e obrigatório trânsito pelas

contas bancárias de todos os recursos arrecada-

dos. (Negritou-se.)

Além disso, o TSE possui inúmeros precedentes que tratam
da questão da necessidade e obrigatoriedade do trânsito dos
recursos financeiros pelas contas bancárias do partido, dentre
os quais se destaca:

(...) 3.1 DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS DA

CAMPANHA ELEITORAL. EXIGÊNCIA LEGAL. A Lei das Elei-

ções estabelece regras muito rígidas a serem observadas

quanto à arrecadação e aos gastos de campanha (art. 17 e

seguintes), veda o recebimento de recursos de determina-

das fontes (art. 24) e estabelece que todos os recur-

sos sejam movimentados em conta bancária espe-

cífica (art. 22). (RO-1596 Relator Min. Joaquim Barbosa.

Julg. 12.02.2009. Pub. DJE - Diário da Justiça Eletrônico,

Data 16/03/2009, Página 26-27). (Negritou-se.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. PRES-

TAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO DE TODOS

OS RECURSOS PELA CONTA CORRENTE ESPECÍFICA.

VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO-OCORRÊNCIA.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.

SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMEN-

TOS DA DECISÃO NÃO INFIRMADOS. DECISÃO ADMINIS-

TRATIVA. DESPROVIDO.

A ausência de trânsito de toda movimentação fi-

nanceira da campanha pela conta corrente especí-

fica é transgressão que leva à rejeição das contas.
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A teor da recente jurisprudência do TSE, não cabe recurso

especial contra acórdão de tribunal regional eleitoral que

examina prestação de contas de candidato, por se tratar

de decisão eminentemente administrativa.

Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag-7295.

Relator Min. JOSÉ GERARDO GROSSI. Julg. 04/09/2007.

Pub. DJ – Diário de Justiça, Data 17/9/2007, Página 132).

(Negritou-se.)

Por fim, a omissão alegada pelo embargante, de que não
foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
na aplicação da sanção de desconto das futuras cotas do Fundo
Partidário, parte de falsa premissa e erro de interpretação quanto
ao novo texto legal do art. 37, § 3º, da Lei 9096/95, com a
redação dada pela Lei nº 12.034/2009, verbis:

Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desapro-

vação total ou parcial implica a suspensão de novas

cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às

penas da lei. (Redação dada pela Lei nº 9.693, de 27.7.98)

§ 3o  A sanção de suspensão do repasse de novas quotas

do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da

prestação de contas de partido, deverá ser aplicada de

forma proporcional e razoável, pelo período de 1

(um) mês a 12 (doze) meses, OU por meio do des-

conto, do valor a ser repassado, da importância

apontada como irregular, não podendo ser aplicada a

sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja

julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco)

anos de sua apresentação.  (Incluído pela Lei nº 12.034,

de 2009) (Negritou-se.)

Do texto legal extrai-se que a proporcionalidade e
razoabilidade alegadas devem ser aplicadas apenas quando a sanção
for de suspensão de novas quotas do Fundo Partidário pelo período
de um mês a doze meses, a critério do julgador e em conformidade
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com a infração cometida, daí porque o legislador colocou uma
vírgula antes do “ou” acima sublinhado, pois se trata de conjunção
alternativa. Não há se falar em redução do valor da importância
apontada como irregular por razões proporcionais ou razoáveis.
Aqui trata-se de critério a ser definido pelo julgador que, no caso,
optou pela sanção do desconto da importância apontada como
irregular, ou seja, dos R$ 29.253,94 que não transitaram pela conta
bancária específica da agremiação embargante.

Verifica-se, pois, que a resolução condenatória enfrentou
todas as questões relevantes da prestação de contas, tendo
decidido, à unanimidade, pela rejeição das contas e, bem assim,
pela inexistência de omissão quanto à análise dos primeiros
embargos, ora reiterada nos presentes.

Porém o embargante faz letra morta dos pronunciamentos
desta Corte Eleitoral, que rejeitou os embargos de declaração
opostos pela primeira vez, opondo novo recurso da mesma
natureza, da mesma espécie e pelos mesmíssimos fundamentos.

Importa ressaltar que o recurso de embargos de declaração
é via de integração do julgado, hábil para suprir obscuridade,
contradição ou omissão, conforme dispõe o art. 535 do Código
de Processo Civil, bem como que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas, de modo a satisfazer
interesses pormenorizados, bastando-lhe que, uma vez formada
sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão,
trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram,
dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.

Nesse diapasão, não se vislumbra na espécie qualquer
omissão ou contradição na decisão embargada, senão a nítida
pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida
no acórdão, por duas vezes consecutivas, emprestando-lhe
o efeito infringente, o que é manifestamente incabível. Vale
lembrar que as questões suscitadas encontram-se expressamente
consignadas na resolução condenatória, razão pela qual necessário
se faz declarar os presentes embargos manifestamente
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protelatórios, ensejando a aplicação de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, que defino como R$ 357.490,00, ou seja,
o montante de recursos de outra natureza arrecadados pelo
partido, dentre os quais deixou de transitar o valor de R$ 29.253,94.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO e os declaro manifestamente protelatórios,
condenando o embargante a pagar ao Erário, por meio de GRU,
multa no valor de R$ 3.574,90 (três mil, quinhentos e setenta e
quatro reais e noventa centavos), referentes a 1% (um por cento)
do valor da causa, definida como o valor total arrecadado pela
agremiação partidária em recursos de outra natureza.

É como voto.

O Senhor Juiz JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz RAUL SABOIA – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz LUCIANO VASCONCELLOS – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ – vogal:
Acompanho o relator.

O Senhor Juiz JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA - vogal:
Acompanho o relator.

DECISÃO
Negou-se provimento aos embargos. Aplicou-se multa,

conforme voto do relator. Unânime. Em 14 de julho de 2010.





JURISPRUDÊNCIA

DECISÕES MONOCRÁTICAS
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CLASSE: REPRESENTAÇÃO
PROCESSO: 3211-94.2010.6.07.0000

Classe: 42
Procedência: Brasília-DF
Protocolo: 35.762/2010
Representantes: WESLIAN DO PERPÉTUO SOCORRO
PELES RORIZ e COLIGAÇÃO ESPERANÇA RENOVADA
Representada: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

DECISÃO

WESLIAN RORIZ e a COLIGAÇÃO ESPERANÇA RENOVADA
oferecem representação em desfavor da GOOGLE BRASIL INTERNET
LTDA, ao argumento de que foram veiculados vídeos ofensivos
no sítio da Internet denominado youtube.com, com claro objetivo
de prejudicá-los eleitoralmente.

Asseveram que os vídeos sob os títulos “música de Weslian
Roriz” e “música completa para baladas”, etc, foram usados para
ofender a honra da candidata, com tons jocosos, fazendo uso de
trechos de frases pronunciadas em debates eleitorais promovidos
na Rede Globo e no SBT, em conjunto com espécie de remix
musical, para dar-lhes conotação diversa da realidade.

Afirmam que a representada utilizou, de forma pejorativa,
sua imagem e a de seu marido, Joaquim Roriz, apontando-os
como políticos corruptos e que merecem descrédito.

Aduzem que a intenção da propaganda foi divulgar
mensagem de que a candidata representante é incapaz para
exercer o governo do Distrito Federal, pois afirmam ser a mesma
alienada e corrupta.

Requerem, liminarmente, que se faça cessar a divulgação
dos vídeos, bem como de todos os demais vídeos ofensivos
existentes em seu sítio, e a requisição para que a Google forneça
os dados cadastrais dos usuários responsáveis pelos vídeos,



980 Revista do TREDF n. 5/2010

incluindo aqueles que permitam identificar os computadores ou
endereços IP utilizados para inclusão dos vídeos no youtube.com.

No mérito, pleiteiam a procedência do pedido para cessação
em definitivo da veiculação dos vídeos em comento, ainda que
sob outro título, e a condenação dos representados e usuários
do sítio de acordo com a legislação eleitoral.

A liminar foi indeferida às fls. 19/23, oportunidade em que
a ação foi recebida somente em relação ao primeiro representado.

A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA apresentou defesa (fls.
28/43), onde, primeiramente, esclarece ser apenas um provedor
de hospedagem onde os usuários por meio da plataforma do
Youtube na internet assistem e compartilham vídeos criados no
espaço interativo da web, razão pela qual não exerce o controle
editorial prévio, nem assume a responsabilidade pelos conteúdos
postados pelos usuários, que devem respeitar os Termos de Uso
do Serviço, os quais estabelecem uma série de restrições de
conteúdo admitido segundo as diretrizes e políticas do site.

Aduze que o fato das postagens serem em tempo real,
impede o controle e bloqueio prévio das inserções, por não existirem
as ferramentas aptas a localizar e identificar eventuais novos
vídeos do conteúdo em questão, e que tal determinação é proibida
pela Constituição Federal

No mérito, sustenta que não há motivo para que seja
determinada a remoção dos vídeos apontados pelos
representantes, tendo em vista que a decisão liminar se apresenta
em consonância com o ordenamento jurídico vigente, o qual,
segundo o Ministro Ayres de Brito, “permite a utilização de
trucagem, montagem e demais recursos de áudio e vídeo como
técnicas de expressão que configuram um estilo peculiar de fazer
imprensa”.

Afirma que é um direito constitucional do cidadão a liberdade
de expressão das mais variadas formas, não devendo o Poder
Público se impor sobre conteúdos criados por cidadãos comuns
para debate político, vez que os candidatos devem estar cientes
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de que as críticas e as cobranças a eles impostas são diversas
às impostas as pessoas particulares.

Aduz que a Resolução nº 23.191/2009, é clara ao mencionar
que a obrigação da Google para exclusão de vídeos apontados
pelos candidatos como irregulares somente se dará após uma
ordem judicial específica que assim o determine, pois cabe apenas
à Justiça Eleitoral a análise dos conteúdos das propagandas,
devido ao seu alto grau de subjetividade e de responsabilidade
de terceiro.

Sustenta que a aplicação de sanção somente será possível
quando houver resistência da empresa no cumprimento de ordem
judicial para remoção do conteúdo ou o seu prévio conhecimento
dos vídeos por meio de ordem judicial, hipóteses que não se
verificam no presente caso.

Por fim, requer a extinção da representação.

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer1, pugnando
pela improcedência da presente representação.

É o relatório. Decido.

A disciplina de propaganda eleitoral na Internet, introduzida
na Lei nº 9.504/97 pela Lei nº 12.034/2009, vem estabelecida
nos artigos 57-A a 57-I, apregoando o art. 57-D que “é livre a
manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral”.

O citado dispositivo legal reproduz o inciso V do art. 5º da
Constituição Federal que declara “é livre a manifestação de
pensamento, sendo vedado o anonimato”.

A liberdade de manifestação de pensamento tem no cenário
do embate eleitoral o solo fecundo para a exteriorização de opiniões
e críticas pelos cidadãos, em especial em sítios da internet, o
qual revela-se como importante espaço para o debate democrático,
consoante afirmado na decisão liminar.

1 Fl. 54
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No caso concreto, foram acostados aos autos dois vídeos.
Um deles traz críticas ácidas ao desempenho da candidata nos
debates eleitorais e entrevistas, além de música satirizando-a, e
outro vídeo em que aparece um cidadão expressando a sua opinião
quanto à candidatura da Sra. Weslian Roriz ao cargo de Governador
do Distrito Federal.

Embora duras as críticas quanto ao desempenho da
candidata Weslian Roriz nos debates eleitorais e entrevistas, estas
foram realizadas a partir de frases ditas pela mesma nos eventos
em que participou, cujo desempenho repercutiu em todos os meios
de comunicação de forma desfavorável.

Como ressaltado no parecer ministerial2 “os vídeos
impugnados pelas representantes foram montados a partir de
imagens veiculadas na imprensa, de entrevista e debates dos
quais participou a candidata representante. Não há montagem
ou trucagem capaz de ridicularizá-la, mas apenas a formação
de um “compacto” com frases ditas por ela e que, aliás, tiveram
grande repercussão na imprensa. Ressalta-se não haver nenhuma
montagem que resulte na atribuição, à candidata, de alguma
afirmação que ela não tenha efetivamente feito”.

Diante deste cenário, é inconcebível que a liberdade de
manifestação exercida a partir de frases proferidas pela própria
candidata possa ser cerceada, quando no âmbito do embate
eleitoral é que a liberdade de manifestação de pensamento atinge
o seu ápice e aos cidadãos deve ser assegurado à liberdade de
opinar e criticar àqueles que se propõem a exercer cargo político-
eletivo, desde que não degradem ou ridicularizem os candidatos
por meio de trucagem ou montagem, o que não ocorreu na
hipótese.

Nesse mesmo sentido vem sendo decidido pelo Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo e pelo Eg. TSE. Confira-se:

2 Fl. 54
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RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGU-

LAR. VÍDEOS INSERIDOS, PELOS INTERNAUTAS, NO

"SITE" "YOUTUBE". MANTENÇA DE DOIS VÍDEOS NO

"SITE", VEZ QUE NÃO TÊM CONTEÚDO ATENTATÓRIO À

DIGNIDADE DA CANDIDATA, MAS SIM MATÉRIA

JORNALÍSTICA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO À

LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. SENTENÇA

DE PARCIAL PROVIMENTO MANTIDA.  RECURSOS DES-

PROVIDOS. (TRE/SP - RECURSO nº 31198, Acórdão nº

166492 de 17/02/2009, Relator(a) PAULO ALCIDES AMARAL

SALLES, Publicação: DOE - Diário Oficial do Estado, Data

05/03/2009, Página 3);

EMENTA RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA NEGATIVA

VÍDEOS INSERIDOS PELOS INTERNAUTAS NO "SITE"

"YOUTUBE" RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE HOS-

PEDAGEM NÃO CONFIGURAÇÃO MATERIAL QUE NÃO TEM

CONTEÚDO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DOS CANDIDA-

TOS EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO À LIVRE MA-

NIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. NÃO CARACTERIZA-

ÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL SENTENÇA DE IM-

PROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO (TRE/

SP - RECURSO ELEITORAL N° 31825, Relator Des. Paulo

Alcides, acórdão n. 166119, 27/01/09)

Agravo regimental no recurso especial. Representação.

Prática de propaganda eleitoral irregular em sítio da internet

Veiculação de entrevista com tratamento privilegiado a

candidato, segundo entendimento do TRE. Reexame de

fatos e provas nesta instância especial. Vedação. Diver-

gência jurisprudencial não demonstrada. Ofensa ao princi-

pio constitucional da liberdade de imprensa. Inexistência.

Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

A mera transcrição de ementas dos julgados apontados

como paradigmas não serve para configurar o dissídio

jurisprudencial. É inadmissível recurso especial para

reexame de matéria fática. Este Tribunal já consignou
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que "A liberdade de manifestação do pensamento,

garantida peta Constituição Federal, e a Uberdade

de imprensa são princípios equivalentes, na ordem

constitucional, aos da lisura e legitimidade dos plei-

tos e igualdade dos candidatos, que visam à garan-

tia do equilíbrio da disputa eteitoral (Acórdão n° 5.480,

de 15.02.2005, rei. min. Luiz Carlos Madeira). (Agravo

Regimental no Recurso Especial Eleitoral n. 27.844/MA, Rel.

Min. Joaquim Barbosa, 23/06/09).

Caber destacar, ainda, que em recente decisão na Adin
4451 o Supremo Tribunal Federal, ao sopesar o direito a livre
manifestação do pensamento em face do artigo 45, II da Lei
Eleitoral, deu-lhe interpretação conforme a  Constituição para
permitir a crítica e sátiras na imprensa, desde que não venham a
descambar para a propaganda política, entendimento que se aplica
à hipótese, eis que trata de vídeos produzidos por particulares
em site na internet sem conotação eleitoreira, mas apenas de
livre manifestação do pensamento exercido por cidadãos no âmbito
democrático.

Por fim, no que tange à responsabilidade do provedor que
hospeda a propaganda irregular somente eclodirá se no prazo
determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação
de decisão sobre a existência da propaganda irregular, este não
tomar as providências para a cessação dessa divulgação. Também
será considerado responsável se a publicação do material for
comprovadamente de seu prévio conhecimento, o que ocorreu
no caso em análise.

A propósito, o texto legal, verbis:

Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de servi-

ços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda

eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as pena-

lidades previstas nesta Lei, se, no prazo determinado pela

Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão
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sobre a existência de propaganda irregular, não tomar pro-

vidências para a cessação dessa divulgação. (Incluído pela

Lei nº 12.034, de 2009)

Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços

multimídia só será considerado responsável pela divulga-

ção da propaganda se a publicação do material for

comprovadamente de seu prévio conhecimento. (Incluído

pela Lei nº 12.034, de 2009)

No caso concreto, em nenhuma das hipóteses o
representado se enquadra, porquanto não há ilicitude a ser coibida
no material divulgado pela Internet.

Diante dessas considerações é inconcebível a penalização
ou responsabilização da representada que não tem o prévio
controle sobre a propaganda e “não pode fazer censura prévia
do conteúdo nas mensagens que passa por seus mecanismos ou
ferramentas”.3

Do exposto, julgo improcedente a representação.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 15 de outubro de 2010.

Nilsoni de Freitas Custódio

Juíza Auxiliar

3 Coneglian, OLIVAR. Radiografia da Lei das Eleições 2010. 6. ed. Juruá,

p. 358
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PETIÇÃO Nº 336-54.2010.6.07.0000
CLASSE  Nº 24

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE
ASSUNTO: AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA
ADVOGADO(S): GABRIELA ROLLEMBERG (OAB/DF Nº.
25.157) E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público
Eleitoral, objetivando a decretação da perda de cargo eletivo por
desfiliação partidária em desfavor do então Deputado Distrital
LEONARDO MOREIRA PRUDENTE. (fls. 02/31)

Devidamente citado o requerido apresentou petição e
documentos informando a sua espontânea renúncia ao mandato
de Deputado Distrital requerendo a extinção do processo, sem o
julgamento do mérito, por falta de interesse processual e perda
superveniente do objeto da ação. (fls. 46/48)

Instado a manifestar-se acerca da documentação
apresentada pelo requerido, o Ministério Público Eleitoral
pronunciou-se pela extinção do processo sem o julgamento do
mérito, haja vista a perda do objeto da ação ante ao fato
superveniente, com a consequente falta de interesse processual
em face da ação proposta.

Conforme certidão à fl. 55, datada de 16/03/2010, o
presente processo foi concluso a este relator e devolvido para
inclusão em pauta para julgamento no dia 18/03/2010.

É o relatório.
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DECISÃO

O pedido de desistência formulado pelo Autor encontra-se
regular e em conformidade ao interesse apresentado pelo Requerido
ante a documentação apresentada.

Daí, merece homologação o pedido de desistência e
consequentemente a decretação da extinção do feito sem
resolução de mérito, por meio de decisão monocrática nos termos
previstos no art. 41, IX, do Regimento Interno.

Isto posto, homologo o pedido de desistência da ação
formulado pelo Autor e em consequência decreto a extinção do
processo sem resolução do mérito nos termos previstos no art.
267, VIII, do Código de Processo Civil.

Brasília (DF), de de 2010.

JUIZ RAUL SABOIA

Relator
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1267-57.2010.6.07.0000
CLASSE 22

ASSUNTO: DUPLICIDADE/PLURALIDADE – NULIDADE
PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
IMPETRANTE: PARTIDO REPUBLICANO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PRTB
ADVOGADO: JORGE PEREIRA CÔRTES E OUTROS
IMPETRADO: JUÍZO DA 16ª ZONA ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL

DECISÃO

Vistos, etc.

PARTIDO REPUBLICANO TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB,
qualificado à fl. 02, interpõe a presente ação de mandado de
segurança, com pedido de liminar, contra decisão prolatada pelo
MM° Juízo da 16ª Zona Eleitoral do Distrito Federal que manteve
in totum a decisão anterior em que foram declaradas nulas para
todos os efeitos legais as filiações do eleitor Wagner Pereira Lima
ao Partido Democrático Trabalhista e ao Partido Republicano
Trabalhista.

Pretende o impetrante a concessão de medida liminar para
suspender os efeitos do processo 386/2009, “devido à própria
falta de legalidade em sua existência e negativa dos próprios
termos e pela existência dos pressupostos cautelares”, bem como
a anulação da referida decisão quando do julgamento definitivo.

Para tanto, alega que não houve observância do devido
processo legal, eis que sem qualquer defesa e mediante erro,
fora declarada a dupla filiação no aludido processo.

Os autos foram distribuídos por prevenção em decorrência
de distribuição automática ocorrida no MS Nº 1266-
72.2010.6.07.0000 – Classe 22.
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Conforme conclusão às fls. 30, datada de 30/07/2010, o
presente processo foi concluso a este relator às 19h:00m e
devolvido no dia 01/07/2010 às 9h:00m.

É o relatório.

DECIDO

Ao compulsar detida e minuciosamente os pleitos deduzidos
pelo impetrante verifico que a sua pretensão consiste na anulação
de decisão judicial prolatada pelo MM. Juízo da 16ª Zona Eleitoral
do Distrito Federal, que em data de 25 de maio de 2010, indeferiu
os seus requerimentos mantendo decisões anteriores que
declararam nulas as filiações do eleitor Wagner Pereira Lima ao
Partido Democrático Trabalhista e ao Partido Republicano
Trabalhista Brasileiro (fls. 26/28).

Como se vê, almeja o impetrante a anulação de decisão
judicial e os efeitos administrativos dela decorrentes por meio do
presente mandamus.

Ocorre que tal desiderato é taxativamente obstado pelo
Art. 5º, II e III, da Lei nº 12.016, de 07 08.2009, que impede a
concessão de mandado de segurança contra decisão judicial da
qual caiba recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial
transitada em julgado.

In casu, a própria decisão atacada considerou que o eleitor
Wagner Pereira de Lima, deixou transcorrer in albis o prazo para
a sua manifestação, tendo conformado com a decisão judicial
que declarou a duplicidade de filiação, não lhe sendo lícito reabrir
a discussão após o decurso de mais de 05 (cinco) meses após
(fl. 27).

Assim sendo, impõe-se indeferir desde logo a inicial forte
no Art. 10 do citado diploma legal, pois que não se cuida na
espécie de caso de mandado de segurança, faltando-lhe
pressuposto específico de procedibilidade.
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CONCLUSÃO

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o
processo sem resolução de mérito, tudo com base nos Arts. 267,
incisos I e IV, do Código de Processo Civil e 10 da Lei nº 12.016,
de 7 de agosto de 2009.

Intime-se.

Publique-se.

RAUL SABOIA

Juiz Relator
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ÍNDICE TEMÁTICO

INFIDELIDADE PARTIDÁRIA

Acórdão 2885 (Governador Arruda)

Ação de perda de cargo eletivo. Desfiliação partidária sem justa causa. Funda-
mento: Res. 22.610/2007-TSE.

Decisão: As disposições da Res. 22.610/2007-TSE aplicam-se aos cargos
majoritários. Inexiste arbitrariedade na representação do partido contra o
filiado, destinada à expulsão deste último da agremiação, em razão de
reprováveis atos e fatos. A filiação partidária não é apenas uma condição de
elegibilidade, mas também uma condição para o exercício do mandato.
Procedência do pedido. Decretação da perda do direito do requerido de exercer
o mandato de Governador do DF.

Acórdãos 2886 e 2887 (Jaqueline Roriz)

Ações de perda de mandato eletivo. Desfiliação partidária sem justa causa.
Fundamento: Res. 22.610/2007-TSE.

Decisão: É exemplificativo o rol previsto no § 1º do art. 1º da Res.  22.610/2007.
Desfiliação partidária para candidatura por outro partido em eleições futuras
é hipótese análoga à de desfiliação para criação de novo partido (inc. II do § 1º
do art. 1º da Res.-TSE  22.610/2007). Reconhecimento de justa causa para
desfiliação partidária. Improcedência do pedido.

Acórdão 2952 (Roberto Lucena)

Ação de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária sem justa causa.
Fundamento: Res. 22.610/2007-TSE.

Decisão: Rejeição da preliminar de falta de interesse de agir por estar o Deputado
exercendo o mandato na ocasião do julgamento. Ausência de mudança substancial
do programa partidário e inocorrência de grave discriminação pessoal pela
preterição na ocupação de cargo no Poder Executivo. Improcedência do pedido.

Acórdão 2954 (Aylton Gomes)

Ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária sob o argumento
de mudança de posicionamento político do partido. Fundamento: Res. 22.610/
2007-TSE.
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Decisão: Aliança com grupo rival, liderado por pessoa sobre quem paira forte
suspeita de corrupção, demonstra a infidelidade da agremiação, tornando
justificável a desfiliação. Contudo, se o autor se filia a outro partido e este,
posteriormente, torna-se aliado, politicamente, do mesmo grupo rival, fica
descaracterizada a justa causa. Improcedência do pedido.

Acórdão 4244 (Rogério Ulysses)

Ação de perda de mandato eletivo. Suspeita de envolvimento em esquema de
corrupção e insubordinação contra orientação partidária. Fundamento: Res.
22.610/2007-TSE.

Decisão: Caracteriza infidelidade partidária a insubordinação quanto às orien-
tações da agremiação na votação de projeto de lei. Aplicação da Res.  22.610/
07-TSE à hipótese de expulsão do partido, quando justificada por gravação
legal de conversa entre o Governador e o Chefe da Casa Civil na qual ficou
acertado o pagamento de quantia supostamente ilícita ao Requerido. Decreta-
ção da perda do mandato de Deputado Distrital.

PROPAGANDA ANTECIPADA

Acórdão 2921 (Joaquim Domingos Roriz)

Representação. Desvirtuamento de propaganda partidária e ocorrência de
propaganda eleitoral extemporânea Fundamento: Lei 9.096/95, art. 45, § 1º, inc.
II, e Lei  9.504/97, art. 36, caput c/c § 3º.

Decisão: Cabimento da dupla sanção por desvirtuamento da propaganda
partidária e por divulgação antecipada de propaganda eleitoral.

Acórdão 2946 (Pedro Marcos Dias – Pedro do Ovo)

Representação. Propaganda eleitoral extemporânea, por meio de vinculação
do nome de pretenso candidato, seu  e a imagem de um ovo em 
Fundamento: Lei  9.504/97, art. 36, caput.

Decisão: A retirada da propaganda ilegal não afasta o fato de que ela foi feita.
O exercício ou não de mandato não elide a irregularidade da propaganda.
Procedência da representação. Multa acima do mínimo legal, ante o dolo intenso
do representado e o fato de a propaganda ter sido feita em  afixados
em postes e em placas de sinalização de trânsito, em via pública.

Acórdão 3925 (Joaquim Domingos Roriz)

Recurso na Representação. Propaganda extemporânea consistente na
divulgação, na , de com nítida conotação eleitoral. Fundamento da
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Representação: Lei  9.504/97, arts. 57-A até 57-D, 96 e 97, Res.-TSE  23.191/2009,
arts. 19 até 21 e 74 e ss., e Res. 23.193/2009-TSE, arts. 1º a 13.

Decisão: Consideradas as circunstâncias da propaganda, descabe o argumento
de que o representado desconhecia o material. Não é possível a apropriação
do vídeo para divulgação pelo candidato, pois equivale a arrecadação de bem
estimável em dinheiro, sem o controle da Justiça Eleitoral. A aplicação de
multa em valor acima do pedido pelo representante, em razão da contumácia
do candidato por propaganda antecipada na , não configura julgamento

. Desprovimento do recurso.

Acórdão 2972 (Governador Arruda)

Representação. Fundamento: Propaganda eleitoral extemporânea.

Decisão: Caracterizou propaganda eleitoral antecipada o fato de o então
Governador do DF, antes do período permitido, em reunião pública com feirantes,
comunicar a sua candidatura à reeleição e pedir votos para si e para Deputados
Distritais presentes. Multa acima do mínimo legal, em razão do cargo ocupado
pelo representado.

REGISTRO DE CANDIDATURA

Acórdão 3172 (Wilson Lima)

Impugnação. Fundamento: Inelegibilidade para outros cargos em face da
ausência de afastamento do cargo de Governador interino do Distrito Federal,
no período de seis meses que antecede o pleito. Art. 14, § 6º, CF/88.

Decisão: Ocupante do cargo de Governador de Estado, que o exerça, a que título
for, tem de se desincompatibilizar até 6 (seis) meses antes da eleição, para
concorrer a outros cargos. Indeferimento do registro de candidatura.

Acórdão 3374 (PCO)

Pedido de Registro de Candidatura – DRAP. Ausência de órgão de direção
partidária regional anotado no TRE/DF na data da Convenção.

Decisão: A inobservância de preceito constante da Res.  23.221/2010-TSE e do art.
4º da Lei 9.504/97 impede a participação do partido político no pleito eleitoral.

Acórdão 3627 (Joaquim Domingos Roriz)

Impugnações. Fundamento: Renúncia ao mandato de Senador.  LC  64/90, art. 1º,
inc. I, alínea “k” (incluída pela LC  135/10).
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Decisão: Configura causa de inelegibilidade o fato de o impugnado ter
renunciado ao cargo de Senador da República após o oferecimento de petição
na correspondente Casa Legislativa versando sobre infringência a dispositivo
da Constituição Federal. Procedência das Impugnações. Indeferimento do
registro de candidatura.

OBS: Decisão mantida no TSE e empate, quanto ao mérito, no STF.

Acórdão 3905 (Paulo Henrique Abreu de Oliveira)

Impugnação. Fundamento: Contas rejeitadas no TCDF. CF/88, art. 14, § 9º c/c LC
64/90, art. 1º, inc. I, alínea “g” (redação dada pela LC  135/2010).

Decisão: A interposição de recurso de revisão não altera a definitividade da
decisão do TCDF. O argumento do exaurimento da sanção de inelegibilidade
por 5 (cinco) anos não aproveita ao impugnado, descabendo falar em direito
assegurado por condições que não mais existem ao tempo do requerimento do
registro. Indeferimento do registro de candidatura.

Acórdão 3917 (Agnelo Queiroz)

Impugnação. Fundamento: Supostas irregularidades cometidas pelo pré-
candidato enquanto Ministro dos Esportes (período de 2003 a 2006).

Decisão: O partido que concorre coligado não tem legitimidade para, sozinho,
impugnar registro de candidatura. Ação de impugnação extinta sem exame de
mérito. Preenchimento das condições de elegibilidade pelo candidato. Deferi-
mento do registro de candidatura.

Acórdão 3921 (Benício Tavares)

Impugnações. Fundamento: Condenação criminal por órgão colegiado do TJDFT
pela prática de crime de apropriação indébita. LC 64/90, art. 1º, inc. I, alínea “e”,
item “1” (incluído pela LC  135/2010).

Decisão: A prescrição, pela pena concretizada, repercute tão somente no direito
penal, sendo irrelevante para afastar a causa de inelegibilidade. Procedência
das impugnações. Indeferimento do registro de candidatura.

OBS: Decisão reformada, com o consequente deferimento do registro por decisão
monocrática, no TSE.

Acórdão 3924 (Maria de Lourdes Abadia)

Impugnação. Fundamento: Art. 1º, inc. I, alínea “j” (incluída pela LC  135/2010).
Condenação ao pagamento de multa por capitação ilícita de sufrágio (art. 41-A
da Lei  9.504/97) com trânsito em julgado.
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Decisão: A aplicação tão somente da pena de multa prevista no art. 41-A não
caracteriza causa de inelegibilidade. Improcedência da impugnação. Deferi-
mento do registro de candidatura.

OBS.: Decisão reformada, com o consequente indeferimento do registro pelo TSE.

Acórdão 3947 (Christianno Araújo)

Impugnação. Fundamento: LC 64/90, art. 1º, inc. I, alínea “d” (redação dada pela
LC  135/2010). Ação de Investigação Judicial Eleitoral julgada procedente pelo
TRE/DF, por abuso de poder econômico praticado nas eleições de 2006, com
decretação da inelegibilidade por 3 anos. Decisão não transitada em julgado.
Recurso pendente de apreciação no TSE, à época do julgamento do registro de
candidatura.

Decisão: Inexistência de coisa julgada que assegure ao impugnado o prazo de
três anos para inelegibilidade. Prevalece o prazo de inelegibilidade previsto
em lei vigente no momento do pedido de registro de candidatura. Procedência
da impugnação. Registro indeferido.

OBS.: Decisão reformada pelo TSE, com o consequente deferimento do registro
de candidatura, por impossibilidade de ampliação do prazo de inelegibilidade
já extinto.

Acórdão 3949 (Wilma Magalhães)

Impugnação. Fundamento: LC 64/90, art. 1º, inc. I, alínea “e” (redação dada pela
LC  135/2010). Condenações mantidas por órgão colegiado pela prática de crimes
contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem tributária e econômica.

Decisão: Perfeita subsunção do fato à hipótese legal de inelegibilidade. Proce-
dência da impugnação. Registro indeferido.

OBS.: Decisão mantida pelo TSE.

Acórdão 3985 (Rebeca Gusmão)

Impugnação. Fundamento: LC 64/90, art. 1º, inc. I, alínea “m” (redação dada pela
LC  135/2010). Banimento dos esportes “por toda a vida”, pela Federação
Internacional de Natação, tornado público pela Confederação Brasileira de
Desportos Aquáticos.

Decisão: A punição, aplicada por entidade organizadora de campeonatos, não
configura a hipótese legal de inelegibilidade, que prevê a exclusão da profissão
por decisão de órgão profissional competente para fiscalizar seu exercício.
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Acórdão 3986 (Coronel Martins)

Impugnação. Fundamento: LC 64/90, art. 1º, inc. III, “b”, 2, c/c inc. V, “b” e inc. VI.
Ausência de desincompatibilização do ocupante da função de Comandante-Geral
da Polícia Militar do Distrito Federal, pelo prazo de 6 meses.

Decisão: Conforme precedente do TSE, o ocupante do cargo de Comandante-Geral
da Polícia Militar do Estado, desde que não possua  de Secretário de Estado,
deve afastar-se do cargo com antecedência de 3 meses do pleito. Impugnação
improcedente. Registro deferido.

Acórdão 3987 (Marco Lima)

Impugnação. Fundamento: CF/88, art. 14, § 9º c/c LC 64/90, art. 1º, inc. I, alínea “g”
(redação dada pela LC  135/2010). Contas rejeitadas no TCDF. Concessão de
efeito suspensivo, na esfera administrativa, em sede de recurso de revisão.

Decisão: O excepcional efeito suspensivo administrativamente concedido à re-
visão administrativa implica em desconstituição do ato de rejeição de contas
e supre a exigência de que, no caso, a suspensão teria de emanar de órgão
judiciário. Improcedência da Impugnação. Deferimento do registro de candi-
datura.

OBS.: Deferimento do registro mantido pelo TSE (RO 2306-89) sob argumento diverso,
uma vez constatada a ausência de elementos nos autos suficientes para verificar
se as condutas praticadas pelo recorrido constituíram, ainda que em tese, ato
doloso de improbidade administrativa. Ressalva do entendimento de que apenas
provimento judicial pode afastar a inelegibilidade prevista na aludida alínea “g”.

Acórdão 4092 (Francisco Crizanto)

Condenação por órgão colegiado, pela prática de crime contra a administração
pública. Hipótese de inelegibilidade prevista na LC 64/90, art. 1º, inc. I, alínea
“e”, 1 (redação dada pela LC  135/2010). Parecer do MPE pelo indeferimento.

Decisão: O crime de corrupção passiva, praticado por Delegado de Polícia, é
daqueles que se comete contra a administração pública. Perfeita subsunção
do fato à hipótese legal de inelegibilidade. Registro indeferido.

Obs: Decisão mantida pelo TSE.

Acórdão 4093 (Roberto Policarpo)

Parecer do MPE pelo indeferimento por alegada ausência de desincompati-
bilização, de fato, do cargo de dirigente sindical, nos 4 meses que antecedem
o pleito. Hipótese de inelegibilidade prevista na LC 64/90, art. 1º, inc. II, alínea
“g”.
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Decisão:  A inelegibilidade de dirigente sindical que não se afasta de suas
atividades não incide nos casos em que a entidade representativa de classe é
mantida exclusivamente por contribuições voluntárias, sem qualquer repasse
ou percepção de verbas advindas de imposição do Poder Público. Registro de
candidatura deferido.

Acórdão 4195 (Francisco José Ferraz)

Substituição de candidato ao cargo de suplente de senador. Parecer do MPE
pelo indeferimento, sob o argumento de intempestividade do pedido.
Decisão: Quando a coligação opta por recorrer contra decisão que indeferiu o
registro de candidatura, não flui o prazo de 10 dias para substituição do
candidato, previsto no art. 13 da Lei 9.504/97. Havendo desistência do recurso, o
prazo é contado a partir da publicação da decisão que a homologa. Precedentes
do TSE. Preenchimento das condições de elegibilidade. Registro deferido.

Acórdão 4270 (Weslian Roriz)

Substituição de candidato ao cargo de governador. Parecer do MPE pelo
indeferimento, sob os argumentos de intempestividade do pedido de substi-
tuição e ofensa à lisura do pleito eleitoral.

Decisão: Quando a coligação opta por recorrer contra decisão que indeferiu o
registro de candidatura, não flui o prazo de 10 dias para substituição do
candidato, previsto no art. 13 da Lei 9.504/97. Havendo desistência do recurso, o
prazo é contado a partir da publicação da decisão que a homologa. Precedentes
do TSE. Preenchimento das condições de elegibilidade. Registro deferido.

CRIME ELEITORAL

Acórdão 4340

Recurso criminal. Crime de inscrição simultânea em partidos políticos (CE, art.
320).
Decisão: É atípica a conduta do filiado que se inscreve em outro partido se não
há elementos mínimos que caracterizem a intenção de cometer o tipo do art.
320 do Código Eleitoral. O cancelamento de todas as inscrições partidárias (Lei
9.096/95, art. 22, p. único), impedindo que o infrator possa se candidatar, é
suficiente para coibir a conduta infringente. Negado provimento ao recurso.

DIREITO DE RESPOSTA

Acórdão 4102 (Joaquim Domingos Roriz x Editora Abril)

Recurso na representação. Veiculação de matéria na revista com supostas
ofensas contra a honra do representante.
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Decisão: O direito de resposta somente é cabível para reestabelecer a verdade,
e não para passar ao eleitorado uma versão qualquer. Se a matéria jornalística
veiculada é verossímil e não contém afirmações sabidamente inverídicas,
descabe o direito de resposta.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Acórdão 2971 (PMDB)

Embargos de declaração em embargos de declaração. Fundamento: Existência
de omissões no Acórdão embargado.

Decisão: Inexistência de omissão. Busca de rediscussão de matéria já decidida.
Desnecessidade de que o acórdão examine todas as alegações das partes
para prequestionamento quando já adotou fundamentos suficientes para
solução do litígio. Negado provimento aos embargos.

Resolução 7048 (PT)

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração. Fundamento: Permanên-
cia das omissões e obscuridades verificadas na resolução que rejeitou as
contas do partido.

Decisão: Inexistência de omissão ou contradição. Objetivo de rediscussão de
matéria já decidida, buscando a sua modificação, o que só é permitido em
situações excepcionais. Recurso protelatório. Condenação do embargante ao
pagamento de multa de 1% do valor da causa (CPC, art. 538).

DECISÕES MONOCRÁTICAS

Processo 336-54.2010.6.07.0000 – Classe 24 (Leonardo Prudente)

Ação de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária.

Decisão: Renúncia espontânea ao mandato de Deputado Distrital. Homologação
do pedido de desistência da ação formulado pelo MPE. Extinção do processo
sem resolução do mérito – CPC, art. 267, VIII, c/c Reg. Interno, art. 41, IX.

Processo 1267-57.2010.6.07.0000 – Classe 22 (Wagner Pereira Lima)

Mandado de Segurança contra decisão do Juízo da 16ª ZE que manteve decisão
que declarou nulas as filiações de eleitor a dois partidos diferentes. Alegação
de inobservância do devido processo legal.
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Decisão: Descabe MS contra decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo
ou contra decisão transitada em julgado (art. 5º, II e III, da Lei 12.016/09). Ausência
de pressuposto específico de procedibilidade. Indeferimento da petição inicial
(art. 10 da Lei 12.016/09). Extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art.
267, I e IV).

Processo 3211-94.2010.6.07.0000 – Classe 42  (Weslian Roriz)

Representação. Fundamento: Veiculação de vídeos supostamente ofensivos
em sítio da  com o objetivo de prejudicar eleitoralmente a candidata.

Decisão: É permitida a crítica jocosa, desde que não descambe para a propaganda
política. Hipótese de interpretação conforme a Constituição dada pelo STF ao
art. 45, II, da Lei 9.504/97. Improcedência da representação.

MATÉRIA ADMINISTRATIVA

Acórdão 2970

Mandado de Segurança. Fundamento: Indeferimento de auxílio pré-escolar a
servidor público do Poder Executivo Federal, cedido ao TRE/DF e lotado em
Cartório Eleitoral.

Decisão: A Res.  21.874/04-TSE, ao negar o benefício do auxílio pré-escolar aos
dependentes dos servidores requisitados da administração pública federal,
que não estejam lotados nas secretarias dos tribunais regionais, afronta aos
princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia. A Res.  23.116/09-
TSE procedeu à revisão da matéria, estabelecendo tratamento isonômico. Ordem
concedida.




