TRIBUNAL SUPERIOR ELEIRAL

ACORDAO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N o 648-27.
2012.6.24.0084 - CLASSE 32- sÃo JOSE - SANTA CATARINA
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Agravante: Djalma Vando Berger
Advogados: Paulo Fretta Moreira e outros
Agravado: Ministério Püblico Eleitoral

ELEIçOES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AcAo DE INVESTIGAcAO JUDICIAL
ELEITORAL. ACORDAO REGIONAL. AUSENCIA DE
CITAcAO DO VICE. DECADENCIA. ANULAcAO DA
SENTENçA. DETERMINAçAO DE RETORNO DOS
AUTOS A ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO
JULGAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Admite-se o recurso especial por divergência
jurisprudencial quando realizado o cotejo anailtico, a fim
de demonstrar a similitude fática entre o acOrdão
recorrido e as decisOes alcadas a paradigmas.
2. Não ha nulidade por ausência de citacao do
vice-prefeito em acao de investigacao judicial proposta
em virtude de condutas ilIcitas atribuldas somente ao
prefeito nao reeleito, em razão da impossibilidade de
aplicaçao da pena de cassacao de registro ou diploma e
do caráter pessoal da possIvel inelegibilidade decorrente.
Precedente.
3. Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em desprover g-agravo. regimental, nos termos do voto do
relator.
BrasIjié, 19 de maiq,d2015.

MINISTRO/GILMA1R. MENDES - RELATO

AgR-REspe n° 648-27.2012.6.24.0084/SC

RLATORIO

0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Senhor
Presidente, na origem, o Ministério PUblico Eleitoral ajuizou acão de
investigaçao judicial eleitoral contra Djalma Vando Berger, prefeito de Sáo
José/SC e candidato a reeleição no pleito de 2012, em razo da prática de
abuso de poder politico consistente na utilizaçäo de servidores püblicos em
sua campanha eleitoral e no uso promocional de Iiberaçäo de bern pCiblico
interditado.
0 juiz eleitoral julgou procedente o pedido apenas para
declarar a inelegibilidade de Djalma Vando Berger por oito anos, nos termos do
art. 1, inciso I, alineas de h, da LC nO 64/1990, urna vez que o candidato näo
fora reeleito.
Após a interposicao de recurso por Djalrna Vando Berger, o
TRE/SC, por maioria de votos, extinguiu o feito em virtude da decadéncia do
pedido, tendo em vista inexistir "tempo hábil para a citacao do vice-prefeito na
condicao de litisconsorte passivo necessário" (fl. 255). 0 acOrdäo ficou assim
ementado (fl. 248):
ELEIçOES 2012 - RECURSO ELEITORAL - AçAO DE
INVESTIGAçAO JUDICIAL ELEITORAL - DEMANDA EM QUE SE
REQUER A cAssAçAo DE REGISTRO DE CANDIDATO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PELA EXISTENCIA DE
LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSARIO ENTRE OS
INTEGRANTES DA CHAPA MAJORITARIA - AUSENCIA DE
CITAQAO DO VICE-PREFEITO E DA PARTICIPAcAO DESTE NOS
ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES - DECLARAçAO, DE
OFICIO, DA NULIDADE DO PROCESSO - PRAZO ATE A
DIPLOMAçAO DOS ELEITOS PARA SOLICITAR A
REGULARIZAQAO DO POLO PASSIVO POR MEIO DE EMENDA A
INICIAL - EXAURIMENTO DO TEMPO PARA REALIZAçAO DA
MEDIDA REFERIDA - RECONHECIMENTO DA DECADENCIA
PROCESSUAL - EXTINçAO DO FEITO COM RESOLUçA0 DO
MERITO (CPC, ART. 269, IV). [Precedentes TSE: REspe - Recurso
Especial Eleitoral n. 35.292, de 22.9.2009, Mm. Felix Fischer;
AgR-REspe n. 35.829, de 20.5.2010, Min. Marcelo Ribeiro;
AgR-REspe n. 35.721, de 19.8.2010, Mm. Carmen Lucia;
AgR-REspe n. 955944296, de 1 1 .7.201 1, Min. Arnaldo Versiani e
RE n. 170.204 - SP, rel. Mm. Marco Aurélio, in RTJ 173/239-240.
Precedentes TRESC: AcOrdäo n. 27.847, de 22
12, Relator Juiz
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Luiz Henri que Martins Portelinha, e AcOrdâo TRESC n. 27.911, de
13.12.2012, Juiz EládIo Torret Rocha]
Nas razOes do recurso especial interposto corn fundamento no
art. 276, inciso I, allneas a e b, do COdigo Eleitoral, o Ministério Piblico
Eleitoral sustentou violaçâo ao art. 219 do Codigo Eleitoral, pois o Regional
havia declarado nulidade decorrente da ausência de citaçao do vice-prefeito
para integrar o polo ativo da demanda apesar do a fato não provocar prejuizo
ao processo, porquanto a conduta ilicita fora imputada exclusivamente ao
prefeito, sendo que a chapa a qual pertenciam ambos Os candidatos não so
reelegera (fls. 261-273).
Aduziu que so ha litisconsOrcio passivo necessário na acao de
investigacao judicial eleitoral quando os candidatos podem ser penalizados
corn a cassacao do registro ou diploma, o que diverge do caso dos autos,
suscitando, quanta a esse ponto, a existência de dissldio jurisprudencial corn
julgados do TSE, do TRE/SC e do TRE/RS.
Requereu o provimento do recurso especial a fim de que fosse
"afastada a declaracao de nulidade do feito, retornando os autos a origern para
julgarnento de mérito" (fl. 273).
0 presidente do Regional admitiu o recurso (fls. 274-279).
ContrarrazOes as fls. 281-292.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do
recurso (fls. 296-301).
Na decisão de fls. 303-307, del provimento ao recurso especial
para determinar o retorno dos autos ao TRE/SC, em razão da ausência de
nulidade por falta de citaçao do vice-prefeito em acao de investigacao judicial
eleitoral na qual a conduta refere-se apenas ao prefeito, a quem foi cominada
tao somente a pena do multa.
Inconformado, Djalma Vando Berger interpöe agravo
regimental (fls. 309-323) no qual aduz inicialmente a falta dos pressupostos de
admissibilidade do especial interposto pelo Parquet eleitoral, o que imporia o
seu não conhecimento.
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Quanto ao mérito, alega que não houve condenaçäo em,multa
por conduta vedada na 1a instáncia, tampouco recurso eleitoral do Ministério
Püblico insurgindo-se contra essa decisão, tendo a matéria sido suscitada
apenas em recurso especial, o que ensejaria seu não conhecimento por
ausência de prequestionamento, nos termos da SUmula n° 7/STJ.
Acrescenta que, no caso dos autos, existe litisconsórcio
passivo necessário entre o prefeito e o vice, visto que a relaçao entre eles é
indissociável no contexto eleitoral, conforme preceitua o art. 91 do Codigo
Eleitoral, sendo imprescindivel a citação do vice para compor a lide, "pois por
certo que uma decisäo proferida poderia Ihe resultar eventualmente em algum
prejuIzo" (fl. 318).
Assevera que "o Parquet nâo procedeu corn a emenda
necessária, deixando transcursar o prazo decadencial" (fl. 319). E, por fim,
menciona julgados do TSE que, segundo diz, confirmam sua tese sobre "a
impossibilidade de regresso dos autos a instância anterior, sob o pressuposto
de prosseguimento da acao para aplicacao de sancäo pecuniária" (fl. 320).
Pleiteia a reconsideraco da decisäo agravada ou o provimento
do regimental, a fim de que seja negado provimento ao recurso especial e
mantido o acórdâo regional.

E o relatório.
VOTO

0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (relator): Senhor
Presidente, transcrevo a fundamentacao da decisão agravada (fls. 303-307):
o TRE/SC extinguiu o feito corn resolução do mérito em razão da
decadência do direito de açâo do Ministério PUblico devido a
ausência de citacão de litisconsorte passivo necessário vice-prefeito - na açào de investigação judicial contra prefeito.
Extralo do acOrdão regional (fis. 252-255):
Ao analisar a peça exordial das fis. g
-, protocol izada pelo
que o autor
Ministério Püblico Eleitoral em
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deixou de propor a Hde contra Cirlo Vandresen, candldato a
vice-prefeito na chapa majorltarla integrada palo recorrente.
Compulsando ainda Os autos, tampouco constatel pedido de
amends a Iniclal formulado pelo recorrido para qua
mencionado candidato viesse a compor o polo passivo da
demands.
Assim sendo, o desenvolvimento váUdo e regular do
processo dependerla da citação de todos 08 litisconsortes
passivos necessários, 0 qua não ocorreu nestes autos, uma
vez qua Cirlo Vandresen jamals foi comunicado oficlalmente
acerca da, existéncia da AWE n. 648-27.2012.6.24.0084 e,
consequentemente, näo pôde oferecer defesa a nem praticar
os atos processuais subsequentes na ação em referenda.
Em razäo disso, decidir o feito sem qua o vice-prefeito dale
participasse ofenderia o devido o princIpio do devido processo
legal [ ... ].
Caberia, então, declarar a nulidade do feito desde a citação e
devolv6-lo a origem [ ... ].
No entanto, encontra-se exaurido o prazo pars o autor
emendar a inicial e requerer o ingresso do vice-prefeito na lide,
cujo marco final é a diplomacão dos eleitos [TSE: AgR-REspe
n. 35.721, de 19.8.2010, Mm. Carmen Lucia], pelo que se
consumou a decadência [ ... ]
Ante essas consideracaes, sou pelo conhecimento do recurso
e, de ofIcio, pela declaração da nulidade do processo no que
tange so recorrente Djalma Vando Berger, extinguindo o feito
corn resolução do mérito (art. 269, IV, do CPC) diante da
ocorréncia da decadência processual.
Contudo, do teor da decisão regional, verifico que a descrição da
conduta ilIcita foi atribulda tao somente ao prefeito de São José/SC,
Djalma Vando Berger, e considerando que este não foi reeleito,
não ha que se falar na existência de nulidade em virtude da ausência
de citação do vice-prefeito, tendo em vista o caráter pessoal
e individualizado da pena de multa prevista no art. 73, § 4 0, da
Lei n° 9.504/1997 e a impossibilidade de aplicação da pena de
cassação de registro ou diploma. Nesse sentido, cito os seguintes
julgados:
REPREsENTAcA0. CONDUTA VEDADA. AIJE.
PROCEDENCIA DA AçAO APENAS PARA APLICAR MULTA
AO TITULAR DO CARGO. AUSENCIA DE clTAçAo DO
VICE. NULIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nao ha nulidade do processo ante a ausência de citação do
vice, na condição de litisconsorte passivo, quando a AWE foi
julgada procedente apenas pars aplicar sançâo pecuniária so
titular do cargo majoritário, sem resultar em cassação de
registro ou diploma daquele.

C-----,"
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2. Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe n° 617-421SP, rel. Mm. Laurita Vaz, julgado em
7.8.2014)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTIMAQAO. VICE.
RECURSO ESPECIAL. AIJE.
LITISCONSORTE PASSIVO. SANcAO. MULTA.
DESNECESSIDADE. vloLAcAo. ARTS. 128 E 460 DO CPC.
AUSENCIA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
PREVIO CONHECIMENTO. SUMULA N O 182/STJ.
DESPROVIMENTO.
1. Não ha falar na nulidade do feito por ausência de citaçâo do
vice para figurar no polo passivo, na condiçäo de litisconsorte,
quando a açâo de investigacão judicial eleitoral foi julgada
procedente corn lastro em ilicitos que não implicaram a
cassaçâo de registro ou diploma do titular do cargo majoritário,
mas apenas a aplicacâo de multa.
2. Consoante pacifica jurisprudência desta Corte a
penalidade de multa e consequência natural do ilicito, podendo
ser aplicada pelo juiz independentemente de pedido expresso
na exordial, nâo havendo que se falar em violação aos
arts. 128 e 460 do CPC ou sentença extra petita (AgRgREspe
n° 24.932/RJ, DJ de 29.6.2007, rel. Min. Gerardo Grossi).
3. A teor do que dispôe o paragrafo Unico do art. 65 da
Res.-TSE n° 22.718/2008, o prévio conhecimento do candidato
estará demonstrado se as circunstâncias e as peculiaridades
do caso especIfico revelarem a impossibilidade de o
beneficiário nao ter tido conhecimento da propaganda eleitoral
irregular, caso em que a retirada imediata da publicidade não
basta para elidir a aplicacäo da multa prevista no § 3 0 do
art. 36 da Lei n° 9.504/97.
4. Inviável a agravo regimental que não ataca as fundamentos
da decisão hostilizada. Sümula n° 182/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgR-AI n° 1841-75/MG, rel. Min. Marcelo Ribeiro, julgado
em 4.8.2011)
Representacão. Captacão ilicita de sufrágio. Decadência.
1. A jurisprudência está consolidada no sentido de que, nas
açôes eleitorais em que se cogita de cassação de registro, de
diploma ou de mandato, ha litisconsórcio passivo necessário
entre os integrantes da chapa majoritária, considerada a
possibilidade de o vice ser afetado pela eficácia da decisâo.
2. No caso de representaçào por captacao lllcita de sufrágio
em que nâo figurou o vice, mesmo que inviabilizada a pena de
cassação, ha a possibilidade de exame das condutas narradas
na inicial a fim de, ao menos, impor a sançâo pecuniária
cabIvel, de caráter pessoal, devida eventualmente em relaçào
ao titular da chapa que figurou no processo.
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Agravo regimental desprovido.
f

(AgR-REspe n° 35.7621SP, rel. Mm. Arnaldo Versiani, julgado
em 29.4.2010)
3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial e
determino o retorno dos autos ao Tribunal Regional para que se
manifeste sobre a procedéncia ou Improcedéncla da ação de
investigação judicial eleitoral (art. 36, § 70, do RITSE).

Mantenho a decisão agravada por seus fundamentos.
Inicialmente, afasto a aiegação do agravante de que o recurso
especial apresentado pelo Ministério Püblico Eleitoral não preenche Os
pressupostos de admissibilidade recursal e, portanto, nâo poderia ser
conhecido.
0 recurso especial de fis. 261-273 foi interposto pelo Ministério
Püblico Eleitoral corn fundamento no art. 276, inciso I, alineas a e b, do
COdigo Eleitoral, subsistindo sua pretensao quanto a existéncia de dissldio
jurisprudencial, porquanto apontou como paradigma a decisão do TSE no
AgR-REspe n o 35.831/MG, mencionando, mediante cotejo, as circunstâncias
que assemelham os casos confrontados, conforme se extrai dos seguintes
trechos (fl. 268):
[ ... ] Aqui a hipótese e totalmente diversa porque a ação de
investigação judicial eleitoral foi proposta apOs o pleito, a chapa
majoritária não foi eleita e os fatos são imputados exclusivamente ao
candidato ao cargo de prefeito que concorria a reeleição sem
qualquer participacào do vice que, ainda que figurasse no polo
passivo certamente seria excluFdo das sançOes decorrentes, em
virtude do caráter pessoal da sancao pecuniaria e do consectário
lOgico do reconhecimento da conduta vedada que seria a declaração
de inelegibilidade.
Dito isso, tern-se que o acOrdão recorrido diverge frontalmente do
acOrdão proferido pelo c. Tribunal Superior Eleitoral que entendeu
possIvel a análise das condutas para ao menos, impor as sançOes
pecuniárias cabIveis, de caráter pessoal, eventualmente devidas em
relação ãquele que figura no [sic] processos [ ... ]

Ademais, consoante ressaltado na decisão agravada, é
assente nesta Corte não existir nulidade por ausência de citacao do
vice-prefeito em acao de investigacao judicial proposta em virtude de condutas
ilIcitas atribuldas somente ao prefeito nao reeleito. Isso porque a decisäo
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judicial atingirá exclusivamente a esfera jur1dca deste, considerada a
impossibilidade de aplicação da pena de cassaço de registro ou diploma e do
caráter pessoal da sançao de multa e da possivel inelegibilidade dela
decorrente. Nesse sentido, confira-se: AgR-REspe n° 35.831/MG.
Por fim, ainda que nâo caiba a reforma da decisáo regional
para aplicacao de multa ao candidato, uma vez que apenas este recorreu da
decisão de 10 grau, persiste o interesse na análise recursal quanto a prática de
abuso de poder politico, tendo em vista a possibilidade de declarar-se sua
inelegibilidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
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EXTRATO DA AlA

a

AgR-REspe n° 648-27.2012.6.24.0084/SC. Relator: Ministro
Gilmar Mendes. Agravante: Djalma Vando Berger. (Advogados: Paulo Fretta
Moreira e outros). Agravado: Ministérlo PUblico Eleitoral.
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, desproveu 0 agravo
regimental, nos termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes a Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, os Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Joäo
Otávio de Noronha, Henrique Neves da Silva e Admar Gonzaga, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugenio José Guilherme de Aragao.
SESSAO DE 19.5.2015.

