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EMENTA

 

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. ART.

 6º, § 4º, DA LEI DAS ELEIÇÕES.  PARTIDO IMPUGNANTE COLIGADO. EXTINÇÃO DA
AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE MINEIROS DO TIETÊ/SP.  SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS. ART. 15, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO
CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS ANTES DE DECISÃO
PENAL CONDENATÓRIA TRANSITAR EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE CONFIGURADA (PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS). DE
RIGOR, A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO
OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL E O INDEFERIMENTO DO
PRESENTE PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. PARCIAL PROVIMENTO,
APENAS PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, ACORDAM, os Juízes do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, por votação unânime, em  dar parcial provimento ao
recurso.

Assim decidem nos termos do voto do(a) Relator(a), que adotam como parte integrante da presente
decisão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior
(Presidente), Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia e Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; e dos Juízes
Manuel Pacheco Dias Marcelino, Mauricio Fiorito, Afonso Celso da Silva e Marcelo Vieira de Campos.

 

São Paulo, 17/11/2020
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MANUEL PACHECO DIAS MARCELINO

Relator(a)

 

 

 

 

 

 

 

Documentos Selecionados

 

 

RELATÓRIO

 

Trata-se de recurso eleitoral interposto por LUIZ GUSTAVO FERRAREZ contra a r. sentença
do ID n.º 22114751, proferida pelo MM. Juízo da 241ª Zona Eleitoral de Jaú/SP, que julgou
procedentes as impugnações propostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e pelo
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT de Mineiros do Tietê/SP e indeferiu o pedido de
registro de candidatura do ora recorrente ao cargo de prefeito de Mineiros do Tietê/SP, ante a
ausência de condição de elegibilidade (pleno exercício dos direitos políticos).

O recorrente opôs embargos de declaração (ID n.º 22115051), os quais foram rejeitados pelo
MM. Juízo Eleitoral (ID n.º 22115151).

Em razões recursais (ID n.º 22115701), o recorrente suscita, em preliminar, a ilegitimidade ativa
do Partido dos Trabalhadores – PT, ao argumento de que a agremiação compõe coligação para
as eleições majoritárias em Mineiros do Tietê/SP, sendo assim não poderia atuar isoladamente
em Juízo, por expressa vedação do art 6º, § 4º, da Lei das Eleições, razão pela qual requer a
reforma da r. sentença para que seja indeferida sumariamente a Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura proposta pelo grêmio.

No mérito, afirma, em síntese, que apenas recentemente houve o trânsito em julgado da
decisão que lhe imputou a condenação pela prática de homicídio culposo em acidente de
trânsito, todavia aduz que, mesmo antes do julgamento definitivo nos autos da ação penal nº
0000031-84.2014.8.26.0598, por falha da administração judiciária, foi aplicada a suspensão dos
direitos políticos.

Argumenta que, como a suspensão dos direitos políticos pelo respectivo processo já foi
cumprida anteriormente ao trânsito em julgado da condenação, não seria possível a repetição
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da aplicação da sanção, sob pena de ocorrência de  Dessa forma, sustenta que bis in idem.
“uma vez cumprida a sentença penal condenatória, ainda que antecipada, extingue-se a
suspensão dos direitos políticos que pesa ao Recorrente, de modo que possui todas as
condições de elegibilidade necessárias, o que demanda a reforma da decisão Recorrida”.

Ao final, requer a decretação da ilegitimidade ativa do Partido dos Trabalhadores - PT de
Mineiros do Tietê/SP e, no mérito, a reforma da r. sentença, para deferir o seu pedido de
registro de candidatura.

Em contrarrazões (ID n.º 22116101), o Ministério Público Eleitoral assevera, em suma, que o
recorrente não preenche a condição de elegibilidade prevista no inciso II, do §3º, do art. 14, da
Constituição Federal, uma vez que condenado definitivamente pelo crime do art. 302, do CTB,
havendo determinação para expedição de certidão de trânsito em julgado pela 2ª Turma do
Supremo Tribunal Federal. Desta feita, alega que, no momento, o candidato não está no pleno
gozo dos direitos políticos e, por consequência, inapto para concorrer ao cargo eletivo
pleiteado. Por derradeiro, pugna pela manutenção da r. sentença.

O Partido dos Trabalhadores – PT de Mineiros do Tietê/SP, embora devidamente intimado (ID
n.º 22116001), não apresentou contrarrazões (ID n.º 22116251).

Recebidos os autos nesta e. Corte, instada a se pronunciar, a douta Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso (ID n.º 26881101).   

 É o Relatório.

 

 

 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO RELATOR MANUEL PACHECO DIAS
MARCELINO 

 

REFERÊNCIA-TRE : 0600205-06.2020.6.26.0241

PROCEDÊNCIA : Mineiros do Tietê -  SÃO PAULO

RELATOR : MANUEL PACHECO DIAS MARCELINO 
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RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO FERRAREZ
RECORRIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - MUNICÍPIO DE MINEIROS DO
TIETE, MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  

 

VOTO N.º 2300

 

De início, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo recorrente merece ser acolhida.

Com efeito, insta observar que a coligação nada mais é do que a associação de mais de um
partido político com o intuito de disputar, conjuntamente, as vagas disponíveis em uma
determinada eleição. Em outras palavras, a coligação de diversos partidos visa criar uma união
de esforços para maximizar a captação de sufrágio.

Nesse aspecto, oportuno destacar que após o início do período eleitoral e com a formação de
coligação, nos moldes do disposto no art. 6º da Lei nº 9.504/97, as agremiações que a
compõem devem funcionar como um só partido, não sendo admissível a intervenção isolada de
cada grêmio.

A esse respeito, é longevo o entendimento jurisprudencial do C. Tribunal Superior Eleitoral:

“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. VEREADOR.
DECISÃO REGIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
PROPOSITURA DA DEMANDA NO CURSO DO PROCESSO ELEITORAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.  O Tribunal de origem asseverou que o partido integrou coligação tanto para o pleito
proporcional como para o majoritário, propondo, individualmente, a ação eleitoral ao final de
setembro do ano da eleição municipal, ou seja, durante o curso do processo eleitoral, o que
evidencia a sua ilegitimidade ativa.

2.  A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o partido político
coligado não tem legitimidade para atuar de forma isolada no curso do processo
eleitoral, o que abrange, inclusive, as ações eleitorais de cassação. Tal capacidade
processual somente se restabelece após o advento do pleito e em observância à
preservação do interesse público. Precedentes.

3.  O § 1º do art. 6º da Lei das Eleições dispõe que: "A coligação terá denominação própria,
que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, 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".

4.  Ainda que a legitimidade do partido seja a regra, nos termos dos arts. 22, caput, da LC
64/90 e 96, caput, da Lei 9.504/97, fato é que, caso seja celebrada coligação para atuação
no processo eleitoral, a legitimidade, durante a campanha, fica reservada a ela, e não aos
partidos coligados, de forma individual, considerando, notadamente, o acordo de
vontades firmado para a aglutinação de legendas e a comunhão de interesses
envolvidos durante o período crítico eleitoral. Agravo regimental a que se nega
provimento.”
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(Agravo de Instrumento nº 50355, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação:  DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 186, Data 26/09/2017, Página 7) (Grifos nossos).

 

Tendo em vista que o recorrido, Partido dos Trabalhadores - PT, pela comissão provisória
municipal de Mineiros do Tietê/SP, compõe a coligação AQUI É TRABALHO -
PT/PSD/PTB/PSC/PSDB/PV/PSB (ID n.º 22113851), é imperioso reconhecer a sua
ilegitimidade para propor, isoladamente, a presente impugnação ao registro de candidatura, nos
termos do § 4º, art. 6º, da Lei das Eleições.

Não obstante a manifesta ilegitimidade do partido recorrido para propor impugnação ao registro
de candidatura, como se discorreu acima, faz-se necessária a análise da questão de mérito, na
medida em que o Ministério Público Eleitoral também ofereceu impugnação no presente caso,
assim como por tratar-se de matéria atinente à condição de elegibilidade.

Sendo assim, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser acolhida, para que o presente
processo seja julgado extinto sem resolução do mérito com relação ao Partido dos
Trabalhadores – PT de Mineiros do Tietê/SP, em consonância com o art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.

Superada a matéria preliminar, passo à análise do mérito da demanda. 

As condições de elegibilidade estão previstas no art. 14, § 3º e seus incisos, da Constituição
Federal, abaixo transcrito:

“Art. 14. (...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: (...)

 II- o pleno exercício dos direitos políticos;

(...) ” (g.n).

O artigo 15, III, da Constituição Federal prevê como causa de suspensão dos direitos políticos a
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Dessa forma, é
certo que o condenado definitivamente não estará em pleno gozo de seus direitos políticos
enquanto durarem os efeitos de sua condenação.

Frise-se que é entendimento assente no C. Supremo Tribunal Federal e no C. Tribunal Superior
Eleitoral que a suspensão dos direitos políticos prevista no supracitado dispositivo
constitucional é efeito automático da condenação criminal transitada em julgado,
independentemente de declaração expressa ou de qualquer outro procedimento, ainda que a
pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos (Precedentes: STF,
RE n. 601182/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 02/10/2019; TSE, AgR-AI n.
70447/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 18/03/2019; TSE, AgR-RESPE nº 65172, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJE 28/5/2014).

Oportuno registrar, também, que que a suspensão dos direitos políticos decorrente de
condenação criminal não se confunde com o disposto no artigo 1º, inciso I, alínea "e" da Lei
Complementar nº 64/90, vez que a primeira é condição de elegibilidade e a segunda é causa
de inelegibilidade (Precedente: TSE, AgR-RMS nº 440, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE
16/12/2016).
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No caso vertente, o recorrente foi condenado, por infringência ao artigo do art. 302, do Código
de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto,
substituída por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, prestação pecuniária no importe de três salários mínimos e, ainda, a suspensão
da habilitação para dirigir veículo pelo mesmo tempo imposto na condenação. Após diversos
recursos apresentados às Cortes Superiores, a condenação imposta nos autos n°
0000031-84.2014.8.26.0598 transitou em julgado, por determinação do Supremo Tribunal
Federal (ID n.º 22113251). Desse modo, não está na plenitude do gozo de seus direitos
políticos.

Outrossim, não prosperam as alegações do recorrente no sentido de que já haveria cumprido a
suspensão dos direitos políticos de forma antecipada, uma vez que tal situação sequer possui
embasamento no ordenamento vigente.

 Como se sabe, tal restrição origina-se de decisão penal condenatória transitada em julgado e,
no presente caso, restou incontroverso que a baixa definitiva do referido processo, para fins de
certificação de trânsito em julgado, ocorreu tão somente no dia 28/09/2020 (IDs nº 22113001 e
22113051). 

Dessa forma, ainda que tenha ocorrido alguma falha de anotação no cadastro eleitoral do
recorrente, em virtude de erro de comunicação entre as Justiças Estadual e Eleitoral, que
ressalto não se confundir com o mérito da presente demanda, não há que se falar em
cumprimento da suspensão dos direitos políticos antes do trânsito em julgado do aresto
condenatório.

Nesse aspecto, não é demais lembrar que a Constituição Federal prevê, em seu artigo 15, III, a
suspensão dos direitos políticos nos casos de condenação criminal transitada em julgado, o
que é o caso dos autos, conforme verifica-se do acórdão proferido pela 2ª Turma do Supremo
Tribunal Federal (ID nº 22113251).  

Por fim, não há nos autos prova que demonstre o integral cumprimento da pena e a extinção a
punibilidade do sentenciado pela Justiça Comum. Assim, remanesce os efeitos da
condenação. 

Deste modo, a manutenção do indeferimento do registro do recorrente é medida de rigor, em
virtude de não estar no pleno gozo de seus direitos políticos.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para julgar o processo extinto
sem resolução do mérito com relação ao Partido dos Trabalhadores – PT de Mineiros do
Tietê/SP, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, mantendo-se a procedência
da impugnação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral e o indeferimento do pedido de
registro de candidatura. 

É como voto.

 

MANUEL MARCELINO

Relator
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