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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 82-58.2017.6.17.0000 TABIRA/PE

RECORRENTES Coligação Frente Popular Para Tabira Avançar e outra
ADVOGADOS Solon Benevides Walter Agra Advogados Associados e Outros
RECORRIDOS Sebastião Dias Filho e Outro
ADVOGADOS Roberto de Freitas Morais e Outros
RECORRIDA Coligação Para Tabira Seguir Mudando
ADVOGADOS Klênio Pires de Morais e Outros  
RELATOR Ministro Luís Roberto Barroso

Egrégio Tribunal Superior Eleitoral,

PA R E C E R

Eleições  2016.  Prefeito  e  Vice-prefeito.  Recurso  contra  expedição  de
diploma. Art. 14, § 3º, II, da Constituição da República. Condição de
elegibilidade. Pleno exercício dos direitos políticos. Trânsito em julgado.
Recurso  interposto  por  litisconsorte  simples.  Aproveitamento.
Impossibilidade.  Vice-prefeito.  Cassação.  Indivisibilidade  da  chapa.
Relação  de  subordinação.  Cassação  do  diploma  do  titular  e  vice.
Renovação do pleito. Art. 224, § 3º, Código Eleitoral.

1. O recurso, em regra, produz efeitos tão somente para o litisconsorte que
recorre. Apenas na hipótese de litisconsórcio unitário, em que o julgamento
tenha, forçosamente, igual teor para todos os litisconsortes, mostra-se aplicável
a norma de extensão da decisão, prevista no art. 1005, do Código de Processo
Civil. Precedentes do STJ.
2. Em razão da relação de subordinação, são nulos os votos conferidos à chapa
única  composta  por  candidato  que  não  se  encontra  no  pleno  exercício  dos
direitos políticos (art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal), gerando a cassação
do  diploma  do  titular  e  do  vice,  mormente  quando  o  não  atendimento  à
condição de elegibilidade ocorre antes da realização das eleições.
3. Havendo a cassação do diploma do prefeito e vice-prefeito eleitos, a hipótese
é  de  convocação  de  novas  eleições, independente  do trânsito em julgado da
decisão (art. 224, § 3º, do Código Eleitoral).

Parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso especial.
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1. Trata-se  de  recurso  especial  eleitoral  interposto  pela  Coligação  Frente
Popular Para Tabira Avançar e por Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão
(fls. 1.013-1.035), insurgindo-se contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco (fls. 904-931 e 1.001-1.010).

2. Na  origem,  as  ora  recorrentes  ajuizaram,  perante  o  TRE/PE,  recurso
contra expedição de diploma (RCED) em face de Sebastião Dias Filho, José Amaral
Alves  Morato  e  da  Coligação  Para  Tabira  Seguir  Mudando,  os  dois  primeiros
eleitos, respectivamente, prefeito e vice-prefeito em Tabira/PE no pleito de 2016.
Alegou-se que o vice-prefeito incidiria em causa de inelegibilidade (art. 1º, inciso I,
alínea “l”, da LC nº 64/901) e ausência de condição de elegibilidade (art. 14, § 3º, II,
da  Constituição  Federal2),  em  razão  de  condenação  em  ação  de  improbidade
administrativa, à suspensão dos direitos políticos por seis anos, cujo trânsito em
julgado teria ocorrido em 26.8.2016.

3. Requereram, pelos motivos expostos, a cassação dos diplomas do prefeito e
do vice-prefeito, “diante do princípio da indivisibilidade e unicidade, constantes no
art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.504/973 c/c art. 91, do Código Eleitoral4” (fl. 23).

4. A Corte Regional de Pernambuco, por maioria, julgou improcedentes os
pedidos  formulados  na  inicial,  nos  termos  do  acórdão  (fls.  904-931)  assim
ementado:

1 LC nº 64/90. Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[…]
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe
lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado
até  o  transcurso  do  prazo  de  8  (oito)  anos  após  o  cumprimento  da  pena;  (Incluído  pela  Lei
Complementar nº 135, de 2010)
2 CF/88.  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:
[...]
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
[...]
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
3 Lei nº 9.504/97. Art. 3º Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos
votos, não computados os em branco e os nulos.
§ 1º A eleição do Prefeito importará a do candidato a Vice-Prefeito com ele registrado.
4 Código Eleitoral. Art. 91. O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e
vice-governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que
resulte a indicação de aliança de partidos.
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RECURSO  CONTRA  EXPEDIÇÃO  DE  DIPLOMA. Cargos.  Prefeito.
VICE-PREFEITO.  Inelegibilidade.  Condição  de  Elegibilidade.  Pleno
Exercício dos Direitos Políticos. Pedido de Cassação de Diploma.
1.  A  hipótese  de  inelegibilidade  da  alínea  “L” (LC  nº  64/90,  art.  1º)  não
necessita do trânsito em julgado da decisão colegiada condenatória, bastando
decisão de órgão colegiado, de sorte que à época do registro de candidatura já
poderia ela ter sido aventada, de forma que não se há, ASSIM, superveniência a
justificar a interposição de RCED com esse fundamento, segundo Súmula TSE
nº 47.
2. ESSA JUSTIÇA ESPECIALIZADA não é competente para reconhecer o
trânsito  em  julgado  de  decisão  proferida  pela  Justiça  Comum,  sobretudo
quando  há  POSSIBILIDADE  DE  REFORMA  DA  DECISÃO  DO
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA,  POIS  ainda  HÁ  recurso  ESPECIAL
INTERPOSTO POR LITISCONSORTE e arguição de nulidade pendentes
de apreciação.
2. IMPROCEDÊNCIA.

5. Opostos  embargos  de  declaração  (fls.  941-952),  foram  rejeitados,  nos
termos do acórdão (fls. 1.001-1.010) assim sintetizado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO
DE  DIPLOMA.  Cargos.  Prefeito.  VICE-PREFEITO.  Inelegibilidade.
Condição de Elegibilidade. Pleno Exercício dos Direitos Políticos. Pedido de
Cassação  de  Diploma.  IMPROCEDÊNCIA.  Ausência  de  contradição  e
omissão. Não provimento.
1. O julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração pelo TJPB
(conforme  documento  novo  noticiado  pelos  recorrentes)  não  interferem no
julgamento  dos  presentes  embargos  porque  esse  Egrégio  entendeu que  não
havia o trânsito em julgado na ação de improbidade administrativa em razão da
pendência de recurso especial interposto pelo litisconsorte, e não em razão do
agravo interno.
2. O acórdão embargado apontou especificamente e claramente as razões que
tornariam  possível  o  aproveitamento  do  Recurso  Especial  interposto  por
Francisco Fernandes Filho ao Sr. José Amaral Morato, visto que consignou a
comunhão de interesses.
3. Rejeição.

6. Irresignadas, as autoras interpuseram o recurso especial eleitoral, com base
no art. 276, I, “a”, do Código Eleitoral (fls. 1.013-1.035), aduzindo afronta ao art. 14,
§ 3º, II, da Constituição Federal,  e aos arts.  117 e 1.005, do Código de Processo
Civil5.

5 CPC/2015. Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa,
como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um
não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou
opostos os seus interesses.
Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará
aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.
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7. Alegam que o recurso especial  interposto  na  ação de improbidade pelo
litisconsorte Francisco Fernandes Filho em nada aproveitaria ao recorrido José do
Amaral Alves Morato: (i) por não se tratar de litisconsórcio unitário, mas simples; e
(ii) por serem distintos os interesses. Assim, com relação ao vice-prefeito, haveria o
trânsito em julgado da condenação à suspensão dos direitos políticos por seis anos.

8. Afirmam  que  o  acórdão  recorrido  teria  se  equivocado,  pois  a  matéria
discutida não seria comum aos litisconsortes, e que “O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA PARAÍBA – TJPB JÁ EMITIU CERTIDÃO, JUNTADA
AOS PRESENTES AUTOS, ATESTANDO A AUSÊNCIA DE QUALQUER
RECURSO ESPECIAL DO SR.  JOSÉ DO AMARAL ALVES MORATO” (fl.
1.029).

9. Assim, “diferentemente do que afirmado no acórdão ora recorrido,  a Justiça
Eleitoral do Estado de Pernambuco – TRE/PE não estaria, ao prover o Recurso Contra
Expedição  de  Diploma  –  RCED,  decretando  o  trânsito  em julgado  da  Ação  Civil
Pública nº 0004432-86.2004.815.0371” (fl. 1.029).

10. Sustentam que, diante  do trânsito  em julgado da condenação e  “do que
determina o art.  14,  § 3º,  II,  da Constituição Federal,  o Sr.  José do Amaral Alves
Morato não possui todas as condições de elegibilidade para ser diplomado no cargo de
Vice-Prefeito do Município de Tabira – PE” (fl. 1.031).

11. Aduzem que a ausência de condição de elegibilidade do candidato eleito ao
cargo  de  vice-prefeito  contamina  toda  a  chapa  majoritária,  “como  determina,
expressamente,  o  art.  3º,  §  1º,  da Lei  nº  9.504/97 […] [e]  o  art.  91,  do Código
Eleitoral” (fl. 1.033).

12. Requerem a cassação dos diplomas do prefeito e do vice-prefeito eleitos e a
determinação,  independentemente  do  trânsito  em  julgado,  “que  os  Recorrentes
assumam a Prefeitura do Município de Tabira – PE” (fl. 1.035).

13. Após a admissão do recurso especial na origem (fls. 1.039-1.039v), foram
apresentadas contrarrazões (fls. 1.041-1.059 e 1.071-1.089).

14. Vieram os autos à Procuradoria-Geral Eleitoral, para parecer.
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15. O recurso comporta conhecimento, porquanto tempestivo (fls. 931, 941,
1.011 e 1.013) e com representação processual regular (fls. 26, 27, 893 e 1.014),
presentes os demais pressupostos processuais.

- III -

16. Inicialmente, quanto à incidência da causa de inelegibilidade da alínea “ l”
do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, arguida na inicial do recurso
contra expedição de diploma e afastada pelo Tribunal Regional, observa-se que a
matéria não foi devolvida ao exame dessa Corte Superior Eleitoral, eis que não foi
objeto do recurso especial, tendo as recorrentes se conformado com os fundamentos
do acórdão6 recorrido para afastar a incidência do dispositivo legal.

17. Feita essa ponderação,  passa-se  à  análise  das  supostas  violações  aos
dispositivos de lei, suscitadas nas razões recursais.

- IV -

18. No que concerne à  tese de violação aos arts. 117 e 1.005 do Código de
Processo Civil, e  art.  14, §  3º, II, da Constituição Federal, ao  ver  do Ministério
Público Eleitoral, assiste razão às recorrentes.

19. A  Corte  Regional,  ao  examinar  a  matéria,  a  teor  do  voto  condutor  do
acórdão recorrido, assentou (fls. 907v-912):

6 No tocante à alegação de inelegibilidade superveniente, compulsando os autos vislumbro que a
decisão colegiada que confirmou a sentença condenatória foi proferida em 19/05/2016 (fl. 539) e
publicada em 23/05/2016 (fl. 540), e em 06/07/16 foram rejeitados os embargos de declaração,
data anterior ao pedido de registro de candidatura.
Cediço que a hipótese  de inelegibilidade da alínea  “L” (LC nº 64/90, art. 1º) não necessita  do
trânsito em julgado da decisão colegiada condenatória, bastando decisão de órgão colegiado, de
sorte  que à  época do  registro de  candidatura  já  poderia  ela  ter  sido  aventada. Não há, assim,
superveniência a justificar a interposição de RCED com esse fundamento, segundo Súmula TSE nº
47:
[…]
Ademais, mesmo que por remota hipótese, se entendesse pela superveniência da inelegibilidade e
cabimento do RCED, constato que o próprio acórdão do TJPB mencionou que se tratava de ato
culposo (fl. 536), de forma que não configuraria a hipótese da alínea “L” (LC nº 64/90, art. 1º).
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No que pertine à suposta falta de condição de elegibilidade, impende ressaltar que nos termos
do que prevê o art. 20 da Lei nº 8.429/92, a suspensão dos direitos políticos apenas se dará
após o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida pela autoridade competente.
[…]
Nesse ponto, verifico que não […] obstante a ausência de interposição de recurso especial
pelo recorrido José do Amaral Alves Morato, foi interposto, em 02 de agosto de 2016,
Recurso Especial por um dos réus, FRANCISCO FERNANDES FILHO, na ação de
improbidade  administrativa  (pendente  de  julgamento),  de  modo  que  não  se  pode
concluir que o trânsito em julgado teria se operado. Explico.
O art. 1005 do NCPC dispõe que “o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos
aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”.
Sobre o Princípio da Comunhão dos Recursos, segundo o qual haveria o favorecimento de
todos os sujeitos, reproduzo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A existência  de  uma decisão,  que  tenha  em seu  conteúdo  um fato  ora  considerado
verdadeiro, ora considerado falso, e que ao mesmo tempo acolha para uns e rejeite para
outros a mesma tese jurídica,  cria situação demasiadamente danosa ao ordenamento
jurídico. Apesar da técnica inegável do sistema da pessoalidade do recurso, parece ser
melhor ao sistema excepcioná-lo  também no litisconsórcio  simples,  sempre que exista
entre os litisconsortes uma comunhão de interesses e o acolhimento do recurso beneficie o
não recorrente, como forma natural da manutenção da lógica interna da decisão (um fato
será verdadeiro ou falso para todos; uma tese jurídica será adotada ou rejeitada para
todos).
O próprio art. 1.005, parágrafo único, do Novo CPC expressamente prevê a aplicação do
princípio da comunhão dos recursos na hipótese de solidariedade passiva, quando houver
recurso interposto somente por um devedor com fundamento em defesa que aproveite a
todos. Nesse caso específico de litisconsórcio simples, o provimento do recurso beneficiará a
todos os litisconsortes, inclusive aqueles que não tenham recorrido. Note-se, entretanto,
que sendo alegado em recurso matéria que interesse somente ao recorrente, ou seja, uma
exceção  pessoal,  o  acolhimento  de  seu recurso  não  beneficiará  aos  demais  réus.  Pelo
entendimento já exposto, não é regra exaustiva, sendo possível a aplicação do princípio da
comunhão dos recursos em outras hipóteses de litisconsórcio simples.

Deve-se, pois, perscrutar os interesses dos réus da ação de improbidade administrativa aqui
tratada e o objeto do recurso interposto pelo corréu. Para isso, será necessário adentrar nos
fatos que ensejaram a condenação.
Na sentença que reconheceu o ato de improbidade, verifica-se que o Sr. Luiz Diniz Sobreira,
na  condição  de  prefeito  do  município  de  Santa  Cruz-  PB,  pagou  dívidas  por  meio
fraudulento, utilizando cheques supostamente emitidos pela edilidade em favor de Francisco
Alves Pereira, José Amaral Alves Morato (vice-prefeito eleito e ora recorrido) e Francisco
Fernandes Filho, cujo recurso especial está pendente de julgamento pelo STJ.
Consta que um cheque no valor de R$ 2.500,00 foi emitido em favor do recorrido JOSÉ
AMARAL ALVES MORATO, supostamente para pagamento de serviço de piçarramento
das  ruas  do  município,  e  outro  cheque  no  valor  de  R$ 712,00,  tendo  como favorecido
FRANCISCO  FERNANDES  FILHO  e  supostamente  destinado  ao  pagamento  de
fornecimento  de  gêneros  alimentícios  para  a  prefeitura,  porém ambos  os  cheques  foram
inexplicavelmente  depositados  na  conta  de  Expedito  Lopes  Filho,  sem comprovação  dos
contratos firmados.
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Como se observa, e como expressamente consta na sentença à fl. 403, as condutas dos Srs.
José Amaral Alves Morato e Francisco Fernandes Filho são de "natureza idêntica, com a
atuação fraudulenta, em favor de terceiros beneficiados, concorrendo para o enriquecimento
ilícito dos demais demandados, encontram-se incursos nas hipóteses legais do art. 10, I e XII,
da mesma Lei" (Lei de Improbidade Administrativa).
Tanto é que o magistrado aplicou, conjuntamente, o mesmo sancionamento aos demandados
Francisco Fernandes Filho, Francisco Alves Pereira e José Amaral Alves Morato.
[…]
Acrescente-se para corroborar o interesse comum dos litisconsortes, que no Recurso Especial se
discute  a  (im)possibilidade  de  responsabilização  por  ato  de  improbidade  administrativa
fundamentada em culpa simples, e pede ao final a reforma da decisão do e. TJPB para que
seja julgada improcedente a Ação de Improbidade Administrativa. Assim, se o colendo STJ
entender que a conduta de Francisco Fernandes Filho não configura ato de improbidade
administrativa, mas mera [...] irregularidade administrativa, o provimento da irresignação
recursal do sr. Francisco Fernandes Filho também atingirá o litisconsorte José do Amaral
[…] Alves Morato, sendo impossível concluir que o processo teria transitado em julgado para
o mesmo.
Depreende-se, portanto, com clareza, a comunhão de interesses no litisconsórcio pois a tese
jurídica aproveita aqueles que estão sob a mesma situação fática de modo que se pode concluir
que os litisconsortes têm, ao final, o mesmo interesse, qual seja, a reforma da decisão proferida
pelo e. TJPB para que seja julgada improcedente a Ação de Improbidade Administrativa.
[…]
Outrossim, em 24/10/2016 foi protocolizada petição por José do Amaral AlvesMorato,
requerendo a nulidade de todos os atos processuais praticados em segunda instância por
ausência de intimação do curador especial, pedido que foi indeferido monocraticamente pelo
relator, sob o fundamento de não visualizar prejuízo ao requerente. Contra tal decisão foi
interposto agravo interno que está aguardando julgamento.
Acrescente-se que compulsando os autos, não vislumbro qualquer comunicação emanada por
força do §5º do art. 11 da Lei nº 9.504/97, pelo relator do acórdão lavrado em desfavor do
Recorrido informando acerca da decisão que suspendeu os seus direitos políticos, nem verifico
nos autos certidão de trânsito em julgado.

20. E no acórdão dos embargos (fl. 1.003)

[…] quanto à alegação dos Embargantes de que houve omissão e contradição no acórdão
vergastado  visto  que  esse  Egrégio  asseverou  que  ainda  há  "arguição  de  nulidade
pendentes de apreciação", e desconsiderou o teor do acórdão do agravo interno o qual
fulminou a alegação de nulidade processual que gerava a suposta aparência de pendência
recursal, julgo que não deve prosperar. Explico.
O voto  da  eminente  Desembargadora  Relatora  Érika de  Barros  Lima Ferraz  onde
consta a informação de que o agravo interno ainda aguardava julgamento, fora proferido
em 15/05/2017, antes da juntada da certidão de seu julgamento pelos embargantes, no
dia  01/06/2017 (fls.  880-884).  Outrossim,  o  inteiro  teor  do  julgamento  do  referido
agravo interno somente foi anexado aos autos do dia 13/06/2017.
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Todavia,  o  julgamento  do  agravo  interno  e  dos  embargos  de  declaração  (conforme
documento novo noticiado pelos recorrentes) não interferem no julgamento dos presentes
embargos porque esse Egrégio entendeu que não havia o trânsito em julgado na ação de
improbidade administrativa em razão da pendência de recurso especial interposto pelo
litisconsorte, e não em razão do agravo interno.

21. Entendem as recorrentes que houve violação aos citados dispositivos legais,
na  medida  em  que  o  recurso  especial  interposto,  na  ação  de  improbidade
administrativa, pelo litisconsorte Francisco Fernandes Filho em nada aproveitaria ao
recorrido  José  do  Amaral  Alves  Morato:  (i)  por  não  se  tratar  de  litisconsórcio
unitário, mas simples; e (ii) por serem distintos os interesses.

22. Acrescentam, ainda, que a matéria discutida no mencionado recurso especial
não seria comum aos litisconsortes.

23. No caso, consta nos acórdãos recorridos que José do Amaral Alves Morato
não interpôs recurso especial do acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, o qual
manteve  sentença  que,  em  ação  de  improbidade  administrativa,  o  condenou  à
suspensão dos direitos políticos por seis anos. 

24. Ainda  assim,  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  assentou  que,  mesmo  se
tratando de litisconsórcio simples, o recurso interposto pelo litisconsorte Francisco
Fernandes Filho aproveitaria ao candidato ora recorrido.

25. Ao ver do Ministério Público, equivocou-se a Corte Regional.

26. Com efeito, dispõe o art. 117 do Código de Processo Civil de 2015 que “os
litisconsortes  serão  considerados,  em  suas  relações  com  a  parte  adversa,  como
litigantes distintos, exceto no litisconsorte unitário, caso em que os atos e as omissões
de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar”.

27. O dispositivo legal assenta que os litisconsortes serão considerados como
litigantes distintos, exceto no litisconsorte unitário, quando os atos de um poderão
beneficiar o outro.

28. Não é essa a situação posta nos autos, na qual se verifica a ocorrência de
litisconsórcio simples, em que  a situação jurídica das partes pode ser resolvida a
partir  de  decisões  distintas.  Vale  destacar  que  os  atos  de  improbidade
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administrativa implicam em responsabilização pessoal, razão pela qual a situação de
cada envolvido não necessariamente será idêntica a dos demais. 

29. De outro lado, essa Corte Superior Eleitoral já assentou que “sendo hipótese
de litisconsórcio simples, cada litisconsorte é tratado como parte autônoma e a conduta
alternativa de um não aproveita aos demais” (TSE, AI 10860/MG, rel. Min. Aldir
Guimarães Passarinho Junior, DJE de 15.10.2010).

30. Nesse  mesmo  sentido:  TSE,  MS  2.999/SP,  rel.  Sálvio  de  Figueiredo
Teixeira, DJ de 21.2.2002; TSE, REspe 35.532/SP, rel. Min. Marcelo Henriques
Ribeiro de Oliveira, DJE de 25.2.2010.

31. Deste último precedente, da relatoria do Min. Marcelo Ribeiro, se extrai: “o
litisconsórcio  é  simples.  A  conduta  de  cada  representado  é  examinada  de  forma
independente,  não  importando  que  o  fato  alegado  seja  o  mesmo.  Assim,  não  há  a
exigência de que o julgamento deva ser igual para todos”.

32. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça assim assentou:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL  NÃO  DEMONSTRADO.  REEXAME  DO
CONJUNTO  PROBATÓRIO.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVOS  DE
INSTRUMENTO. RECURSOS DOS LITISCONSORTES QUE NÃO
APROVEITAM  À  RECORRENTE.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DE
LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO.
[…].
3. "O recurso, em regra, produz efeitos tão  somente para o litisconsorte que
recorre. Apenas na hipótese de litisconsórcio unitário, ou seja, nas palavras de
José Carlos Barbosa Moreira, quando o julgamento haja de ter, forçosamente,
igual teor para todos os litisconsortes, mostra-se aplicável a norma de extensão
da decisão, prevista no art. 509,  caput, do Código de Processo Civil."  (RMS
15.354/SC,  5ª  T.,  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,  DJ  de  01.07.2005).
Precedentes: EDcl no REsp 453.860/SP, 4ª T., Min.  Hélio Quaglia Barbosa,
DJ de 25.09.2006; REsp 203.042/SC,  2ª T.,  Min. Francisco Peçanha Martins,
DJ de 05.05.2003.
4. No caso concreto, por não ser hipótese de litisconsórcio unitário, o recurso
interposto  por  um dos  litigantes  não  aproveita  aos  demais, o  que  retira  da
recorrente  qualquer  possibilidade  de  extensão, em seu  favor,  dos  efeitos  do
provimento dos agravos de instrumento interpostos pelos litisconsortes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não-provido.
(STJ, REspe nº 827.935/DF, 1ª T., relator Ministro Teori Albino Zavascki,
DJe de 27.8.2008)

HJ/PD/LRS – RESPE nº 82-58.2017.6.17.0000 9/14



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL

PROCESSO  CIVIL.  A  NORMA  DO  ART.  509  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL  SÓ  É  APLICÁVEL  AOS  CASOS  DE
LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO.
Nos termos do art. 509,  caput, do atual Código de Processo Civil, "o recurso
interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou
opostos os seus interesses", e assim também era no Código de Processo Civil de
1939, com a só diferença que neste se dizia "aproveitará".
A norma deve ser interpretada sob o influxo do art. 48 do Código de Processo
Civil vigente, a cujo teor, "salvo disposição em contrário, os litisconsortes serão
considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos;
os atos e omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os outros".
A regra, portanto, é a de que os litisconsortes devem, cada qual, cumprir os
ônus processuais (v.g., provas, recursos, etc.); a exceção diz respeito unicamente
à aquela  espécie  de  litisconsórcio em que a  solução  deve  ser  uniforme para
todos os litisconsortes, quer dizer, quando se trata de litisconsórcio unitário.
Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,  EDcl  nos  EDcl  no  AgR  no  Ag  nº  988.735/SP, 1ª  T.,  rel.  Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 15.4.2014)

33. Note-se  que  a  redação  do  art.  509  do  CPC  de  1973  foi  repetida,  de
maneira literal, no art. 1.005 do CPC de 2015, não havendo, no ponto, inovação
legislativa: 

CPC/73: Art. 509. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita,
salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

CPC/2015:  Art.  1.005.  O  recurso  interposto  por  um  dos  litisconsortes  a  todos
aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

34. Conforme  leciona  Cândido  Rangel  Dinamarco,  “dos  atos  favoráveis  aos
interesses  da  parte,  o  único  de  maior  importância,  que  não  estende  efeitos  aos
litisconsortes, é o recurso interposto por um deles fora dos casos de litisconsórcio unitário
(art. 1.005)7.”

35. De  mais  a  mais,  revelam-se  precisas  as  considerações  da  Procuradoria
Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco quanto a essa específica questão, tal
como se pode conferir pela seguinte passagem de sua manifestação, in verbis (fls. 800-
801):

Quanto à alegação de que o recurso especial  interposto por um dos réus na ação de
improbidade administrativa aproveita os demais réus que não recorreram, verifica-se que,
no  presente  caso,  aplica-se  a  exceção  prevista  no  art.  1005  do  NCPC:  “O  recurso
interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus
interesses.”

7Instituições de Direito Processual Civil. vol. II, 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2017, p.404.
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Tratando-se de atos de improbidade administrativa, cuja responsabilidade é pessoal, não
há que se falar em litisconsórcio passivo unitário, sendo possível ao juiz absolver uns e
condenar outros, de sorte que o recurso interposto por um deles não afeta necessariamente
os  demais,  podendo  o  trânsito  em  julgado,  por  consequência,  dar-se  em  momentos
distintos.
De  qualquer  sorte,  passaremos  a  analisar  os  interesses  dos  réus  da  ação de  improbidade
administrativa aqui tratada e o objeto do recurso interposto pelo corréu.
[…]
Na sentença que reconheceu o atro de improbidade, verifica-se que o Sr. Luiz Diniz Sobreira,
na condição de prefeito do município de Santa Cruz-PB, pagou dívidas por meio fraudulento,
utilizando cheques supostamente emitidos pela edilidade em favor de Francisco Alves Pereira,
JOSÉ  AMARAL ALVES MORATO (vice-prefeito  eleito  e  ora  recorrido)  e  Francisco
Fernandes Filho, cujo recurso especial está pendente de julgamento pelo STJ.
Consta que um cheque no valor de R$ 2.500,00 foi emitido em favor do recorrido JOSÉ
AMARAL ALVES MORATO, supostamente para pagamento pelo serviço de piçarramento
das  ruas  do  município,  e  outro  cheque  no  valor  de  R$  712,00,  tendo  como  favorecido
FRANCISCO  FERNANDES  FILHO  e  supostamente  destinado  ao  pagametno  de
fornecimento  de  gêneros  alimentícios  para  a  prefeitura,  porém  ambos  os  cheques  foram
inexplicavelmente  depositados  na  conta  de  Expedito  Lopes  Filho,  sem  comprovação  dos
contratos firmados.
Como se observa, as condutas dos Srs. José Amaral Alves Morato e Francisco Fernandes
Filho são distintas, os valores são diferentes e o contrato firmado com a prefeitura também
possuem objetos díspares, ou seja, na hipótese remota de ser dado provimento ao recurso
especial, não será afastada a conduta imputada ao recorrido José Amaral, porque os fatos
são diversos, não obstante o mesmo modus operandi para o suposto desvio dos recursos.
Além disso,  analisado o recurso especial interposto, percebe-se que não há irresignação
quanto à matéria de direito, mas apenas circunstâncias fáticas que envolvem apenas o
recorrente […].

36. De todo modo, ainda que se entendesse pela possibilidade de extensão –
ao  litisconsorte  que  não  recorreu  da  condenação  de  improbidade  –  de  decisão,
futura e incerta, que viesse a reformar o acórdão condenatório, ao ver deste órgão do
Ministério  Público  Eleitoral,  insuplantável  a  premissa  posta  no  voto-vista  do
Desembargador  Vladimir  Souza  Carvalho,  que restou vencido  no TRE/PE,  no
sentido de que este seria (fl. 926):

[…] fato a ser operado no futuro, se o for, ocasião em que o dito apelado poderá pedir,
via do instrumento processual adequado, que a decisão lhe seja estendida, com fulcro,
então, no aludido art. 1.005. Mas, agora, não há como se trazer do porvir um fato, que
ainda não ocorreu, nem ninguém pode apostar que ocorrerá, para beneficiar o apelado
José do Amaral Alves Morato, e, em consequência, afastar o trânsito em julgado da
sentença que o condenou por ato de improbidade administrativa.

37. Com  efeito,  ainda  que  fosse  possível  o  aproveitamento/extensão  de
eventual provimento  do  recurso  interposto  pelo  litisconsorte,  tal juízo  de
futurologia  não teria o condão de afastar o fato incontroverso de que o recorrido,
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José do Amaral Alves Morato, se conformou com a condenação que lhe foi imposta,
deixando transcorrer, in albis, o prazo recursal.

38. Assim, diante  do trânsito  em julgado, em 26.8.2016, da  decisão  que  o
condenou à suspensão dos direitos políticos por seis anos, forçoso reconhecer que
José do Amaral Alves Morato, vice-prefeito eleito no Município de Tabira/PE, não
atende à condição de elegibilidade do inciso II do § 3º do art. 14 da Constituição
Federal, por não estar no pleno exercício de seus direitos políticos.

- V -

39. Também quanto ao disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e no art.
91, do Código Eleitoral, em razão do princípio da indivisibilidade da chapa, razão
assiste às recorrentes.

40. Estando o candidato a vice-prefeito,  na data da eleição, com os direitos
políticos suspensos (art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal), a mácula contamina
toda a chapa, devendo, portanto, ser cassado o diploma de ambos os candidatos.

41. Nesse  sentido,  em  recurso  oriundo  de  RCED,  essa  Corte  Superior
Eleitoral  já  assentou:  “Em razão da relação  de  subordinação,  os  votos  conferidos  à
chapa única composta por candidato inelegível são nulos, gerando a cassação do diploma
do titular e do vice” (TSE, REspe nº 36038/AL, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
DJe de 15.9.2011).

42. De  igual  modo,  a contrario  sensu:  “Por  se  tratar  de  questão  de  natureza
pessoal, a suspensão dos direitos políticos do titular do Executivo Municipal não macula
a legitimidade da eleição, sendo  válida a votação  porquanto a perda de condição de
elegibilidade ocorreu após a realização da eleição, momento em que a chapa estava
completa” (TSE, REspe nº 21273/SP, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 2.9.2005).

43. Também a doutrina considera a data da eleição como marco temporal, para
fins de indivisibilidade da chapa.

44. Segundo Rodrigo Lópes Zilio, “a inelegibilidade pessoal preexistente à eleição
contamina a chapa, dado que, quando do prélio, já existia vício insanável em um dos
seus elementos formadores e, assim, porque o voto é incindível e sufragado na chapa, o
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vício – que é pessoal – estende-se para trazer ineficácia ao todo. Adota-se a data da
eleição como traço distintivo porque é no momento do exercício do sufrágio que a chapa
deve estar hígida, pois o voto passa a beneficiá-la como um todo, sendo indiferente se a
origem do vício seja oriunda do cabeça da chapa ou do vice”8.

45. Também  leciona  José  Jairo  Gomes:  “no  pleito  majoritário  é  necessária  a
formação de chapa, a qual deve estar hígida quando da eleição. Por isso,  é  razoável
entender-se que a desconstituição do diploma de um dos integrantes da chapa a afeta
totalmente,  prejudicando  o  outro  integrante.  Isso  porque,  na  data  da  eleição,  se
apresentou a inelegibilidade ou a falta de condição de elegibilidade de um deles, o que
efetivamente  contamina  a  chapa  e  compromete  sua  higidez.  Assim,  a  cassação  do
diploma de um dos membros da chapa prejudica o outro, impondo-se sua extinção”9.

46. No caso dos  autos, o  surgimento do impedimento  do vice-prefeito,  em
26.8.2016,  com  o  trânsito  em  julgado  de  sua  condenação  por  improbidade
administrativa, ocorreu quando ainda havia prazo para a substituição do candidato
a vice-prefeito na chapa, tendo sido feita a opção pela manutenção da candidatura.

47. Assim, a hipótese é de cassação dos diplomas do prefeito e do vice-prefeito,
integrantes  da  chapa  indivisível  lançada  para  concorrer  ao  Poder  Executivo  do
Município de Tabira/PE.

- VI -

48. Quanto ao pedido de posse aos recorrentes, não há como ser acolhido.

49. Com efeito, a hipótese é de realização de novas eleições, por força do que
determina o § 3º do art. 224 do Código Eleitoral10, independentemente do trânsito
em julgado da decisão, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº
5525, proferida em 8.3.2018 (acórdão ainda não publicado), nestes termos:

8Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p. 635.
9 Direito Eleitoral. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 933.
10 Código Eleitoral. Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições
presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais,
julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do
prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.
[…]  § 3o A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do
diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito
em  julgado,  a  realização  de  novas  eleições,  independentemente  do  número  de  votos  anulados.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)      (Vide ADIN Nº 5.525)
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O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou parcialmente
procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da locução "após o
trânsito em julgado", prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, e para
conferir interpretação conforme a Constituição ao § 4º do mesmo artigo, de
modo a afastar do seu âmbito de incidência as situações de vacância nos cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, bem como no de Senador da
República. Vencido, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos de
seu voto. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 8.3.2018.

50. Assim, cassados  os  diplomas  dos  candidatos  que  obtiveram  a  primeira
colocação no pleito, devem ser convocadas novas eleições diretas (art. 224, §4º, II,
do Código Eleitoral).

- VII -

51. Conclui-se,  dessa  forma,  que  o  entendimento  estabelecido  no  acórdão
recorrido está em desacordo com a adequada interpretação a ser  empregada aos
dispositivos  legais  citados,  em  especial  ao  art.  14,  §  3º,  II,  da  Constituição  da
República, justificando-se, assim, o conhecimento e parcial provimento do recurso
especial eleitoral.

- VIII -

52. Diante  do  exposto,  o  Ministério  Público  Eleitoral  manifesta-se  pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso especial.

Brasília, 28 de maio de 2018.

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Vice-Procurador-Geral Eleitoral

Documento assinado digitalmente com sua versão eletrônica arquivada no
Ministério Público Federal e protegida por algoritmo de Hash.
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