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- ELEIÇÕES 2012 - RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE 
DIPLOMA - CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA PENAL 
CONDENATÓRIA POR ÓRGÃO COLEGIADO APÓS O 
REGISTRO DE CANDIDATURA E ANTES DA REALIZAÇÃO DO 
PLEITO - INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE (LEI 
COMPLEMENTAR N. 64/1990, ART. 1o, I, "E", 3) -
PROVIMENTO. 

A C O R D A M os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos 
do voto do Relator, que integra a decisão. 

ACÓRDÃO N. 2 8 1 0 8 

Vistos, etc., 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral. 

Florianópolis, 3 de abril de 2013. 

r 

\ 
Relator 
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R E L A T Ó R I O 
Trata-se de recurso contra a expedição de diploma interposto por 

Valmir Rodrigues contra Diomedes Brandalize, vereador eleito no Município de 
Bom Jesus, com base no art. 262, I, do Código Eleitoral. 

Em suas razões, aduz, preliminarmente, sua legitimidade para figurar 
no polo ativo da presente demanda, na condição de primeiro suplente de vereador. 

No mérito, sustenta, em resumo, que: 

- o recorrido responde pela prática de crime ambiental nos autos da 
Ação Penal n. 080.06.004777-1, tendo sido condenado em primeira instância à 
pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, por infração ao art. 54, § 2o, V, 
da Lein. 9.605/1998; 

- referida sentença penal condenatória foi confirmada pelo egrégio 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina em julgamento ocorrido na data de 18 de 
setembro de 2012, incorrendo o recorrido na hipótese de inelegibilidade prevista no 
art. 1o, I, e, 3, da Lei Complementar n. 64/1990, com redação dada pela Lei 
Complementam. 135/2010; 

- não há necessidade do trânsito em julgado da decisão para fins de 
inelegibilidade, bastando tão somente sua confirmação por órgão colegiado; 

- possibilidade do manejo do recurso contra a expedição de diploma 
em caso de inelegibilidade superveniente ao registro de candidatura é reconhecida 
pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 

Requer, ao final, seja reconhecida a inelegibilidade e cassado o 
diploma de Diomedes Brandalize ao cargo de vereador (fls. 2/27). 

O recorrido, em contrarrazões, assevera que: 

- o desprovimento do recurso de apelação que interpôs em face da 
sentença penal condenatória se deu por maioria de votos, tendo o próprio Relator 
reconhecido que a matéria comporta interpretação diversa; 

- há embargos de divergência pendente de julgamento pela Seção 
Criminal do Tribunal de Justiça, não devendo ser considerada a inelegibilidade ora 
em apreço até que haja a apreciação definitiva da matéria naquela egrégia Corte; 

- ao tempo da interposição do presente recurso contra a expedição de 
diploma, ainda não havia sido providenciada a publicação da sentença penal 
condenatória, o que somente veio a ocorrer em 8 de janeiro de 2013; 

- "[...] falta ao recurso ujj^^ressuposto indispensável, qual seja, a 
existência de DECISÃO PUBLIC^A, eis c jue r - ^H^ a partir desta data que 
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a mesma produziria efeitos para questões eleitorais" (fl. 40); 

- não há, na espécie, inelegibilidade superveniente; 

- o objetivo da LC n. 135/2010 é tornar o condenado criminalmente por 
decisão proferida por órgão colegiado inelegível apenas quando não houver 
possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo; 

- "[...] se o recurso apresentado (embargos infringentes) SUSPENDE 
OS EFEITOS DO JULGAMENTO COLEGIADO ANTERIOR - colhido por maioria -
impossível a aplicação dos efeitos da Lei da Ficha Limpa" (fl. 41); 

- "O caso presente é diferente daquela situação analisada pelo 
Colendo Supremo Tribunal Federal, em que se analisou fato que comportava 
apenas RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. No caso em tela, há recurso (e 
para a própria Corte Julgadora originária) COM EFEITO SUSPENSIVO, o que 
impede que a decisão colegiada (obtida apenas por maioria de votos) PRODUZA 
OS EFEITOS DE QUALQUER NATUREZA" (fl. 43); 

- caso se entenda de forma diversa, deve-se atentar ao fato de que 
não se está diante de inelegibilidade superveniente, pois a decisão colegiada foi 
publicada em 8 de janeiro de 2013. 

- a possibilidade de a decisão proferida pelo órgão colegiado ser 
modificada em razão dos embargos de divergência opostos recomendam a 
suspensão do julgamento ora em apreço, dada a irreversibilidade da eventual perda 
do mandato assumido; 

- "Diante dessa possibilidade FLAGRANTE de provocar-se uma 
situação irreversível no contexto fático e jurídico e, principalmente, suprimindo a 
supremacia da VONTADE POPULAR (que elegeu o recorrido para o cargo de 
vereador) pela cassação do diploma, indispensável reconhecer-se a necessidade 
de suspender o presente feito, até o JULGAMENTO DEFINITIVO DA INSTÂNCIA 
PENAL (ou seja, aquela que será proferida pelo E. TJSC que só permitirá - então -
a utilização de recursos para a Suprema Corte e o Superior Sodalício)" (fl. 44). 

Pugna, ao final, pelo não conhecimento do recurso, porquanto não 
havia decisão colegiada publicada quando da sua interposição. Conhecido o 
recurso, postula o seu desprovimento, e, em caso de entendimento diverso, a 
suspensão do seu julgamento até a apreciação definitiva da matéria pelo Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina. 

O Representante do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau 
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 91/98), no que foi 
acompanhado pelo Procurador Regional Eleitoral (fls. 101-104). 

É o relatorio 
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V O T O 

O JUIZ LUIZ HENRIQUE MARTINS PORTELINHA (Relator): Senhor 
Presidente, registro, inicialmente, que a alegação de que o recurso não deve ser 
conhecido em razão da ausência de publicação da decisão proferida pelo órgão 
colegiado confunde-se com o mérito, devendo, como tal, ser analisada. 

0 recurso foi interposto por parte legítima dentro do tríduo legal, pelo 
que dele conheço. 

Os documentos contidos nos autos revelam que o recorrido Diomedes 
Brandalize, vereador eleito no Município de Bom Jesus, responde pela prática de 
crime ambiental nos autos da Ação Penal n. 080.06.004777-1, tendo sido 
condenado em primeira instância à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de 
reclusão, por infração ao art. 54, § 2o, V, da Lei n. 9.605/1998. 

A referida sentença penal condenatória foi confirmada pelo egrégio 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina em julgamento ocorrido na data de 18 de 
setembro de 2012. 

À vista disso, interpôs o recorrente o presente recurso contra a 
expedição de diploma, sustentando que incide, na espécie, a hipótese de 
inelegibilidade prevista no art. 1o, I, "e", 3, da Lei Complementar n. 64/1990, com 
redação dada pela Lei Complementar n. 135/2010, que assim dispõe: 

Art. 1o São inelegíveis: 

1 - para qualquer cargo: 

U 

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: 

U 

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; 

O recurso deve ser provido. 

Isso porque, a confirmação da sentença penal condenatória por órgão 
colegiado no período compreendido entre o registro da candidatura e a realização 
do pleito configura inelegibilidade superveniente, a qual, conforme entendimento 
assentado no Tribunal Superior Eleitoral, "[.••] deve ser entendida como aquela que 
surge após o registro e que, portanto, não poderia ter sido naquele momento 
alegada, mas que deve ocorrer atáa eleição" (TSE. RCED n. 653, de 15.9.2004. 
Rei. Ministro Fernando Neves 
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Da jurisprudência, mutatis mutandis, menciono: 

Eleições 2008. Recurso especial eleitoral. Inelegibilidade superveniente. 
Prefeito e vice-prefeito. Rejeição de contas públicas após o registro de 
candidatura e antes do pleito. Recurso contra expedição de diploma. 
Possibilidade. Precedentes. Recurso provido [TSE. REsp. n. 1313059, de 
24.5.2012. Rei. Ministra Cármen Lúcia]. 

Razão não assiste ao recorrido no que se refere ao fato de a decisão 
do Tribunal de Justiça haver sido proferida por maioria de votos, e não por 
unanimidade, uma vez que a norma de regência, como visto, não estabelece 
qualquer distinção nesse sentido. 

A oposição de embargos infringentes contra o respectivo acórdão - os 
quais se encontram pendentes de julgamento - não retira a força cogente da 
hipótese de inelegibilidade em apreço, cuja incidência prescinde do exaurimento 
das vias recursais. 

A suspensão dos efeitos da inelegibilidade que ora se discute 
dependeria da obtenção do provimento cautelar previsto pela regra do art. 26-C da 
LC n. 64/1990, do que, a rigor, não se tem notícia. 

Bem a propósito, ponderam Rui Stocco e Leandro de Oliveira Stoco: 

[...] resta dizer que as causas de inelegibilidade previstas nas alíneas d, e, h, 
jjen do inciso I do art. 1o, da LC 64/90incidem, de regra, a partir da decisão 
do órgão colegiado. Isso em razão da previsão contida no art. 26-C do 
mesmo diploma legal, in verbis: "o órgão colegiado do tribunal ao qual 
couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se 
referem as alíneas d, e, h, j, I e n do inciso I do art. 1o, poderá, em caréter 
cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da 
pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente 
requerida, sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso". 

Significa que para as causas de inelegibilidade previstas naquelas alíneas 
não incidirem a partir da decisão do órgão colegiado, deve a corte superior 
conceder expressamente a medida cautelar prevista no art. 26-C, 
sistemática essa que torna evidente a opção do legislador em 
estabelecer como regra a incidência daquelas causas de inelegibilidade 
a partir da primeira decisão colegiada condenatória [in, Legislação 
eleitoral interpretada. Doutrina e jurisprudência. 4. ed. São Paulo: 
RT, 2012. p. 230-grifei]. 

Ainda que diga respeito a causa de inelegibilidade diversa, e trate, a 
rigor, da eventual necessidade de se aguardar o julgamento de embargos de 
declaração com efeitos modificativos, afigura-se elucidativo, nesse particular, o 
seguinte excerto do voto proferrao jaetü^Ministro Ricardo Lewandowski no RO n. 
4524-25.2010.6.13.0000, in verbis*—^ \ 

( ) 
' -• ' 5 
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Por outro lado, para fins da causa de inelegibilidade prevista no art. 1o, I, J, 
da Lei Complementar 64/90, não procede a alegação de que se deveria 
aguardar o julgamento dos segundos declaratórios opostos nos autos do 
AgR-RO 2.347/MG e do AgR-RO 2.348/MG. 

Como se sabe, a Lei Complementar n. 135/2010, a partir dos vetores 
constitucionais que devem balizar todo e qualquer cargo público (probidade 
administrativa e moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida 
pregressa do candidato), passou a exigir, mediante critério objetivo, decisão 
de órgão colegiado, e não o exaurimento das vias recursais. Desnecessário, 
portanto, aguardar-se o julgamento dos segundos declaratórios. 

Por fim, a tese defensiva de que não caberia falar em inelegibilidade 
superveniente apta a legitimar o manejo do presente recurso em razão publicação 
da decisão do Tribunal de Justiça ter ocorrido após o pleito eleitoral de 2012, mais 
precisamente no dia 8.1.2013, não procede. 

Afinal, o dispositivo legal de regência (LC n. 64/1990, art. 1o, I, "e") 
estabelece que estará inelegível o "condenado por decisão proferida por órgão 
colegiado", o que, ao meu sentir, torna claro que a inelegibilidade passa a incidir a 
partir da prolação da condenação, e não da publicação da respectiva decisão. 
Prova disso é que a data da condenação - e não da publicação - é que 
efetivamente importará para o cômputo do período pelo qual o recorrido 
permanecerá inelegível. 

Nesse sentido, aliás, manifestou-se o ilustre Procurador Regional 
Eleitoral, consoante se depara, in verbis: 

Frise-se que a condenação foi por maioria de votos, mas não por isso deixa 
de ser proferida por órgão judicial colegiado, na dicção do citado dispositivo 
legal de regência acima transcrito, assim como não afasta a referida 
inelegibilidade o fato de o respectivo acórdão ter sido disponibilizado 
do Diário de Justiça Eletrônico apenas em 7.01.2013, considerando-se 
publicado em 8.01.2013, uma vez que a citada decisão, para o efeito da 
respectiva inelegibilidade, é contada a partir da data do julgamento 
pertinente, qual seja, 18.09.2012 [fl. 103 - grifei]. 

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso e a ele dou 
provimento, para cassar o diploma de Diomedes Brandalize ao cargo de vereador 
do Municí|: ' ~ 

\ 
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EXTRATO DE ATA 

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA N° 17-10.2013.6.24.0000 - RECURSO 
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - CARGO - VEREADOR - INELEGIBILIDADE -
CONDENAÇÃO CRIMINAL PROFERIDA POR ORGÃO JUDICIAL COLEGIADO - PEDIDO 
DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA 
RELATOR: JUIZ LUIZ HENRIQUE MARTINS PORTELINHA 
REVISOR: JUIZ MARCELO RAMOS PEREGRINO FERREIRA 

RECORRENTE(S): VALMIR RODRIGUES 
ADVOGADO(S): WILSON MARTINS DOS SANTOS; FERNANDO MARCELO 
HEMCKEMAIER; MARINA PICINI; SHIRLEI SPENGLER; CARINE PRADO VAZ; BRUNA 
MARIA TRETTO DALLORSOLETTA; PAMELA BAGGIO; FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA 
DE LIMA 
RECORRIDO(S): DIOMEDES BRANDALIZE 

ADVOGADO(S): WILSON JAIR GERHARD; KARINA BLANCO FERNANDES 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ ELÁDIO TORRET ROCHA 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: MARCELO DA MOTA 

Decisão: à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos do voto 
do Relator. Foi assinado o Acórdão n. 28108. Presentes os Juízes Eládio Torret Rocha, 
Luiz Cézar Medeiros, Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Luiz Henrique Martins Portelinha, 
Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, Ivorí Luis da Silva Scheffer e Bárbara Lebarbenchon 
Moura Thomaselli. 

SESSÃO DE 03.04.2013. 


