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AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALDEMIRO SANTIAGO DE OLIVEIRA. 
INADMISSÃO DE RESPE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 
Nº  279/STF.  INCIDÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO. 
NÃO CONHECIMENTO. 
1. A pretensão recursal posta na via especial demanda incursão no contexto 
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF.   
2. Os art. 2º e 128 do Código de Processo Civil não foram objeto de debate 
e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de de-
claração com a finalidade de comprovar  ter havido, no momento processual pró-
prio, o prequestionamento.
3. Parecer pelo não conhecimento do agravo.

RECURSOS ORDINÁRIOS ELEITORAIS.  JOÃO APARECIDO CAHUL-
LA. JOAREZ JARDIM. IVO NARCISO CASSOL. DEMONSTRADO BE-
NEFÍCIO  DO  CANDIDATO.  ABUSO  DE  PODER  CARACTERIZADO. 
DESPROVIMENTO.
1. Preliminar do recurso ordinário eleitoral do sr. Joarez Jardim. Pertinência 
entre os fatos narrados e a conduta abusiva.
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2. Este Tribunal Superior Eleitoral assentou que, para caracterização da prá-
tica de abuso de poder, é suficiente que tenha ocorrido o beneficiamento do candi-
dato, como na espécie vertente.
3. Para a configuração da prática de abuso de poder econômico, não se exige 
a potencialidade para afetar o resultado do pleito,  “mas apenas a gravidade das  
circunstâncias que o caracterizam”.
3. Parecer pelo desprovimento dos recursos ordinários.

RECURSO  ESPECIAL  ELEITORAL.  COLIGAÇÃO  RONDÔNIA  ME-
LHOR PARA TODOS.  LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010. APLICABILI-
DADE. PROVIMENTO.
1. As alterações promovidas pela  Lei Complementar  nº 135/2010 que não 
modifiquem o processo eleitoral tem aplicabilidade imediata.
2. Parecer pelo provimento do recurso especial eleitoral.

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator,

Cuida-se de agravo de instrumento1 interposto por Valdemiro Santiago de Oliveira contra a 

r. decisão monocrática do Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia2, que 

negou seguimento ao recurso especial, por considerar que: (i) a pretensão recursal busca 

rediscutir matéria fática, (ii) ausência de prequestionamento, e (iii) não houve cotejo analí-

tico apto ao conhecimento do suscitado dissídio jurisprudencial.

Sustenta o agravante o prequestionamento da matéria, o efetivo con-

fronto entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido e a inexistência de prática de abuso 

de poder econômico e político.

Adiante, observa-se que  João Aparecido Cahulla3, Joarez Jardim4 e 

Ivo Narciso Cassol5 interpuseram recurso ordinário contra o r. acórdão nº 514/20126.

O primeiro recorrente,  João Aparecido Cahulla,  argumenta pela au-

sência de prova contundente da prática de abuso de poder econômico ou político.
1 Fls. 967/988. 
2 Fls. 581/583
3 Fls. 478/486
4 Fls. 488/499 
5 Fls. 503/523
6 Fls. 430/454
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Já o segundo recorrente,  Joarez Jardim, alega a inépcia da inicial, 

pois não houve delimitação da responsabilidade deste. 

Afirma, também, que a simples presença no evento de cunho religio-

so não trouxe qualquer benefício para sua candidatura e sequer houve pedido efetivo de vo-

tos.

O terceiro recorrente, Ivo Narciso Cassol, por sua vez, sustenta não 

ter participado do evento religioso, apenas recebido a benção e se retirado do local, o que, 

segundo defende, não teve potencialidade para desequilibrar o pleito.

A Coligação Rondônia Melhor para Todos interpôs recurso especial, 

sob o argumento de que o acórdão recorrido, ao não cassar o diploma do candidato eleito à 

senador (sr. Ivo Narciso Cassol) nas eleições de 2010, negou vigência ao art. 22, inc. XIV, 

da  Lei  Complementar  nº  64/1990,  com  a  redação  dada  pela  Lei  Complementar  nº 

135/2010.

Nesse tópico, cita julgados para demonstrar o suposto dissídio juris-

prudencial quanto à aplicabilidade da Lei Complementar nº 135/2010 nas eleições ocorri-

das em 2010.

É a síntese do necessário.

II.

Diante da diversidade de pedidos dos recursos interpostos, analiso-os separadamente.

Agravo interposto pelo   Valdemiro Santiago de Oliveira      

O presente não merece conhecimento!

Com efeito, o agravante sustenta, em suas razões do recurso especial, 

ofensa ao art. 22, inc. XIV, da Lei  Complementar nº 64/1990 e ao art. 237 do Código Elei-

toral, pois não está configurada a prática de abuso pelo uso indevido dos meios de comuni-

cação social.
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Pretende, portanto, rediscussão de sua participação na conduta abusi-

va, questão já decidida na instância ordinária.

Tal aspecto foi oportunamente analisado no voto condutor do acór-

dão impugnado, com lastro nas provas constantes nos autos, ocasião em que restou assenta-

do (fls. 441):

“As palavras do pastor abertamente mostram a intenção de o evento  
levar ao conhecimento dos ouvintes o forte vínculo de amizade entre a sua  
pessoa e os investigados Ivo Cassol e João Cahulla, bem como de que sua  
presença naquele evento tinha relação com eles. 

Prevalecendo-se disso,  Valdemiro Santiago persuadiu os fiéis,  con-
clamando que as candidaturas dos citados investigados eram as melhores,  
mais úteis no contexto político que se desenrolava nas eleições de 2010. Em  
especial, bradou o Pastor que eles eram autoridades e que gostaria que assim  
continuassem, pedindo, para isso, a ajuda dos 10.000 presentes. Dez mil vo-
tos, provavelmente.
(…)

Houve, portanto, flagrante desvirtuamento da programação de ato de  
fé religiosa, como alegam que era o fim proposto, para pôr em evidência os  
candidatos ora investigados, abusando o orador da condição de proprietário  
da emissora que transmitia o evento” 

Dessa forma,  por envolver matérias que demandam profunda análise do contexto fático-
probatório, a pretensão recursal mostra-se inviabilizada face à incidência do Enunciado nº 
279/STF7.

Argumenta, ainda, contrariedade aos art. 2º e 128 do Código de Pro-

cesso Civil, tendo em vista a aplicação de pena de inelegibilidade ao agravante, quando o 

Ministério Público apenas pleitou a sanção de multa.

Consoante afirmado na decisão agravada, este tópico não foi objeto 

de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de 

declaração com a finalidade de comprovar  ter havido, no momento processual próprio, o 

prequestionamento.

7 Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
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Incidem na espécie vertente as Súmulas 2828 e 3569 do Supremo Tri-

bunal Federal. 

Desse modo, inexistindo qualquer fundamento apto a conferir a ad-

missibilidade ao recurso especial manejado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Preliminar do recurso ordinário interposto por   Joarez Jardim  

O ora recorrente sustenta, preliminarmente, pela inépcia da inicial e a 

consequente extinção do processo sem resolução de mérito, já que sua suposta conduta 

abusiva não está demarcada na exordial.

Observa-se,  na  representação de  fls.  2-19,  a  citação  de  trecho da 

pregação do sr. Valdemiro Santiago de Oliveira (fls. 7) sobre a participação do sr. Joarez 

Jardim, ora recorrente. 

Assim, há pertinência entre os fatos narrados e a conduta abusiva.

Recursos ordinários interpostos pelo sr. João Aparecido Cahulla, 

sr.   Joarez Jardim e   Ivo Narciso Cassol  

Os recursos não merecem provimento. Vejamos.

Os ora  recorrentes  defendem não ter  qualquer  ingerência  sobre  o 

evento, vez  que “esteve no início do ato religioso e recebeu bençãos e orações do Pastor  

e, logo após, retirou-se do local”.

Sem razão, contudo.

8  Súmula  n.  282: É  inadmissível  o  recurso  extraordinário,  quando  não  ventilada,  na  decisão  
recorrida, a questão federal suscitada.

9  Súmula  n.  356: O  ponto  omisso  da  decisão,  sobre  o  qual  não  foram  opostos  embargos  
declaratórios,  não  pode  ser  objeto  de  recurso  extraordinário,  por  faltar  o  requisito  do  
prequestionamento.
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Este Tribunal Superior Eleitoral assentou que, para caracterização da 

prática de abuso de poder, é suficiente que tenha ocorrido o beneficiamento do candidato, 

como na espécie vertente. 

Isso porque tal dispositivo legal visa proteger a lisura do pleito elei-

toral e não, propriamente, a vontade do eleitor.

Vide precedente:

“RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITO-
RAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. POTENCIALIDADE. AUSÊNCIA DE  
PROVAS. NÃO PROVIMENTO.
1. Na espécie, a secretária municipal de assistência social teria realizado três  
reuniões com servidores públicos da respectiva secretaria, nas quais os teria  
pressionado a aderir a eventos da campanha eleitoral da esposa do prefeito  
municipal, candidata ao cargo de deputado federal nas Eleições 2010.
2. Na apuração de abuso de poder, não se indaga se houve responsabilidade,  
participação ou anuência do candidato, mas sim se o fato o beneficiou. Prece-
dente: AgR-REspe 38881-28/BA, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 7.4.2011.  
Assim, na espécie, é inócua a discussão sobre a suposta anuência do prefeito  
e da candidata supostamente beneficiada com a conduta perpetrada pela se-
cretária de assistência social.
3. No caso dos autos, a conduta investigada não se revelou suficientemente  
grave para caracterizar abuso de poder, pois não alcançou repercussão social  
relevante no contexto da disputa eleitoral nem teve o condão de prejudicar a  
normalidade e a legitimidade do pleito.
4.  Recurso  especial  eleitoral  não  provido”  (Recurso  Ordinário  nº  11169,  
Acórdão de 07/08/2012, Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publi-
cação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 163, Data 24/08/2012, Pági-
na 36/37 )”.

Quanto à ausência de potencialidade para desequilibrar o processo eleitoral, melhor sorte 
não assiste ao recorrente.

Esta Corte Eleitoral, no julgamento do Recurso Ordinário nº 4377-

64/DF, entendeu que, ao decidir o Recurso Extraordinário nº 633.703, o Supremo Tribunal 

Federal  concluiu  pela  incidência  do  princípio  da  anualidade  previsto  no  art.  16  da 

Constituição  apenas  no  tocante  às  causas  de  inelegibilidade  alteradas  pela  Lei 

Complementar nº 135/2010.
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Desse modo, TSE firmou entendimento no sentido de que as demais 

alterações  trazidas  pela  Lei  Complementar  nº  135/2010,  por  não  alterarem o  processo 

eleitoral, são aplicáveis imediatamente.

Portanto,  para  a  configuração  da  prática  de  abuso  de  poder 

econômico, não se exige a potencialidade para afetar o resultado do pleito, “mas apenas a  
gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.10

E,  in  casu,  patente  é  a  gravidade  do  fato,  pois  evidente  o 

desvirtuamento do evento religioso para angariar votos aos recorrentes e incutir no ideário 

dos eleitores serem aqueles candidatos os mais aptos ao exercício da função pública, com 

apoio irrestrito da instituição.

Correta, portanto, a conclusão do acórdão ora recorrido.

Recurso  especial  interposto  pela    Coligação  Rondônia  Melhor   

para Todos

O recurso merece provimento. Vejamos.

A coligação  recorrente  pretende,  por  meio  do  recurso  especial,  a 

reforma do acórdão recorrido no tocante à não aplicabilidade do art. 22, inc. XIV, da Lei 

Complementar nº 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010.

Como  dito,  este  Tribunal  Superior  Eleitoral  assentou  que  as 

alterações  promovidas  pela  Lei  Complementar  nº  135/2010  que  não  modifiquem  o 

processo eleitoral tem aplicabilidade imediata.

Eis a ementa daquele julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. DEPUTADO DISTRI-
TAL. COMPRA DE VOTOS. COAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. MANUTEN-

10 Art. 22, inc. XVI, da LC nº 64/90.
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ÇÃO. ABUSO DE PODER. INELEGIBILIDADE. CASSAÇÃO DE DIPLO-
MA. INCIDÊNCIA. LC Nº 135/2010. RECURSOS ESPECIAIS PREJUDICA-
DOS. ASSISTENTES SIMPLES. DESISTÊNCIA. RECURSO. ASSISTIDO.
(…) 
3. Aplica-se o disposto no art. 22, XIV e XVI, da LC nº 64/90, com a redação  
da LC nº 135/2010, que estabelece a pena de cassação por abuso de poder,  
independente do momento em que a ação for julgada procedente, e aumenta o  
prazo de inelegibilidade de 3 (três) para 8 (oito) anos.
4. Não incide na espécie o princípio da anterioridade legal insculpido no art.  
16 da Constituição Federal, uma vez que o dispositivo em comento, modifica-
do pela Lei da Ficha Limpa, não altera o processo eleitoral.
5. O pedido de desistência do recurso interposto pelo assistido acarreta o pre-
juízo dos recursos manejados pelos assistentes, que não podem recorrer de  
forma autônoma.
6. Recurso Ordinário desprovido, para manter a cassação do diploma, a im-
posição de multa e a declaração de inelegibilidade por 8 (oito) anos, com  
base nos arts. 41-A da Lei nº 9.504/97 e 22, XIV e XVI, da LC nº 64/90, com a  
nova redação da LC nº 135/2010, em razão da prática de abuso do poder  
econômico e captação ilícita de sufrágio.
7. Recursos especiais prejudicados” (Recurso Ordinário nº 437764, Acórdão  
de 17/11/2011, Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLI-
VEIRA,  Publicação: DJE -  Diário  da  Justiça  Eletrônico,  Tomo 232,  Data  
09/12/2011, Página 34-35 )

Assim, o art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar nº 64/90 não disciplina o processo eleito-

ral, mas sim determina as consequências jurídicas para a procedência da Ação de Investiga-

ção Judicial, vide: 

Art. 22. [ ... ]
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos  
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos  
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibi-
lidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à elei-
ção em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candi-
dato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo  
desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, deter-
minando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instaura-
ção de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quais-
quer outras providências que a espécie comportar;

Nessa perspectiva, cabível a sanção de cassação do registro ou diploma ao candidato bene-
ficiado pela conduta abusiva, nos termos impostos pela Lei Complementar nº 135/2010.
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III.

Pelo exposto, o Ministério Público Eleitoral opina pelo i) não conhecimento do agravo de 

instrumento interposto por  Valdemiro Santiago de Oliveira;  ii)  pelo desprovimento dos 

recursos ordinários interpostos por  João Aparecido Cahulla, Joarez Jardim e  Ivo Narciso 

Cassol;  iii)  pelo provimento do recurso especial eleitoral da  Coligação Rondônia Melhor 

para Todos para aplicar a sanção de cassação do diploma do Senador da República  Ivo 

Narciso Cassol.

Brasília, 8 de abril de 2014.

Eugênio José Guilherme de Aragão
Vice-Procurador-Geral Eleitoral
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