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ELEIÇÕES 2012- RECURSOS ESPECIAIS COM
AGRAVOS. PREFEITO E VICE-PREFEITO. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED).
INELEGIBILIDADE REJEIÇÃO DE CONTAS. ART. 10
G, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90. PRELIMINARES.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO
PELO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES (PT). AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
RECURSAL. AGREMIAÇÃO QUE NÃO FIGUROU NO
POLO PASSIVO DO RCED. AUSÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A
AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA E OS CANDIDATOS
ELEITOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO POR MARCOS GALVÃO
COUTINHO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CARÁTER
PROTELATÓRIO RECONHECIDO PELA INSTÂNCIA
A QUO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃo. VIOLAÇÃO AO
ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL NÃO INDICADA.
ULTRAJE AO ART. 275, II, DO CÓDIGO ELEITORAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO
DO DECISUM REGIONAL. EXAME DE TODAS
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
ESSENCIAIS
AO
EQUACIONAMENTO
DA
CONTROVÉRSIA.
COMPATIBILIDADE DO ART. 262 DO CÓDIGO
ELEITORAL (RCED) COM O ART. 14, § 10, DA
CONSTITUIÇÃo DA REPÚBLICA (AIME). AÇÕES
ELEITORAIS (AIME E RCED) QUE VEICULAM PEDIDO
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E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO
PREJUÍZO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS QUE
NÃO INFLUENCIARAM A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO
DOS MAGISTRADOS. MÉRITO. REVOGAÇÃO DO
DECISUM LIMINAR QUE SUSPENDIA OS EFEITOS DA
DECISÃO DE REJEIÇÃO DE CONTAS.
INELEGIBILIDADE
INFRACONSTITUCIONAL
PREEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DO MANEJO DO
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA
(RCED). HIPÓTESE DE CABIMENTO DE RCED
RESTRITA ÀS INELEGIBILIDADES CONSTITUCIONAIS
E INFRACONSTITUCIONAIS SUPERVENIENTES.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (AIRC) COMO INSTRUMENTO
PROCESSUAL IDÔNEO PARA DEDUZIR REFERIDA
INELEGIBILIDADE MARCO TEMPORAL QUE
QUALIFICA
A
INELEGIBILIDADE
COMO
SUPERVENIENTE: ENTRE A DATA DO REGISTRO DE
CANDIDATURA E A DATA DO PLEITO. AGRAVO
INTERPOSTO POR ANTÔNIO CARLOS PAIM
CARDOSO PROVIDO PARA CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR ELE
INTERPOSTO. AGRAVO APRESENTADO POR
MARCOS GALVÃO COUTINHO NÃO CONHECIDO,
ANTE A INTEMPESTIVIDADE DE SEU MANEJO.
AGRAVO INTERPOSTO PELO PARTIDO DOS
TRABALHADOES (PT) - MUNICIPAL NÃO
CONHECIDO.
O agravo, quando interposto por parte não integrante
do polo passivo da demanda, revela-se insuscetível de
conhecimento.
No caso sub examine,
O agravo interposto pelo Partido dos Trabalhadores
(PT) - Municipal não merece ser conhecido, ante a
ausência de legitimidade para recorrer, visto não figurar o
Agravante no polo passivo da presente demanda.
O litisconsórcio passivo necessário entre os
candidatos eleitos e a agremiação política da qual eles
são membros não é de formação obrigatória nos termos
da jurisprudência da Corte. Precedente: RCED n° 661/SE,
ReI. Mm. Aldir Passarinho Junior, DJe de 16.2.2011.
O acórdão proferido pela Corte Regional Eleitoral da
Bahia consignou expressamente que a grei partidária não
fora demandada no polo passivo do RCED: "o recurso em
exame foi interposto somente em face dos candidatos
diplomados, tendo os autores requerido a notificação do
partido, que efetivamente não foi chamado para
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apresentar defesa" (fis. 821), conclusão que inviabiliza o
pedido de nulidade do feito por ausência de citação.
O apelo nobre interposto por Marcos Galvão Coutinho
é intempestivo, ex vi do art. 275, § 40, in fine, do Código
Eleitoral, ante o reconhecimento do caráter protelatório
dos terceiros e quartos embargos de declaração
interpostos no Tribunal a quo e a ausência de
impugnação desse fundamento nas razões do recurso
especial.
As circunstâncias necessárias ao deslinde da questão,
quando devidamente analisadas pela Corte Regional
Eleitoral, afastam o ultraje ao ad. 275, II, do Código
Eleitoral.
O Na espécie, a Corte Regional Eleitoral baiana
asseverou
estar-se
diante
de
inelegibilidade
superveniente passível de análise em sede de RCED,
inexistindo, bem por isso, violação ao ad. 275, II, do
Código Eleitoral, e consequentemente, vício de
fundamentação que ensejasse a nulidade do julgado.
3. O Recurso contra a Expedição do Diploma (CE,
ad. 262, 1) e a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
(CRFB/88, ad. 14, § 10), conquanto possuam reflexos
práticos que se assemelhem (i.e., afastamento do
candidato eleito), encerram ações eleitorais com pedidos
e causa de pedir distintos, razão por que descabe cogitar
da não recepção da norma eleitoral face a novel ação
constitucional (AIME).
1) É que, enquanto o pedido deduzido em sede de
Recurso Contra a Expedição do Diploma (RCED) visa à
cassação do diploma concedido ao candidato eleito, a
pretensão veiculada em Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo (AIME) objetiva a desconstituição do
mandato do candidato eleito e diplomado.
II) Sob o enfoque da causa petendi, os fundamentos da
AIME restringem-se às hipóteses de abuso do poder
econômico, corrupção ou fraude, ex vida ad. 14, § 10, da
Lei Fundamental de 1988, ao passo que o RCED, na
redação anterior à Lei n° 12.891/2013, ostenta causa
petendi mais ampla e abrangente (CE, ad. 262).
4. O inciso IV do artigo 262 do Código Eleitoral não foi
recepcionado pela AIME (CRF13/88, ad. 14, § 10), posto
haver semelhança de causas de pedir (abuso do poder
econômico, fraude e corrupção), porquanto o Tribunal
Superior Eleitoral, quando do julgamento do RCED
n° 8-84/PI, de relataria do Ministro Dias Toifoli, assentou:
"a não recepção e a inconstitucionalidade que aponto é
exclusivamente referente ao inciso IV do artigo 262 do
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Código Eleitoral. Entendo válidas as motivações, as
causas previstas nos incisos 1, lI e III do artigo 262, razão
por que sustento, então, a compatibilidade com o que
versa o artigo 121, § 40, inciso III, da Constituição
Federal".
A nulidade decorrente de eventual cerceamento de
defesa reclama a comprovação de efetivo prejuízo à parte
que suscita o vício processual.
O TRE/BA, no caso vertente, rejeitou expressamente
o pedido de nulidade por alegado cerceamento de
defesa, em face de decisão do relator que indeferiu o
pedido de adiamento do julgamento em razão da juntada
de novos documentos, indiferentes para o resultado do
pleito.
Mérito:
As inelegibilidades que lastreiam a interposição do
Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED) são de
duas ordens: em primeiro lugar, as inelegibilidades de
caráter constitucional, constituídas a qualquer momento,
não sujeitas ao instituto da preclusão; e, em segundo
lugar, as inelegibilidades de natureza infraconstitucional
que surgirem após a formalização do registro de
candidatura.
As inelegibilidades infraconstitucionais constituídas
antes do pedido de registro não podem ser suscitadas em
RCED, porquanto a sede própria é a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC), sob
pena de preclusão.
A vexata quaestio cinge-se em saber se o
reconhecimento de causa de inelegibilidade ocorrida após
a eleição (no caso, a revogação da decisão liminar que
suspendia os efeitos da decisão de rejeição de contas)
pode (ou não) ser veiculada em sede de Recurso Contra
a Expedição de Diploma, com espeque no art. 262, 1, do
Código Eleitoral, em sua redação primeva.
Sob esse ângulo e a partir do delineamento fático
realizado pelo Tribunal de origem, depreende-se que a
decisão de rejeição de contas foi prolatada antes da
formalização do registro de candidatura. Por isso
que, tratando-se de inelegibilidade de caráter
infraconstitucional preexistente, a via processual
adequada para a sua arguição, como dito algures, era a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura (AIRC),
e não o RCED.
e) Segundo consta do decisum regional, a AIRC restou
efetivamente manejada, não tendo sido enfrentada
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referida controvérsia naquela oportunidade ante a
existência de decisão liminar suspendendo os efeitos da
rejeição de contas.
O A propositura da AIRC, com amparo na aludida causa
de inelegibilidade, evidencia a sua preexistência ao
momento da formalização do registro de candidatura, por
isso, a circunstância de que seus efeitos tenham sido
suspensos por decisão judicial em momento ulterior não
tem o condão de transmudar sua natureza, i.e., de
inelegibilidade
preexistente
para
inelegibilidade
superveniente.
O manejo do RCED requer que a inelegibilidade
exsurja entre a data do registro de candidatura e a data
do pleito. Vale dizer: mesmo que se afastasse a natureza
de inelegibilidade preexistente, a revogação da decisão
liminar que suspendia os efeitos da decisão de rejeição
de contas não consubstancia hipótese de inelegibilidade
superveniente para o fim de interposição de RCED,
porquanto exsurgiu apenas após a data do
pleito. Precedentes: AgR-REspe n°
975-521SP,
ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 6.11.2014; AgR-REspe
n° 93-72/RJ, ReI. Mm. João Otávio de Noronha,
DJe de 11.10.2014.
No caso sub examine, a Corte Regional Eleitoral
baiana desconsiderou tal entendimento, asseverando que
"já assentado o cabimento do presente recurso e que a
inelegibilidade em que ele se funda, suspensa à época do
pedido de registro, deve ser tida por superveniente, não
importa que o julgamento do agravo de instrumento
interposto contra decisão que a suspendeu tenha sido
julgado somente em 23/10/2012, após o pleito, que
ocorreu em 07/10/2012" (fls. 335), razão por que deve ser
reformada.
Em recente julgado, apreciando controvérsia similar à
presente, o Ministro João Otávio de Noronha, em seu
voto, seguido à unanimidade pela Corte, asseverou: "A
esse respeito, extrai-se do acórdão regional que, apesar
das sucessivas decisões judiciais ora revogando, ora
restabelecendo a antecipação de tutela concedida nos
autos de ação declaratória de nulidade, é inequívoco que,
na data da eleição, os efeitos do DL 103/2005
encontravam-se suspensos. [...] Consequentemente, o
fato de a liminar não possuir mais validade à data do
julgamento do recurso contra expedição de diploma pelo
TRE/GO em 18.9.2013 não é capaz de atrair a
inelegibilidade do ad. 1, 1, g, da LC 64/90." (AgR-REspe
n° 1-52/GO, Rei. Mm. João Otávio de Noronha,
DJe de 8.8.2014).
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j) Consectariamente, sem embargo de uma melhor
reflexão a respeito da jurisprudência supracitada para
decisões envolvendo as eleições de 2014 e as vindouras,
em respeito ao princípio da segurança jurídica que deve
guiar as modificações de entendimento da Corte,
assevero que o perecimento, após da data da eleição, de
medida liminar que suspendia os efeitos da inelegibilidade
não pode ser considerado para fins de Recurso Contra a
Expedição de Diploma.
Por derradeiro, deixo de analisar a suposta anulação
da aludida rejeição (Decreto Legislativo n° 2/2014), ante a
total ausência de interesse para o deslinde da causa
(Protocolos 35.667/2014 e 35.783/2014). É que a rejeição
de contas ora em debate não pode ser considerada como
causa superveniente de inelegibilidade para efeitos do
presente Recurso Contra a Expedição de Diploma.
Agravo interposto por Antônio Carlos Paim Cardoso
provido para conhecer e dar provimento ao recurso
especial por ele interposto, a fim de julgar improcedente,
apenas e tão somente, o pedido formulado no presente
Recurso Contra a Expedição de Diploma.
Agravo interposto por Marcos Galvão Coutinho não
conhecido, ante a intempestividade de seu manejo.
Agravo interposto pelo Partido dos Trabalhadores
(PT) - Municipal não conhecido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em não conhecer do agravo do Partido dos Trabalhadores (PT) Municipal e dar provimento ao agravo de Antônio Carlos Paim Cardoso para
conhecer e prover o recurso especial, a fim de julgar improcedente, apenas e
tão somente, o pedido deduzido no presente Recurso Contra a Expedição de
Diploma, nos termos do voto do relator. Quanto ao agravo de Marcos Galvão
Coutinho, o Tribunal, por maioria, dele não conheceu, nos termos do voto do
Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Brasília, 2 de junho de 2015.

MlNlSTR6lZFUx - RELATOR
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QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Senhor Presidente,
nesse Agravo foi suscitada uma questão de ordem no sentido de que dever-se-ia
promover a intimação do agravado para apresentar razões no Recurso Especial.
Como o recurso sobe com os próprios autos e, é possível ao
membro no Tribunal ad quem, no Agravo, já julgar o Recurso Especial, há
jurisprudência e doutrina fartas no sentido de que quando o agravado é intimado para
apresentar razões, ele as tem de apresentar em relação ao Agravo e em relação ao
Recurso Especial.
Nós não vamos andar na contramão da celeridade na prestação da
justiça. E, naquela oportunidade, como havia outro feito de julgamento complexo, o
advogado assumiu a tribuna repentinamente e utilizou esse argumento e resolvemos
adiar. A minha proposição é que, ao ser intimado, o agravado tenha de apresentar as
razões de agravo, contemplando não só, digamos assim, o que ele entende como
alegações de que deveria ter sido desprovido o agravo, como também o próprio
recurso especial que o agravo puxa através da técnica de interposição.
Eu cito a jurisprudência do Ministro Henrique Neves da Silva.
Entendo que, neste sentido, essa questão de ordem deve ser rejeitada e, portanto,
abreviando a controvérsia. É basicamente assim que eu voto.
Na ementa, no voto que fiz distribuir, naquela oportunidade eu
mencionei exatamente esse artigo. Posso reler, mas, na verdade, nós estamos
apreciando só a questão de ordem.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFOLLI (presidente):
Inicialmente vamos colocar a questão de ordem, no sentido de rejeitar a
alegação de que deveria ser reaberto o prazo para contrarrazões ao Recurso
Especial Eleitoral, uma vez dado provimento ao Agravo.
O eminente relator traz voto no sentido de rejeitar a Questão
de Ordem.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Não há de haver
intimação para que ele se manifeste?
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O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Não era essa a
prática?
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Por
isso que não restou contrarrazoado?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): O recurso especial
não restou contrarrazoado. Agora é saber se o magistrado, de acordo com o
artigo 544 do CPC, pode dar provimento ao agravo e, ao mesmo tempo, julgar
o recurso especial, se o agravado, no momento que é intimado, não deve não
só contrarrazoar o agravo, mas também o recurso especial.
Aliás, no caso concreto, a determinação do despacho foi nesse
sentido. A nossa jurisprudência é também no sentido de que se aplique o
artigo 544 ao Recurso Especial Eleitoral.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Senhor Presidente, eu vou pedir vista, não estou seguro para votar. No meu
entendimento, até hoje, sempre demos provimento ao agravo para que o
agravado possa contrarrazoar, e intima-se também para as contrarrazões do
recurso especial.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Sei que essa fala
deixa o Tribunal mais confortável e eu me submeto à jurisprudência
preconizada pelo Tribunal.
Entendo assim, mas deixo os colegas completamente à
vontade nesse particular.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Confesso que não estou seguro para votar. Quero fazer uma pesquisa.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Mandarei o meu
voto a Vossa Excelência, apenas verifique se isso não tem influência na
diplomação.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): De
qualquer forma, temos sessão amanhã também.
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O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Trarei
o meu voto na sessão de amanhã.
O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Penso que a
proposta é importante devido à celeridade que há de se ter no processo
eleitoral. Seria importante que isso fosse adotado.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): O Código
Eleitoral, ao dispor sobre admissibilidade, trata de momento anterior. Há
alguma peculiaridade que vai contra a lógica, mas vale a pena um olhar.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Penso que a
prática aqui é abrir vista realmente.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Senhor Presidente, peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

AI n° 30-37.2013.6.05.0000/BA. Relator: Ministro Luiz Fux.
Agravante: Marcos Galvão Coutinho (Advogados: Luis Vinicius de Aragão
Costa - OAB: 22104/BA e outros). Agravante: Antônio Carlos Paim Cardoso
(Advogados: Juliana Floquet Saies - OAB: 39938/BA e outros). Agravante:
Partido dos Trabalhadores (PT) - Municipal (Advogado: Daniel Ribeiro Souza
Brito - OAB: 28582/BA). Agravados: Coligação Quem Trabalha Vem Aí e
outros (Advogados: Ângelo Franco Gomes de Rezende e outro OAB: 16907/BA e outro).
Decisão: Após o voto do Ministro relator, resolvendo questão
de ordem no sentido da desnecessidade de intimação dos agravados para
oferecer contrarrazões aos recursos especiais, pediu vista o Ministro João
Otávio Noronha.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as
Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar
Mendes, Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Admar Gonzaga, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Odim Brandão Ferreira.

SESSÃO DE 16.12.2014.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Senhor Presidente, no caso dos autos, o Presidente do TRE, ao receber o
agravo, proferiu despacho nos seguintes moldes:
Tendo em vista o entendimento consolidado pelo Tribunal Superior
Eleitoral no Procedimento Administrativo n° 1446-83, quanto à
aplicação do art. 544 do CPC no âmbito da Justiça Eleitoral,
intimem-se as partes Recorridas para contrarrazões,
encaminhando-se os autos, em seguida, à Corte Superior
Eleitoral.
Como se vê, a intimação dos agravados para apresentar
contrarrazões foi genérica, não se referindo especificamente ao recurso
especial eleitoral ou ao respectivo agravo. Por essa razão, o i. relator entendeu
desnecessário abrir vista à parte contrária para contrarrazões ao recurso
especial eleitoral.
Todavia, a determinação de intimação deu-se no contexto do
art. 544 do CPC, que se refere especificamente ao recurso de agravo.
Assim, com as vênias dos que entenderem em sentido
contrário, seria o caso de prover o agravo para admitir o recurso especial e
abrir vista à parte contrária para as contrarrazões, procedimento adotado no
âmbito desta Corte. Cito, a título exemplificativo, o seguinte julgado:
[ ... ] Sendo plausível o respectivo fundamento, dá-se provimento a
agravo regimental a fim de determinar o processamento do
recurso especial, com a abertura de vista à parte contrária para
oferecimento de contrarrazões, mantida a mesma relataria,
embora vencido o relator.
(AgR-Al 117-55/GO, ReI. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 23.6.2010)
(sem destaque no original).
Ademais, é necessário ressaltar também o seguinte:
a) os agravados, na peça de contrarrazões, limitaram-se a
aduzir matérias afetas ao próprio agravo, sem referência ao
recurso especial. Inclusive, pugnam ao fim da petição
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apenas pelo não conhecimento do agravo (ou o seu
desprovimento, caso conhecido);
b) no presente caso, ao que tudo indica, ao menos em juízo
preliminar, a questão discutida nos autos comporta o
provimento dos agravos e dos próprios recursos especiais, o
que reforça a necessidade de intimação específica;
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento aos
agravos para admitir os recursos especiais eleitorais e determinar a intimação
da parte contrária para apresentar contrarrazões.
É como voto.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Ministro João
Otávio de Noronha, quero apenas fazer uma observação. Conforme tivemos a
oportunidade de equacionar essa questão, a que conclusão chegamos num
debate franco? A Justiça Eleitoral prima pela celeridade, de sorte que não há o
menor sentido o agravado ser intimado para contrarrazoar o agravo, que eu
posso converter em recurso especial e julgar o mérito, e depois pedir
novamente para oferecer razões em relação ao recurso especial.
Então, eu tenho a impressão que o Presidente propôs uma
fórmula intermediária, que podemos até evitar o prosseguimento do feito para,
quem sabe, adotarmos a partir de então essa fórmula.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Eu
concordo. Eu só quero propor outro detalhe: examinando com mais calma a lei,
a proposta do Presidente é que as contrarrazões sejam apresentadas antes da
admissibilidade, mas, melhor examinando, a lei é taxativa ao dispor que as
contrarrazões se fazem após a admissibilidade.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Daremos
uma interpretação contrária.
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O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Mas
eu tenho outra proposta que talvez resolva: quando se admite, abre-se a vista
para as contrarrazões; quando não se admite vem o agravo. Deveríamos
determinar que nos autos do agravo fossem apresentadas as contrarrazões,
não só do agravo como do recurso especial. Penso que ficaria conforme a lei.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Pela
sistemática do Código Eleitoral, interpõe-se o recurso especial, não se abre
vista, vai para a Presidência, que admite ou não. Inadmitido, vai para agravo
de instrumento e contrarrazões de agravo, não do recurso especial, que não
houve essas contrarrazões. O Ministro João Otávio de Noronha está propondo
que ao invés de se abrir vista antes da admissibilidade pelo Presidente, porque
a lei é taxativa, que façamos a interpretação - que é até mais próximo do voto
do eminente Ministro Luiz Fux -, que ao se fazer as contrarrazões do agravo já
se agregue as contrarrazões do recurso especial.
Mas, isso deveríamos fazer com efeito prospectivo. Neste caso
então daríamos vista para as contrarrazões. A Corte sinaliza à comunidade
jurídica que a partir de agora os agravos de instrumento terão que ser
contrarrazoados já com também as razões de recurso especial, o que vem ao
encontro da celeridade da Justiça Eleitoral. Poderíamos, fixando isso como
tese, dar ampla divulgação, talvez até fazer uma súmula a respeito disso a ser
editada expondo que ao se contrarrazoar os agravos já se faz neste momento,
por economia processual, as contrarrazões do recurso especial. Se todos
estiverem de acordo, inclusive já posso pedir para preparar uma súmula.
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Eu só anoto o seguinte, se me permitem: como será prospectivo,
teríamos de prestar atenção, porque as contrarrazões, a partir de agora, serão
na origem. Porque aos que chegarem ao TSE...
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Ontem
o Doutor Severo me disse que na maioria dos casos já fazem assim.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Muitos
advogados preventivamente já fazem dessa forma.
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VOTO (reajuste)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Então,
neste caso, o Ministro Luiz Fux passa a acolher essa tese e, no caso concreto,
Vossa Excelência dará vista?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Neste caso
específico daremos vista ao agravado.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente):Como eu
faria a proclamação só do caso especifico então?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Na questão de
ordem, a Corte decidiu dar vista ao agravado sem prejuízo de que a partir de
então os agravos deverão ser contrarrazoados.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): A partir
deste julgamento, as contrarrazões ao agravo de instrumento já deverão
agregar as contrarrazões do recurso especial, dando celeridade ao processo
judicial eleitoral.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Porque permite
converter o agravo e julgar o recurso.
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EXTRATO DA ATA

AI n° 30-37.2013.6.05.0000/BA. Relator: Ministro Luiz Fux.
Agravante: Marcos Galvão Coutinho (Advogados: Luis Vinícius de Aragão
Costa - OAB: 22104/BA e outros). Agravante: Antônio Carlos Paim Cardoso
(Advogados: Juliana Floquet Saies - OAB: 39938/BA e outros). Agravante:
Partido dos Trabalhadores (PT) - Municipal (Advogado: Daniel Ribeiro Souza
Brito - OAB: 28582/BA). Agravados: Coligação Quem Trabalha Vem Aí e
outros (Advogados: Ângelo Franco Gomes de Rezende - OAB: 16907/BA e
outro).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de
ordem no sentido da abertura de vista aos agravados para oferecerem
contrarrazões aos recursos especiais, nos termos do voto reajustado do
relator.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar Mendes,
Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto Jacques de Medeiros.

SESSÃO DE 17.12.2014.
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, na
origem, a Coligação Quem Trabalha Vem Aí, o Partido Social Democrático,
Paulo César Bahia Falcão e Arlindo Antônio Souza de Oliveira, estes últimos,
respectivamente, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, no município de Amélia
Rodrigues/BA nas eleições de 2012, interpuseram recurso contra expedição de
diploma em face de Antônio Carlos Paim Cardoso e Marcus Galvão Coutinho,
eleitos, respectivamente, prefeito e vice-prefeito, no referido pleito.
Sustentam na exordial (fls. 1-12) que Antônio Carlos Paim
Cardoso teve as contas referentes ao exercício de 2009, quando atuava como
Prefeito de Amélia Rodrigues/BA, rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos
Municípios, incidindo na espécie a hipótese de inelegibilidade prevista no artigo
l, 1, g, da LC 64/90. Aduziram que essa causa de inelegibilidade não podia ser
conhecida no momento dos registros de candidatura em razão da existência de
suspensão, por decisão judicial liminar, dos efeitos da decisão de rejeição de
contas e que, após o julgamento da ação de impugnação ao registro de
candidatura dos ora Recorridos, a referida liminar veio a ser revogada.
O TRE/BA deu provimento ao RCED para reconhecer a
inelegibilidade superveniente do primeiro recorrido, Antônio Carlos Paim
Cardoso, em acórdão assim ementado (fls. 344-345):
Recurso contra expedição de diploma. Prefeito. Contas rejeitadas.
Inelegibilidade suspensa ao tempo do registro. Decisão liminar
revogada. Análise do parecer prévio. Possibilidade. Provimento.
Preliminar de ilegitimidade ativa.
Considerando-se que a decisão que indeferiu o registro dos
candidatos não havia transitado em julgado quando da propositura
do RCED, subsiste sua legitimidade para a ação.
A par disso, tendo a coligação participado validamente do processo
eleitoral, possui legitimidade concorrente com o partido que a
integrava para interpor RCED.
Preliminar de litispendência.
O artigo 262, 1 do Código Eleitoral prevê o cabimento de recurso
contra expedição de diploma no caso de inelegibilidade ou
incompatibilidade de candidato, tratando-se de processo diverso do
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de registro. Assim a ausência do trânsito em julgado da ação de
impugnação ao registro do candidato não prejudica sua análise, não
havendo configuração da alegada litispendência.
Preliminar de preclusão.
A inelegibilidade suscitada em AIRC suspensa quando do
julgamento do pedido de registro, deve ser tida por superveniente e
apta a ser analisada no recurso contra expedição do diploma
proposto com fundamento no artigo 262, 1 do Código Eleitoral.
Mérito.
Dá-se provimento ao recurso para reconhecer a inelegibilidade
superveniente do recorrido tendo em vista que a realização de
despesas, sem prévia licitação, em casos legalmente exigíveis,
motivo da desaprovação de suas contas, deve ser considerada
irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa.
Contra essa decisão foram opostos sucessivos embargos
pelos ora Agravantes.
Para fins de melhor sistematização, passo a relatar, na
sequência, e separadamente, os eventos processuais que se desenrolaram
com cada um dos Agravantes.
- MARCOS GALVÃO COUTINHO

Marcos Galvão Coutinho opôs embargos de declaração
(fis. 349-369), rejeitados pela Corte Regional Eleitoral baiana, em acórdão de
fis. 453-464.
Após, Marcos Galvão Coutinho opôs os segundos aclaratórios
a fls. 476-483, concomitantemente com a interposição de recurso especial
(fis. 677-705). Os embargos foram igualmente rejeitados (fis. 813-831).
Opôs, ainda, os terceiros declaratórios (fis. 859-880),
concomitantemente com a interposição do recurso especial eleitoral (fis. 882916) - no qual requereu a desconsideração do recurso juntado, a fis. 677-705.
Os embargos foram desacolhidos, e declarados protelatórios (fis. 1 .092-1 .099).
A fis. 1.062-1.064, encartou petição requerendo a suspensão
do feito até o julgamento da ação anulatória ajuizada na Vara da Fazenda
Pública, que tinha como escopo a declaração de nulidade do Decreto
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Legislativo que rejeitou as contas de gestão do recorrido Antônio Carlos Paim
Cardoso.
O TRE/BA indeferiu o pedido de suspensão (fls. 1.068-1.069).
Sobreveio agravo regimental, desprovido em acórdão de fls. 1.102-1.106.
A fls. 1.133, Marco Galvão Coutinho ratificou as razões do
recurso especial eleitoral anteriormente interposto.
Na sequência, opôs os quartos embargos de declaração
(fls. 1.135-1.138), rejeitados no mérito, e que também foram declarados
manifestamente protelatórios, impondo-se multa no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (fls. 1.141-1.142).
A fls. 1.156, reiterou, mais uma vez, as razões do recurso
especial eleitoral anteriormente interposto, e juntou comprovante de
pagamento da multa imposta em razão da oposição de embargos
considerados protelatórios.
Em suas razões, Marcos Galvão Coutinho apontou ultraje
(i) aos arts. 50 , caput, XXXIV, a, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Carta da
República, (ii) ao art. 11, § 10, da Lei das Eleições, (iii) ao ad. 20 , parágrafo
único, 30, III, e 18, da Lei Complementar n° 64/90, (iv) ao ad. 275, 1 e II, do
Código Eleitoral e, por fim, (v) ao ad. 40, § 30 , da Lei n° 11.419/2006. Aduz
também divergência jurisprudencial entre o acórdão vergastado e a
jurisprudência de outros Tribunais Eleitorais.
Quanto à violação ao ad. 275, 1 e II do Código Eleitoral, ao
ad. 51, XXXV, LIV e LV, e ao ad. 93, IX, ambos da Carta da República, o
Recorrente argumenta que "a decisão exarada pelo cole giado deixou de
observar [.] que a liminar suspendendo os efeitos do decreto legislativo foi
disponibilizada no DJe em 1310712012. Outrossim, manteve-se omisso quando
[sic] ao fato de que registro foi impugnado em 1010712012 (protocolo
n° 102.159/2012) e em 1410712012 (protocolo n° 115.337/2012). Ainda, deixou
de observar que a decisão liminar que suspendeu os efeitos do Decreto
Legislativo n° 001/2011 apenas interrompeu a incidência da inelegibilidade e
não a extinguiu. Logo, quando a decisão que suspendeu os efeitos do decreto
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perdeu a eficiência não fez surgir nova inelegibilidade, mas sim a fluir o prazo
dajá existente" (fis. 894-895).
No que tange ao malferimento do art. 11, § 10, da Lei das Eleições,
sustentou que a decisão que rejeitou as contas do candidato a prefeito, do qual
integra a chapa como vice, existia desde 2011. Nesta toada, informa que o
deferimento do registro ocorreu em virtude da concessão de liminar
suspendendo a inelegibilidade decorrente dessa rejeição. Em suas palavras, "a
situação fático-jurídica que surgiu com a cassação da liminar, após a
proclamação dos eleitos, não poderia retroagir, pois a norma só permite tal
hipótese, para situações que afastem a inelegibilidade" (fls. 896).
Com relação à ofensa ao art. 18 da Lei Complementar n° 64/90,
aduz que "a ação (recurso) foi protocolado após a diploma ção dos eleitos e,
assim, não se discute mais indivisibilidade de chapas, a inelegibilidade do
prefeito não poderia atingir o recorrente, vice-prefeito" (fls. 897). E conclui: "a
indivisibilidade da chapa [...] aplica-se ao pedido de registro de candidatura e
não ao RCED" (fls. 897).
Defendeu, ademais, a derrogação do art. 262, 1, do Código Eleitoral
pela disposição do art. 20 , parágrafo único, III, da Lei Complementar n° 64/90,
sustentando que o juízo eleitoral é o órgão competente para julgar o recurso
contra expedição de diploma, bem como "a não recepção do recurso contra a
expedição do diploma em face da sua inconstitucionalidade" (fls. 904).
Aduziu, outrossim, que, diversamente do que ficou assentado no
decisum regional no sentido de que "a decisão liminar que suspendeu os
efeitos da rejeição de contas foi publicada em 12 de julho de 2012 e a
impugnação foi oferecida no dia seguinte, em 13 de julho de 2012" (fls. 904), "a
decisão que concedeu a liminar foi disponibilizada no DJe na data de
1310712012, uma sexta feira, O § 30 do art. 40 da Lei 11.419/2009 estabelece
que considera-se [sic] como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao
da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Logo, para
cumprir a norma, há que se considerar que a intimação se deu em 1610712012
(segunda feira), cuja validade passou a prevalecer a partir da publicação"
(fls. 905).
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O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, a
fls. 1.165-1.174, negou seguimento ao recurso especial por considerá-lo
intempestivo, ante a declaração do efeito procrastinatório dos embargos de
declaração opostos a fls. 1.135-1.138. Acresceu que, ainda que assim não
fosse, a modificação da decisão demandaria análise de fatos e provas, inviável
na via do especial.
Daí a interposição do presente agravo (fls. 1.177-1.208). Em
suas razões, o Agravante afasta a intempestividade do seu apelo, afirmando
que "o REspe considerado intempestivo pela decisão agravada foi interposto
em conjunto com os embargos de declaração e dentro do tríduo lega!'
(fls. 1.181), bem como assevera desnecessário o reexame do conjunto
fático-probatório.
Foram apresentadas contrarrazões ao agravo (fls. 1.265-1.288)
e ao recurso especial (fls. 1366-1410).
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do
agravo (fls. 1.295-1.305).
II - Antônio Carlos Paim Cardoso:
Antônio Carlos Paim Cardoso opôs embargos de declaração
(fis. 370-398), os quais foram rejeitados pelo Tribunal de origem (fls. 453-464).
Após, opôs os segundos aclaratórios (fls. 467-475),
concomitantemente com a interposição de recuso especial (fls. 560-602), os
quais foram desacolhidos em acórdão de fis. 813-830.
Na sequência, interpôs novo recurso especial a fls. 918-963, e
requereu desistência do apelo nobre encartado a fls. 560-602.
A fls. 1.123-1.125, reiterou as razões do recurso especial
juntado a fls. 918-963.
Em seu apelo nobre, Antônio Carlos Paim Cardoso suscitou
omissão dos acórdãos regionais, com relação à análise da (alegada) nulidade
processual. Segundo assevera, não houve a citação do Partido dos
Trabalhadores - PT, que figurava no polo passivo do recurso contra expedição
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do diploma, o que ensejaria ofensa aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
Aduziu, ainda, omissão quanto à preclusão de inelegibilidade
infraconstitucional, preexistente à formalização do registro de candidatura. Em
suas palavras, "erroneamente os recorridos aduziram na inicial da ação de
impugnação de registro do recorrente que não houve o julgamento, ocorrendo
que foi efetuado o julgamento de contas do recorrido na data de 21 de junho
de 2011, havendo a publicação do resultado pela rejeição de contas junto a
[sic] Câmara de Vereadores na data de 14 de julho de 2011 [ ... ], assim inexiste
fundamentação de que os recorridos não tinham conhecimento sobre o
julgamento de rejeição de contas no ano de 2011" (fls. 933).
Prossegue, neste ponto, sustentando que inexistia, "no
momento do registro de candidatura, decisão judicial suspendendo os efeitos
da rejeição de contas pela Câmara de Vereadores e do Decreto Legislativo
001/2011. Esta decisão só passou a existir para o mundo jurídico após 3 (três)
dias do prazo final da impugnação de registro dos recorridos, eis que [sic] a
publicação de suspensão dos efeitos da inelegibilidade ocorreu somente na
data de 16 de julho de 2012" (fls. 936).
Alegou que "a inelegibilidade superveniente deveria surgir até a
data da eleição municipal. Entretanto, é sabido que as eleições de 2012 foram
realizadas em 07 de outubro de 2012, mas a decisão monocrática que
suspendia os efeitos do Decreto Legislativo 01/2011 só foi reformada em 25 de
outubro de 2012, portanto, após o pleito, razão pela qual não há que se falar
em fato superveniente que subsuma o fato a norma do artigo 258 do Código
Eleitoral" (fls. 942).
Defendeu ter existido cerceamento de defesa por não ter sido
oportunizada a manifestação das partes acerca de documentos posteriormente
juntados: "ao ser deferida a produção de prova, evidente que deveria ter-se
aberto vista para as partes sobre os documentos acostados aos autos, frise-se
que somente os documentos com referência as iniciais da ação de impugnação
de registro foram acostadas pelo recorrente, os demais documentos foram

AI n1 30-37.2013.6.05.0000/BA

22

inseridos por outros órgãos que não são partes no processo, ocorrendo que
ambas as partes não tiveram acesso a tais documentos" (fls. 952).
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia negou
seguimento ao recurso especial por ausência de violação legal e não
demonstração de divergência jurisprudencial (fis. 1.165-1.174).
Daí a interposição do agravo a fls. 1.210-1.235.
Foram apresentadas contrarrazões ao agravo (fls. 1.265-1.288) e ao
recurso especial (fis. 1366-1410).
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 1.295-1.305).
III - Partido dos Trabalhadores (PT) - Municipal
O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) opôs
embargos de declaração (fls. 547-553) contra acórdão de fls. 453-464, os
quais foram rejeitados (fis. 8 13-830).
A fis. 853-857 opôs novos declaratórios, concomitantemente
com a interposição de recurso especial (fls. 841-851), rejeitados a fls. 1.0921.099.
Na sequência, opôs os terceiros aclaratórios (fls. 1.109-1.114),
os quais foram desacolhidos, e declarados meramente protelatórios,
impondo-se multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A fis. 1.126-1.132, ratificou as razões do recurso especial
anteriormente interposto, e acrescentou razões complementares em virtude do
julgamento do acórdão de fls. 1.092-1.099.
Reiterou as razões do apelo nobre e as razões
complementares (fls. 1.155).
Em seu recurso especial eleitoral, interposto com arrimo no
ad. 276, 1, a e b, do Código Eleitoral (fls. 841-851), o Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores sustentou que "interviu no feito aduzindo que não
possuía em sua inserção o caráter pro crastinatório, mas tão somente visando à
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correção de um erro processual, gerado desde o início da presente demanda,
já que [ ... ] não foi notificado para apresentar qualquer manifestação sobre o
processo" (fis. 842-843).
Prosseguiu afirmando que "foi lesado em seu direito de
apresentar defesa processual, eis que foi arrolado como parte processual,
contudo jamais lhe foi oportunizado o direito de defesa" (fis. 843-844).
Asseverou que a Corte Regional não analisou o tema no
julgamento dos embargos de declaração, limitando-se a "colacionar
jurisprudência sobre a convocação de terceiro junto ao processo" (f Is. 847).
Nesse ponto, ressaltou que o caso não diz respeito à "convocação, mas tão
somente uma correção de parte arrolada desde o início processual, inexistindo
a triangularização para validar a presente demanda" (fls. 847).
Nessa seara, aduziu que a ausência de citação válida de parte
arrolada no processo acarreta nulidade absoluta do acórdão, nos termos do
art. 214, do CPC, e da jurisprudência deste Tribunal Superior.
Pugnou pela decretação da nulidade do acórdão em face da
inexistência de pressuposto básico na formação da relação processual por
falta de citação, requerendo o retorno dos autos à origem para que seja
garantido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
A fis. 1.126-1.132, a agremiação Recorrente ratificou as razões
do apelo nobre interposto, apresentando razões complementares em virtude
do julgamento do Acórdão n° 136/2014 de fis. 1.092-1.099.
Na oportunidade, o Recorrente alegou que "apresentou
embargos de declaração na mesma data que interpôs recurso especial em 07
de novembro de 2013, contudo o protocolo registrou a interposição do recurso
especial segundo anteriores a interposição dos embargos de declaração,
assim a parte recorrida apresentou em suas contra rrazões preliminar de
preclusão" (fis. 1.128), a qual foi acolhida pelo Tribunal a quo.
Inconformado com o decisum, o Recorrente defendeu que "o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral [ ... ] é diverso do apresentado para
o caso em questão, eis que a jurisprudência dispõe da possibilidade de
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interposição conjunta de tais recursos, justamente em razão da inexistência de
efeito suspensivo em regra nos recursos eleitorais" (fis. 1.130).
Requereu a reforma da decisão atacada, para afastar a
preclusão consumativa, e a análise das matérias aduzidas nos embargos de
declaração (fis. 1.132). Ao final, reiterou os pedidos formulados no recurso
especial.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia negou
seguimento ao recurso especial por ausência de violação legal e não
demonstração de divergência jurisprudencial (fis. 1 .165-1 .174).
Daí a interposição do agravo a fis. 1.247-1.261.
Foram apresentadas contrarrazões ao agravo (fis. 1.265-1.288)
e ao recurso especial (fis. 1366-1410).
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do
agravo (fis. 1.295-1.305).
As contrarrazões aos recursos especiais foram encartadas as
fis. 1367-1410.
O Parquet Eleitoral manteve a manifestação juntada as
fis. 1295-1305 que averbou o não conhecimento dos recursos especiais
(fis. 1417-1418).
DOS PROTOCOLOS

nos 35.667 de 10.12.2014 e 35.783

de 2.12.2014

Os Agravantes Marcus Galvão Coutinho e Antônio Carlos Paim
Cardoso, por meio dos protocolos nos 35.667 de 10.12.2014 e 35.783
de 2.12.2014, respectivamente, informam a existência do Decreto Legislativo
n° 2/20 14, oriundo da Câmara Municipal de Amélia Rodrigues/BA, publicado no
Diário Oficial no dia 28.11.2014.
Informam que o mencionado Decreto Legislativo teria anulado
a rejeição de contas ora em discussão, e requerem a retirada do feito de pauta,
bem assim a intimação dos Agravados para se manifestarem sobre as
alegações e os documentos juntados.
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O Agravante Antônio Carlos Paim requer, ainda, a
determinação de "abertura de prazo para aditamento e remessa do RECURSO
ESPECIAL ou que determine reabertura de fase instrutória no Tribunal
Regional Eleitoral para a apreciação das alegações do fato superveniente".
É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

O DOUTOR MÁRCIO MOREIRA FERREIRA (advogado):
Senhor Presidente, eu quero registrar, inicialmente, a alegria deste humilde
advogado por estrear na tribuna desta Augusta Casa, motivo pelo qual me
orgulho muito neste momento.
Avançando ao julgamento da questão, gostaria de submeter a
Vossas Excelências e ao relator uma questão de ordem, envolvendo a
ausência de intimação formal dos agravados para se manifestarem sobre
documentos juntados pelos recorrentes em sede de documentos novos. Por
não terem sido formalmente intimados e temendo, naturalmente, que haja
algum tipo de declaração de nulidade posterior, submeto a esta Corte a
avaliação da questão de ordem para suspensão do julgamento, para intimação
dos agravados. E, após a manifestação deles, encaminhamento ao Ministério
Público Eleitoral para proferimento de parecer sobre tais documentos, que
foram juntados posteriormente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Senhor Presidente,
este feito já foi adiado uma vez, em razão da abertura de prazo para
oferecimento de contrarrazões específicas ao recurso especial. O feito está
instruído com os documentos necessários para o desate da lide. Eu rejeito a
questão de ordem.
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VOTO
(VENCIDO QUANTO AO CONHECIMENTO DO RECURSO DE MARCOS
GALVÃO COUTINHO)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Senhor Presidente,
assento estarem devidamente infirmadas as decisões agravadas, razão por
que dou provimento aos agravos interpostos por Marcos Galvão Coutinho e
Antônio Carlos Paim Cardoso, nos termos do art. 36, §

40,

do Regimento

Interno do Tribunal Superior Eleitoral1, e passo, desde logo, ao exame dos
recursos especiais.
Na sequência, assento a tempestividade do recurso especial
interposto por Marcos Galvão Coutinho. É que, a despeito de não ter
impugnado, nas razões do recurso especial, o fundamento dos acórdãos
regionais que imprimiram caráter protelatório aos terceiros e quartos embargos
de declaração por ele opostos, o apelo nobre foi interposto concomitantemente
com os terceiros aclaratórios, em 7.11.2013. E o acórdão por ele fustigado foi
publicado em 4.11.2013 (fis. 839), i.e., dentro do tríduo legal.
Ademais, registro ser prescindível a ratificação do apelo após o
tríduo legal, quando interposto antes da publicação do acórdão que julga os
embargos de declaração, sempre que não se verifique a modificação da
decisão embargada, razão por que não se há falar em intempestividade dos
apelos nobres cujas ratificações, segundo alegam os Agravantes, se deram a
destempo. No mesmo sentido é a firme jurisprudência desta Corte:
[ ... 1

RECURSOS - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS E ESPECIAL - ORIGEM. A origem da
interposição simultânea de embargos de declaração e do especial
está na circunstância de a legislação de regência - Código Eleitoral prever que embargos protelatórios não geram o fenômeno próprio
quanto ao prazo para a formalização de outro recurso.
1

RITSE, Art. 36. O presidente do Tribunal Regional proferirá despacho fundamentado, admitindo, ou não, o recurso.

1

[. . .
§ 40

O Tribunal Superior, dando provimento ao agravo de instrumento, estando o mesmo suficientemente instruido,
poderá, desde logo, julgar o mérito do recurso denegado; no caso de determinar apenas a sua subida, será relator o
mesmo do agravo provido.
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RECURSO ESPECIAL - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE
DECLARATORIOS - SUBSISTÊNCIA. Não ocorrida modificação no
quadro decisório, a gerar o prejuízo do especial, descabe a exigência
de ratificação.
(AI n° 1399-751RO, Rei. Mm. Marco Aurélio, DJe de 29.11.2013)
Não ignoro a existência de orientação jurisprudencial no
sentido contrário, ou seja, de que o recurso ajuizado antes da publicação do
acórdão de julgamento é extemporâneo, porquanto se entende que a
impugnação é prematura (Confiram: REspe n° 27889/CE, Redator para o
acórdão Min. Dias Toffoli, PSESSde 11.12.2012).
Sucede que esta visão do processo, que eleva filigranas
estéreis a um patamar de importância maior que o próprio direito material, está
vinculada à denominada fase científica do Direito Processual, na qual, ante a
necessidade de afirmação da nova ciência que surgia no final do séc. XIX, os
operadores do direito se apegavam demasiadamente a querelas meramente
acadêmicas.
A finalidade da publicação do acórdão de julgamento é dar
ciência à parte do teor da decisão, de modo que a interposição anterior do
recurso denota que o referido propósito foi atingido por outros meios. Penalizar
a parte nestes casos é contrariar a própria razão de ser dos prazos
processuais e das preclusões: evitar que o processo se transforme em um
retrocesso, sujeito a delongas desnecessárias.
Nesse sentido, a lição de José Roberto dos Santos Bedaque,
in verbis: "se for possível verificar que o reconhecimento da preclusão em
determinado caso concreto, além de não favorecer a celeridade do processo,
irá proporcionar tutela jurisdicional a quem não tem direito a ela, deverá o juiz
afastá-la" (Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3a ed. São Paulo:
Malheiros, 2010. p. 130).
O formalismo desmesurado ignora, ainda, a boa-fé processual
que se exige de todos os sujeitos do processo, inclusive, e com maior razão,
do Estado-Juiz. Nas palavras de Dinamarco, "a supervalorização do
procedimento, à moda tradicional e sem destaques para a relação jurídica
processual e para o contraditório, constitui postura metodológica favorável a
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essa cegueira ética que não condiz com as fecundas descobertas da ciência
processual nas últimas décadas"

(DINAMARCO, Cândido Rangel.

A

instrumentalidade do processo. 141 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 267).
Não se pode olvidar que a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, sob os influxos dessa nova premissa teórica, vem alterando a sua
orientação anterior. Ver nesse sentido: ED-HC n° 101.132, de minha relatoria,
Primeira Turma, DJe de 22.5.2012.
Por essas razões afasto a intempestividade do apelo do
primeiro Agravante, Marcos Galvão Coutinho.
Timbre-se que, a despeito de a instância a quo ter cominado
multa, ante o reconhecimento da pecha de protelatório nos embargos de
declaração opostos por Marcos Galvão Coutinho, a interposição dos recursos
subsequentes não fica condicionada ao depósito prévio da quantia arbitrada.
Esclareço que a utilização subsidiária do Código de Processo
Civil ocorre quando não houver norma específica na legislação eleitoral e
desde que a regra transposta seja compatível com as demais normas e
princípios do sistema jurídico especializado.
Na hipótese vertente, o Código Eleitoral, no art. 275, § 40 ,
prevê regramento atinente aos embargos declaratórios com caráter
protelatório, in verbis: "os embargos de declaração suspendem o prazo para a
interposição de outros recursos, salvo se manifestamente protela tórios e assim
declarados na decisão que os rejeitar".
Com efeito, o legislador ordinário silenciou em relação à
necessidade de depósito prévio da quantia cominada, como decorrência da
mácula de protelatório, para a interposição de recursos posteriores, não
havendo essa previsão no texto original do Código Eleitoral, nem introdução
dessa regra por alterações posteriores.
Esse silêncio é eloquente, mormente em razão do caráter
gratuito da Justiça Eleitoral, na qual a desoneração do pagamento de custas
judiciais visa a garantir a defesa ampla dos direitos políticos dos cidadãos.
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É o que doutrina Paulo Gustavo Gonet Branco como silêncio
eloquente do legislador, o qual ocorre quando a "hipótese concreta examinada
pelo aplicador não foi inserida pelo constituinte no âmbito de certa regula ção,
porque o constituinte não quis atribuir ao caso a mesma consequência que
ligou às hipóteses similares que tratou explicitamente", de modo que "a
omissão da regula ção, nesse âmbito, terá sido o resultado do objetivo
consciente de excluir o tema da disciplina estatuída". Nesse caso, "houve um
'silêncio eloquente' do constituinte, que obsta a extensão da norma existente
para a situação não regulada expilcitamente". Diferencia-se a figura, portanto,
da mera lacuna ou omissão, fruto de "um lapso do constituinte, que não
pretendera excluir a categoria de fatos em apreciação da incidência da norma"
(MENDES, Gilmar Ferreira; e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
Direito Constitucional, 8.ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013, p. 88-89).
Neste diapasão, assento que a parte final do art. 538,
parágrafo único, do Código de Processo Civi12 não encontra guarida no
processo eleitoral, visto que constituiria obstáculo à defesa dos direitos
políticos dos indivíduos, sendo, portanto, incompatível com o caráter gratuito
desta Justiça Especializada.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Superior, vejamos:
ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO ESTADUAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO.
ART. 275, § 40 DO CÓDIGO ELEITORAL. TEMPESTIVIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE REEXAME DA
PROVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO,
DILIGÊNCIA.
Não são protelatórios os primeiros embargos de declaração por
meio do qual, apesar de rejeitá-los, o tribunal de origem prestou
esclarecimentos. Afastada, no caso, a aplicação da parte final do
§ 40 do art. 275 do Código Eleitoral.
A necessidade do recolhimento da multa prevista na parte final do
art. 538 do CPC não tem aplicação no processo eleitoral. Na
hipótese do art. 275, § 41, do Código Eleitoral, para o conhecimento
do recurso pelo Tribunal Superior Eleitoral, basta que o recorrente
aponte a violação ao referido dispositivo, demonstrando a nulidade
2

Código de Processo Civil, Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros
recursos, por qualquer das partes.
Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a
interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.
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da decisão que reconheceu o caráter protelatório por falta de
fundamentação ou alegue razões suficientes para sua reforma,
independentemente do recolhimento de eventual multa que tenha
sido imposta pelo órgão julgador.
O disposto nas súmulas 7 do STJ e 279 do STF não se aplica aos
recursos de natureza ordinária.
Consideradas as peculiaridades do caso, as questões relativas à
regularidade da representação processual do autor da ação devem
ser solucionadas por meio de diligência.
Julgamento convertido em diligência para elucidação de aspectos
relacionados à representação processual do autor da ação.
(RO n° 2906/RN, Relator designado Mm. João Otávio de Noronha,
OJe de 15.8.2014).
No que concerne ao agravo interposto pelo Partido dos
Trabalhadores (PT) - Municipal, assento o não conhecimento por ausência de
legitimidade para recorrer, visto que o Agravante sequer figurou no polo
passivo da presente demanda.
Com efeito, a moldura fática delineada no acórdão regional
demonstra que o Partido dos Trabalhadores (PT) - Municipal não foi
demandado como parte no presente recurso contra expedição do diploma.
Confira-se, por oportuno, excerto do aresto que corrobora tal entendimento: "o
recurso em exame foi interposto somente em face dos candidatos diplomados,
tendo os autores requerido a notificação do partido, que efetivamente não foi
chamado para apresentar defesa" (fls. 821). Precisamente por isso, incabível o
pedido de nulidade do feito por ausência de citação.
Mais: inverter essa informação constante no acórdão
integrativo n° 1.074/2013 exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável em sede de recurso especial, providência que encontra óbice
nos Enunciados das Súmulas nos 279 do STF e 7 do STJ.
Demais disso, realço que não há litisconsórcio passivo
necessário entre os candidatos eleitos e a agremiação política da qual eles são
membros. Esse é o sólido entendimento deste Tribunal Superior:
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PRELIMINARES.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
IMPROCEDÊNCIA. IDENTIDADE DE FATOS. REDISCUSSÃO.
POSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DO PARTIDO AUTOR POR
OUTRO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. POLO ATIVO.
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. ASSUNÇÃO. PARTIDO
POLÍTICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
INEXISTÊNCIA. MÉRITO. PROPAGANDA INSTITUCIONAL.
DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE PODER POLíTICO.
INAUGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS. APRESENTAÇÕES
MUSICAIS. DESVIO DE FINALIDADE. POTENCIALIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
O Recurso Contra Expedição de Diploma e a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral são processos autônomos, com
causas de pedir e sanções próprias, razão pela qual a procedência
ou improcedência dessa não é oponível àquele. Precedentes.
A desistência manifestada pelo recorrente no Recurso Contra
Expedição de Diploma não implica extinção do feito sem resolução
do mérito, tendo em vista a natureza eminentemente pública da
matéria. Na espécie, o recorrente originário, o Partido dos
Aposentados da Nação (PAN), foi incorporado pelo Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), que requereu a desistência da ação. O
pedido foi homologado por esta Corte e o Ministério Público Eleitoral
assumiu a titularidade da ação.
Não há litisconsórcio passivo necessário entre os titulares do
mandato eletivo e os respectivos partidos políticos em Recurso
Contra Expedição de Diploma, pois o diploma é conferido ao
eleito e não à agremiação partidária, que tem prejuízo apenas
mediato na hipótese de cassação de mandato de seu filiado, por
ter conferido legenda a quem não merecia. Precedentes. [Grifo
nosso]
[ ... ]
9. Recurso desprovido.
(RCED n° 661/SE,
DJede 16.2.2011).

ReI. Min. Aldir Passarinho Junior,

Quanto às demais questões debatidas, passo a analisá-las
conjuntamente, em virtude da convergência das razões expendidas entre os
agravos interpostos.
No que tange à suposta violação ao ari. 275, II, do Código
Eleitoral, inexiste a alegada omissão por parte da Corte Regional, uma vez que
foram examinadas todas as circunstâncias necessárias ao deslinde da
questão. Deveras, a Corte Regional concluiu estar diante de inelegibilidade
superveniente passível de análise em sede de RCED, não havendo, pois, vício
de fundamentação que ensejasse a nulidade do julgado.
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Também rejeito a (suposta) não recepção da norma estatuída
no art. 262, 1, do Código Eleitoral3 face o art. 14, § 10, da Carta da República.
Isso porque, conquanto os reflexos práticos alcançados se assemelhem
(i.e., afastamento do candidato eleito), a Ação de Impugnação do Mandato
Eletivo e o Recurso contra Expedição de Diploma encerram ações com pedido
e causa de pedir distintos.
Enquanto o pedido deduzido em sede de Recurso Contra a
Expedição do Diploma (RCED) visa à cassação do diploma concedido ao
candidato eleito, a pretensão veiculada em Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo (AIME) objetiva a desconstituição do mandato do candidato eleito e
diplomado. Ademais, no que respeita às causas de pedir, os fundamentos
AIME restringem-se às hipóteses de abuso do poder econômico, corrupção ou
fraude, ex vi do art. 14, § 10, da Lei Fundamental de 1988, ao passo que o
RCED, na redação anterior à Lei n° 12.891/2013, tinha causa petendi mais
ampla e abrangente (CE, art. 262 - ver nota de rodapé 3).
Timbre-se que no julgamento do RCED n° 8-84/Pl, de relatoria
do Ministro Dias Toffoli, a declaração da incompatibilidade com a ação prevista
no art. 14, § 10, da Constituição da República limitou-se à norma estabelecida
no inciso IV do artigo 262 do Código Eleitoral devido à semelhança das causas
de pedir, quais sejam, abuso do poder econômico, fraude e corrupção. Colho,
neste diapasão, trecho do voto do Relator: "a não recepção e a
inconstitucionalidade que aponto é exclusivamente referente ao inciso IV do
artigo 262 do Código Eleitoral. Entendo válidas as motivações, as causas
previstas nos incisos 1, II e III do artigo 262, razão por que sustento, então, a
compatibilidade com o que versa o artigo 121, § 41, inciso III, da Constituição
Federar'.
Demais disso, assento que a recente alteração legislativa,
introduzida pela Lei n° 12.891/2013, manteve as discussões acerca das

CE. Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos seguintes casos:
- inelegibilidade ou incompatibilidade de candidato;
II - errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de representação proporcional;
III - erro de direito ou de fato na apuração final, quanto à determinação do quociente eleitoral ou partidário, contagem
de votos e classificação de candidato, ou a sua contemplação sob determinada legenda;
IV - concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova dos autos, nas hipóteses do art. 222
desta Lei, e do art. 41-A da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997. (Redação dada pela Lei n°9.840, de 28.9.1999).
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inelegibilidades supervenientes e as de cariz constitucional, bem assim a
ausência de condição de elegibilidade, como hipóteses de cabimento do
Recurso contra Expedição do Diploma4 .
Também rejeito a tese segundo a qual haveria a nulidade por
alegado cerceamento de defesa. Segundo os Agravantes, o relator do RCED
indeferira o pedido de adiamento do julgamento em razão da juntada de novos
documentos pela parte ex adverso, sem demonstrar eventual prejuízo.
Ao examinar o ponto, o Tribunal de origem assentou que "o
pedido de retirada do processo de pauta foi submetido à consideração do
Cole giado, debatido e decidido como questão de ordem. Na oportunidade,
considerando que tais documentos em nada interferiam no resultado do feito, a
Corte resolveu prosseguir em seu julgamento" (fls. 460-46 1).
Ora, ausente a comprovação de efetivo prejuízo à parte, dado
que a documentação acostada em nada influiu na formação da convicção do
Tribunal, não se há de cogitar da declaração de nulidade do feito. Nesse
diapasão, essa Corte Eleitoral já decidiu que "não há falar em nulidade por
cerceamento de defesa, quando não demonstrado o prejuízo" (AgR-Al
n° 173641-SP, ReI. Mm. Maria Thereza Moura, DJe de 8.10.2014).
Superadas as preliminares suscitadas pelas partes, passa-se à
análise da questão de fundo.
A controvérsia travada nos autos consiste em saber se o
reconhecimento de causa de inelegibilidade ocorrida após a eleição (no caso,
a revogação da decisão liminar que suspendia os efeitos da decisão de
rejeição de contas) pode (ou não) ser veiculada em sede de Recurso contra a
Expedição de Diploma, com espeque no art. 262, 1, do Código Eleitoral, em
sua redação primeva.
Verifico que, nesse ponto, o equacionamento da controvérsia
travada não diz respeito ao reexame do complexo fático-probatório acostado
aos autos (o que reclamaria a formação de nova convicção acerca dos fatos

CE. Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou
de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade.
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narrados), mas a eventual reenquadramento jurídico dos fatos, providência
que, aí sim, se coaduna com a cognição realizada nesta sede processual.
Noutros termos: a requalificação jurídica ocorre em momento ulterior ao exame
da relação entre a prova e o fato, partindo-se da premissa de que o fato está
devidamente provado.
Captando com (comum) felicidade a distinção supra entre
reenquadramento jurídico e reexame de provas, Luiz Guilherme Marinoni
preleciona que "a qualificação jurídica do fato é posterior ao exame da relação
entre a prova e o fato e, assim, parte da premissa de que o fato está provado.
Por isso, como é pouco mais que evidente, nada tem a ver com a valoração da
prova e com a perfeição da formação da convicção sobre a matéria de fato. A
qualificação jurídica de um ato ou de uma manifestação de vontade acontece
quando a discussão recai somente na sua qualidade jurídica" (MARINONI, Luiz
Guilherme. "Reexame de prova diante dos recursos especial e extraordinário".
In: Revista Genesis de Direito Processual Civil. Curitiba, núm 35, p. 128-145).
Trata-se, à evidência, de quaestio juris, que pode, ao menos em linha de
princípio, ser objeto dos recursos excepcionais - extraordinário e especial.
Superado o ponto acerca do reenquadramento jurídico, averbo
que as inelegibilidades que lastreiam a interposição do Recurso contra a
Expedição de Diploma (RCED) são de duas ordens: em primeiro lugar, as
inelegibilidades de caráter constitucional, constituídas a qualquer momento,
não sujeitas ao instituto da preclusão; e, em segundo lugar, as
inelegibilidades de natureza infraconstitucional que surgirem após a
formalização do registro de candidatura. A seu turno, as inelegibilidades
infraconstitucionais constituídas antes do pedido de registro não podem ser
suscitadas em RCED: estas tem espaço em sede de Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura (AIRC), sob pena de preclusão.
Neste mesmo sentido é o escólio da abalizada doutrina
eleitoralista de José Jairo Gomes: "somente as inelegibilidades constitucionais
não levantadas naquela altura e as infraconstitucionais supervenientes ao
pedido de registro podem embasar RCED. As constitucionais, porque não
sofrem os efeitos da preclusão temporal (CE, art. 259); as supervenientes, por
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terem surgido entre a data do requerimento de registro de candidatura e o
pleito" (COMES, José Jairo. Direito Eleitoral. ga ed. São Paulo: Atlas, 2013).
Também é a remansosa jurisprudência desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2012. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
REJEIÇÃO
DE
CONTAS.
INELEGIBILIDADE.
INFRACONSTITUCIONAL E ANTERIOR AO PEDIDO DE
REGISTRO. DESPROVIMENTO.
'A inelegibilidade apta a embasar o Recurso Contra Expedição
de Diploma (RCED), art. 262, 1, do Código Eleitoral, é, tão
somente, aquela de índole constitucional ou, se
infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura.
Precedentes'. (AgR-Al n° 116-07/MG, ReI. Mm. Aldir Passarinho
Junior, DJe 18.6.2010).
Na hipótese dos autos, a inelegibilidade em questão, além de ser
de natureza infraconstitucional, porquanto decorrente da rejeição de
contas do agravado ad. 10, 1, g, da Lei Complementar n° 64/90, é
preexistente ao registro, tanto que serviu de fundamento para a
impugnação do registro de candidatura dos agravados.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
Desprovimento do recurso.
(ED-Al n° 1-46/BA, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 4.8.2014); e
Inelegibilidade. Condenação por ato doloso de improbidade
administrativa.
- Se a publicação do acórdão condenatório em ação civil pública e o
consequente conhecimento pelas partes do inteiro teor das
respectivas razões do colegiado ocorreram após o prazo final do
pedido de registro, evidencia-se eventual hipótese de causa de
inelegibilidade superveniente, posterior à formalização da
candidatura, a qual não pode ser discutida no âmbito do pedido de
registro, em que se examinam causas preexistentes. Precedentes.
(AgR-REspe n° 449-91/MG, ReI. Mm. Arnaldo Versiani, PSESS
de 30.10.2012).
In casu, a partir do delineamento fático realizado pelo Tribunal
de origem, depreende-se que a decisão de rejeição de contas foi prolatada
antes da formalização do registro de candidatura. Justamente por tratar-se de
inelegibilidade de caráter infraconstitucional, a via processual adequada para a
sua arguição seria, como dito algures, a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura (AIRC), e não o RCED. Segundo consta do decisum regional, a
AIRC restou efetivamente manejada, não tendo sido enfrentada referida
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controvérsia naquela oportunidade ante a existência de decisão liminar
suspendendo os efeitos da aludida rejeição de contas.
Com efeito, a propositura da AIRC, com amparo na aludida
causa de inelegibilidade, evidencia a sua preexistência ao momento da
formalização do registro de candidatura. Eis a conclusão inelutável: a
circunstância de que seus efeitos tenham sido suspensos por decisão judicial
em momento ulterior não tem o condão de transmudar sua natureza, i.e., de
inelegibilidade preexistente para inelegibilidade superveniente.
Colacionam-se excertos do julgado regional que explicitam os
fatos sub examine (fls. 335-336):
O pedido de registro de Antonio Carlos Paim Cardoso foi impugnado
ao fundamento de que o TCM havia emitido parecer prévio pela
rejeição de suas contas relativas ao exercício de 2009, quando
ocupou o cargo de prefeito, tendo a Câmara de Vereadores de
Amélia Rodrigues, pelo voto da maioria de seus membros, aprovado
o referido Parecer para considerar irregulares as contas sob sua
responsabilidade.
Ocorre que quando do julgamento da impugnação pelo Juiz Eleitoral
e do recurso por esta Corte, os efeitos da decisão que havia
rejeitado as contas estavam suspensos por força de liminar
concedida no Agravo de Instrumento n° 0310195-39.2012.8.05.000,
interposto perante o Tribunal de Justiça, o que impediu fosse
analisada a existência ou não da inelegibilidade suscitada.
Submetido o Agravo de Instrumento a julgamento na respectiva
Câmara, foi-lhe negado provimento, revogando-se a liminar antes
obtida.
Já assentado o cabimento do presente recurso e que a
inelegibilidade em que ele se funda, suspensa à época do pedido de
registro, deve ser tida por superveniente, não importa que o
julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que a
suspendeu tenha sido julgado somente em 23/10/2012, após o
pleito, que ocorreu em 07/10/2012.
Como bem destacado no opinativo ministerial, como foram as ações
manejadas pelo candidato que impediram o exame da inelegibilidade
quando do pedido de registro, a realização das eleições, data
considerada para delimitar a possibilidade de arguição de
inelegibilidade superveniente, não deve ser aplicada ao caso já que,
cessados os efeitos da liminar, a existência da inelegibilidade
retroage a esse marco".
Nesse mesmo sentido, o Tribunal Regional Eleitoral baiano, no
acórdão integrativo no 774/2013, consignou que (fls. 461-463):
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Inexistente a omissão arguida em sede de aclaratórios já que o voto
condutor do acórdão, ao rejeitar a preliminar, deixou bem clara a
possibilidade de ser discutida a rejeição das contas do embargante,
que se deu por força do Parecer Prévio n° 115/2011, de forma que o
recurso em ação de impugnação a registro de candidatura que se
encontra no TSE não induz à litispendência alegada e não impede o
processamento do feito.
[ ... 1
Vê-se, pois, que o julgado considerou que o pedido de registro foi
impugnado com esteio na inelegibilidade prevista no artigo 1°, 1, g,
da Lei Complementar n° 64/90, afastando a preclusão alçada e,
almejando o embargante se insurgir contra essa conclusão, os
embargos não são o meio adequado.
[...
Não lhe assiste razão quando indica contradição residente em ter o
julgado considerado superveniente a inelegibilidade que se
configurou pela rejeição de contas ocorrida por força do Decreto
Legislativo n° 001/2011, da Câmara de Vereadores de Amélia
Rodrigues.
[...
A par disso, ao proferir Voto Vista que integra o presente julgado, a
Juíza Maria do Socorro Barreto Santiago esmiuçou as datas a serem
observadas no desenrolar do feito, deixando registrado que a
decisão liminar que suspendeu os efeitos da rejeição das contas foi
publicada em 12 de julho de 2012 e a impugnação foi oferecida no
dia seguinte, em 13 de julho de 2012.
Há mais, porém.
Ainda que assim não fosse, a causa de inelegibilidade ora em
discussão sequer poderia ensejar a propositura de Recurso contra Expedição
de Diploma por outro fundamento. É que a inelegibilidade superveniente, que
autoriza o manejo do RCED, é apenas e tão somente aquela que exsurge
entre a data do registro de candidatura e a data do pleito.
Em outras palavras, mesmo que se afastasse a natureza de
inelegibilidade preexistente - o que se afirma apenas argumentativamente -, a
revogação da decisão liminar que suspendia os efeitos da decisão de rejeição
de contas não consubstancia hipótese de inelegibilidade superveniente para o
fim de interposição de RCED, porquanto exsurgiu apenas após a data do
pleito.
Esse entendimento encontra eco na remansosa jurisprudência
deste Tribunal Superior, vejamos os seguintes precedentes:
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ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
RCED. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. ART. l, 1, L, DA LC
N° 64/90. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA APÓS O
PLEITO. DESPROVIMENTO.
A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de
recurso contra expedição de diploma, fundado no inciso 1 do
art. 262 do CE, é aquela que surge após o registro de
candidatura, mas deve ocorrer até a data do pleito. (Precedente:
REspe n° 1313059/BA, ReI. Mm. Cármen Lúcia, DJe de 29.6.2012).
In casu, considerando que o acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo, que confirmou a condenação do agravado por
improbidade administrativa, foi proferido após as eleições, inviável a
arguição da aludida inelegibilidade superveniente em sede de
recurso contra expedição de diploma.
Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe n° 975-52/SP, ReI. Mm. Luciana Lóssio,
de 6.11.2014); e

DJe

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
ARGUIÇÃO APÓS AS ELEIÇÕES. DESPROVIMENTO.
Alegações trazidas em petição protocolada após a interposição do
agravo regimental não podem ser conhecidas em virtude da
preclusão e pelo fato de constituírem inovação.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, a inelegibilidade superveniente que autoriza o
ajuizamento de recurso contra expedição de diploma é aquela
que ocorre entre a data do pedido de registro e a data do pleito.
Precedentes.
No caso, a condenação do agravado em ação de investigação
judicial eleitoral (AIJE), com decisão colegiada proferida apenas em
dezembro de 2012, não permite o ajuizamento de recurso contra
expedição de diploma.
Agravo regimental não provido.
(AgR-REspe n° 93-721RJ, ReI. Mm. João Otávio de Noronha,
DJe de 11.10.2014).
No caso sub examine, a Corte Regional Eleitoral baiana
desconsiderou tal entendimento, asseverando que "já assentado o cabimento
do presente recurso e que a inelegibilidade em que ele se funda, suspensa à
época do pedido de registro, deve ser tida por superveniente, não importa que
o julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que a
suspendeu tenha sido julgado somente em 23110120121 após o pleito, que
ocorreu em 07/10/2012" (fls. 335).
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Como visto, referida orientação não encontra a chancela da
jurisprudência remansosa desta Corte Superior Eleitoral. Oportuno ressaltar
que, em julgado recente, apreciando controvérsia similar à presente, o Ministro
João Otávio de Noronha, em seu voto, seguido à unanimidade pela Corte,
asseverou: "A esse respeito, extrai-se do acórdão regional que, apesar das
sucessivas decisões judiciais ora revogando, ora restabelecendo a
antecipação de tutela concedida nos autos de ação declara tória de nulidade,
é inequívoco que, na data da eleição, os efeitos do DL 103/2005
encontravam-se suspensos. [...] Consequentemente, o fato de a liminar não
possuir mais validade à data do juiqamento do recurso contra expedição de
diploma pelo TRE/GO em 18.9.2013 não é capaz de atrair a inelegibilidade do
art. 11, 1, g, da LC 64/90." (AgR-REspe n° 1-52/GO, Rei. Mm. João Otávio de
Noronha, DJe de 8.8.2014).
Deste modo, sem embargo de uma melhor reflexão a respeito
da jurisprudência supracitada para decisões envolvendo as eleições de 2014 e
as vindouras, em respeito ao princípio da segurança jurídica que deve guiar as
modificações de entendimento da Corte, assevero que o perecimento, após da
data da eleição, de medida liminar que suspendia os efeitos da inelegibilidade
não pode ser considerado para fins de recurso contra a expedição de diploma.
Por fim, deixo de analisar a suposta anulação da aludida
rejeição (Decreto Legislativo n° 2/2014), ante a total ausência de interesse para
o deslinde da causa (Protocolos n° 35.667/2014 e n° 35.783/2014): a rejeição
de contas ora em debate não pode ser considerada, repiso, como causa
superveniente de inelegibilidade para efeitos do presente recurso contra a
expedição de diploma.
Após, determino a juntada aos autos dos Protocolos
n1 35.667/2014 e n135.783/2014.
Ex positis, não conheço do agravo interposto pelo Partido dos
Trabalhadores (PT) - Municipal, com esteio no ad. 36, § 60, do RITSE. Dou
provimento aos agravos interpostos por Marcos Galvão Coutinho e Antônio
Carlos Paim Cardoso, para conhecer e dar provimento aos recursos especiais,
por eles interpostos, nos termos do ad. 36, § 70, do Regimento Interno do
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EM

Tribunal Superior Eleitoral, a fim de julgar improcedente apenas e tão somente
o pedido deduzido no presente Recurso Contra a Expedição de Diploma.
É como voto.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhor Presidente, peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

AI n° 30-37.2013.6.05.0000/BA. Relator: Ministro Luiz Fux.
Agravante: Marcos Galvão Coutinho (Advogados: Luis Vinícius de Aragão
Costa - OAB: 22104/BA e outros). Agravante: Antônio Carlos Paim Cardoso
(Advogados: Juliana Floquet Saies - OAB: 39938/BA e outros). Agravante:
Partido dos Trabalhadores (PT) - Municipal (Advogado: Daniel Ribeiro Souza
Brito - OAB: 28582/BA). Agravados: Coligação Quem Trabalha Vem Aí e
outros (Advogados: Ângelo Franco Gomes de Rezende - OAB: 16907/BA e
outro).
Usaram da palavra, pelos recorrentes, Marcos Galvão
Coutinho e Antônio Carlos Paim Cardoso, o Dr. Márcio Ferreira e, pela
recorrida Coligação Quem Trabalha Vem Aí, o Dr. Ângelo Franco Gomes de
Rezende.
Decisão: Após o voto do Ministro relator, não conhecendo do
agravo do Partido dos Trabalhadores (PT) - Municipal, e provendo os agravos
interpostos por Marcos Galvão Coutinho e Antônio Carlos Paim Cardoso para
conhecer e dar parcial provimento aos recursos especiais, a fim de julgar
improcedente, apenas e tão somente, o pedido deduzido no presente recurso
contra a expedição de diploma, antecipou o pedido de vista o Ministro Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto. Impedimento do Ministro Admar Gonzaga.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes a Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, os Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, João Otávio
de Noronha, Henrique Neves da Silva e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.

SESSÃO DE 19.5.2015.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhor Presidente, pedi vista depois de assaltado por dúvida
relacionada à tempestividade dos apelos raros em julgamento.
Esclareço, desde logo, que estou inteiramente de acordo com
o equacionamento dado pelo em. Ministro Luiz Fux, relativamente à falta de
legitimidade recursal do Diretório Municipal do PT, bem como à matéria de
fundo no caso sub examine.
Quanto à tempestividade, porém, remanescem algumas
reticências de minha parte, merecedoras do descortino dos ilustres pares.
O denso e complexo caderno processual registra uma
exagerada plêiade de peças recursais manuseadas por Antônio Carlos Paim
Cardoso e Marcos Galvão Coutinho, eleitos, respectivamente, Prefeito e Vice
do Município baiano de Amélia Rodrigues, e também por parte do Partido dos
Trabalhadores (PT) - Municipal.
Para que se tenha uma ideia do cenário processual, anoto que
a partir do acórdão que, por unanimidade, implicou o provimento do Recurso
Contra a Expedição de Diploma dos agentes eleitos, ora Recorrentes, houve o
manuseio de dois embargos de declaração (fls. 349-369 - Marcos /
fls. 370-398 - Antônio), ambos rejeitados por meio do acórdão acostado às
fis. 453 a 464. Seguiram-se, incontinenti: a) 20s EDs de Antônio (fls. 467 a
475); b) 20s EDs de Marcos (fls. 476 a 483); c) los EDs do PT Municipal
(fls. 547 a 553); d) REspe de Antônio (fls. 560 a 602); e) REspe de Marcos
(fis. 677 a 705).
Os segundos embargos declaratórios de Antônio e de Marcos
(itens "a" e "b" supra) foram rejeitados, por maioria, mercê do acórdão
hospedado às fls. 830 a 838. Sobrevieram, então: a) REspe do PT Municipal;
30S EDs de Marcos (fls. 856 a 867); d) 21 REspe
b) 20s EDs do PT Municipal; c)
de Marcos (fls. 882 a 916); e) 20 REspe de Antônio (fls. 918 a 963).
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Por meio da decisão de fls. 1.068-1.069, o Relator na origem,
Juiz Maurício Kertzman Szporer, indeferiu pedido de suspensão do feito
enquanto pendente de julgamento da ação anulatória de Decreto Legislativo.
Na ocasião, Sua Excelência deixou patenteadas as "intenções
procrastinatórias" de alguns sujeitos processuais. Gontra a ciecisao ae
indeferimento da suspensão, houve agravo interno (fls. 1.077 a 1.083), ao qual
o TRE/BA negou provimento por meio do acórdão (n° 163/2014) de fls. 1.102 a
1.106.
Prosseguindo nos julgamentos derivados relacionados à
expedição de diploma, a Corte Regional não conheceu dos 2`aclaratórios do
PT Municipal, por preclusão consumativa (REspe interposto antes dos
declaratórios!), e rejeitou os 30 declaratórios de Marcos Galvão Coutinho,
declarando-os, de maneira expressa, manifestamente protelatórios, nos termos
do art. 275, § 40, do Código Eleitoral (fls. 1.092 a 1.099).
Foi, então, que:
O PT Municipal opôs 30S EDs (fls. 1.109 a 1.114);
Antônio ratificou, sem acréscimos, o seu 20 REspe
(fis. 1.123 a 1.125);
O PT Municipal ratificou o seu especial eleitoral, com a
apresentação de razões complementares (fls. 1.126 a 1.132);
Marcos promoveu reiteração simples do seu especial
(fls. 1.133);
Marcos opôs

40S EDs (fis. 1.135 a 1.138).

O TRE/BA, então, de acordo com o acórdão de fls. 1.141 a
1.151, rejeitou os declaratórios logo acima referidos nos itens "a" e "e",
declarando-os manifestamente procrastinatórios, com reconhecimento de
litigância de má-fé e aplicação de multa pecuniária equivalente a R$ 5.000,00
(cinco mil reais), ficando condicionada a interposição de qualquer recurso ao
depósito da cifra aludida.
O PT Municipal e Marcos, mais uma vez, reiteraram os
respectivos especiais eleitorais (fls. 1.155 e 1.156).
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O caderno processual registra, ainda, decisão denegatória dos
especiais, interposição de agravos de instrumento e incidentes outros não
relevantes para a solução do presente pedido de vista.
Pois bem!
Motivou meu pedido de vista, como esclareci ab initio, não a
solução dada à quaestio quanto ao tema de fundo pelo insigne Relator,
Min. Luiz Fux, com a qual me ponho de acordo, mas sim o tema da
intempestividade dos apelos raros de Antônio e Marcos, ambos providos por
Sua Excelência.
Em consonância com o ad. 275, § 40, parte final, do Código
Eleitoral, quando os embargos de declaração são expressamente declarados
procrastinatórios, não se tem a suspensão (leia-se interrupção) do prazo
previsto para o recurso principal. É dizer: a consequência da declaração de
procrastinação induz o esvaziamento/perda do prazo para o manuseio do
recurso vertical.
Tal especificidade do processo eleitoral, a par de
consubstanciar um estorvo para quem não é especialista em Direito Eleitoral,
induz à prática nada ortodoxa, largamente aceita pela Justiça Eleitoral, de se
promover, em ofensa ao Princípio da Singularidade (unirrecorribilidade), a
interposição simultânea de embargos de declaração com recurso eleitoral ou
de embargos de declaração com recurso especial eleitoral.
Aproveitando-se desta fresta sistêmica, partes e advogados
inescrupulosos abusam desta prática para procrastinar as soluções das lides
eleitorais, o que fere de morte um processo que deve trilhar pela celeridade em
face da existência de mandatos com dias certos de encerramento.
O abuso tem sido enorme e o ardil muitíssimo bem calculado.
Em muitos casos, titular e vice dividem suas defesas e, em
comportamentos orquestrados, potencializam a procrastinação. Não raras
vezes, os abusos mais grosseiros ficam a cargo dos vices, para que os
titulares não sofram prejuízos maiores relacionados à perda de prazo do apelo
respectivo e à aplicação de multa pecuniária.
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O caso dos autos bem sugere a patologia revelada.
Com o devido respeito, muito difícil acreditar não soubesse
(e aprovasse!) o Recorrente Antônio o comportamento do seu candidato a Vice
Marcos, este responsável por 4 (quatro) embargos de declaração, dois
declarados procrastinatórios, e algumas reiterações (até intempestivas!) de
recurso especial eleitoral. O PT Municipal, por igual, usou e abusou do seu
direito de petição, mormente se considerado que por não ter integrado a
relação processual de processo de diplomação, como bem anotou o Min. Fux,
nem dispõe de legitimidade para recorrer.
Todavia, impossível ao julgador presumir a má-fé de quem não
participou formalmente de tais condutas processualmente desleais.
No caso, não está comprovada a má-fé do Prefeito eleito. Com
efeito, muito embora Antônio tenha embargado por duas vezes, seus
embargos colheram rejeições simples, isto é, sem a pecha de
procrastinatórios. Como explicitado alhures, procrastinatórios foram declarados
tão somente os aclaratórios do Vice Marcos e do PT Municipal.
Não bastasse, Antônio reiterou o seu REspe à fi. 1.123 e, no
seu caso individual, a reiteração bastava, porquanto os acórdãos diretamente
atacados pelo seu especial eleitoral não foram materialmente alargados pelas
declarações de procrastinação relativas aos aclaratórios de Marcos e do PT
Municipal. Tivessem sido expandidos - mercê das inovações havidas -,
simples reiteração não bastaria.
Tenho para mim, então, que o especial eleitoral de Antônio
pode ser conhecido e, no ponto, acompanho o Relator, ainda que por
fundamentação diversa.
Todavia, melhor sorte não colhe o especial de Marcos. A
40S declaratórios acresceu
declaração de procrastinação dos seus 30s e
conteúdo aos acórdãos originários. A última reiteração do especial não basta.
O Recorrente deveria ter aparelhado especial com alegação de ofensa à parte
final do § 40 do ad. 275 do Código Eleitoral. Seu silêncio (ou desídia) conduziu
à perda do prazo do especial eleitoral que, por tais razões, não pode ser
conhecido.
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Ex positis, não conheço, por intempestivo, do especial de
Marcos e conheço e dou provimento ao especial de Antônio, com aplicação do
disposto no ad. 509, caput, do CPC.
Quanto ao agravo de instrumento interposto pelo Diretório
Municipal do PT, não o conheço, ante a falta de legitimidade recursal do
agravante, na linha do entendimento do em. Relator.
É como voto.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Senhor Presidente,
apenas reitero a tese de que eu não exijo ratificação. E, neste caso, também
houve interposição concomitante de embargos declaratórios e de recurso
especial. Mas essa é apenas uma filigrana, não influi.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): E no caso
de Antônio Carlos Paim Cardoso, Vossa Excelência, acompanha, Ministro
Tarcisio Vieira?
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Acompanho o relator, por outros fundamentos. Eu entendo que, nesse
caso específico, a ratificação bastou, porque os respectivos embargos
declaratórios não foram...
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Vossa
Excelência diverge quanto ao ponto de vista da análise processual do
conhecimento do recurso?
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Do recurso do vice.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): De
Marcos Galvão Coutinho, que é o vice.
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O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Sim. Em relação a quem já foi aplicada multa na origem, o que me
parece oportuno suportar.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Dando
sequência à tomada de votos, após o relator, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura.

VOTO

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Senhor Presidente, eu fiquei só com uma dúvida: o Ministro Luiz Fux
vai aderir ao resultado proposto?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Não, o
Ministro Luiz Fux entende que não é necessária essa...
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Então, acompanho a divergência.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): No mais,
acompanha o relator?
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: No mais, eu acompanho o relator. É porque, tendo existido a
expressa declaração de que os embargos eram procrastinatórios, aí ele
deveria, a meu ver, agir como fez o voto do eminente Ministro Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, o efeito prático, no que tange ao exercício dos cargos ou
mandatos, é exatamente o mesmo. A diferenciação que o eminente Ministro
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Tarcisio Vieira de Carvalho Neto faz é de que, como foram declarados
protelatórios os embargos, seria necessário - é essa a nossa linha - que o
vice-prefeito atacasse essa declaração de serem protelatórios os terceiro e
quarto embargos por ele opostos.
Eu acompanho, nesse ponto, o eminente Ministro Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, sem prejuízo de acompanhar nos demais pontos o
eminente relator, dando provimento ao recurso do prefeito.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): E no
ponto divergente, acompanha a divergência?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: No
ponto específico, acompanho a divergência.

VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Senhor
Presidente, eu também acompanho a divergência.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Por
enquanto só há uma divergência, quanto ao aspecto processual, de que houve
recurso considerado procrastinatório do vice-prefeito, tema esse superado pelo
relator, mas conhecendo do recurso do vice e do prefeito. O Ministro Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto divergiu somente quanto ao conhecimento do recurso
do vice. Quanto ao tema de fundo, faltamos votar eu e Vossa Excelência. A
matéria está vencida, por maioria, pelo menos.

VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Senhor Presidente, eu acompanho o relator, então.

M.
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VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Senhores
Ministros, eu também tenho sempre superado essa questão da procrastinação.
Entendo que podemos voltar a analisá-la, caso contrário Tribunal Regional se
torna senhor e dono do acesso à Corte Superior, estabelecendo que
determinado embargo é protelatório.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): E, então, se perde
o prazo para a interposição do recurso especial.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente):
Exatamente. Então, eu tenho vários julgados em que eu sempre dou
seguimento ao...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): E aqui houve
interposição simultânea desses embargos ditos protelatórios com o REspe.
Então utile per mutile non vitiatur. Está no recurso especial.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Ainda
mais quando superamos aquela questão da extemporaneidade, lá atrás.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Por falta de
ratificação, que é uma filigrana desnecessária.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Então,
por todos esses motivos, peço vênia à divergência para acompanhar in totum o
voto do relator.

q
,
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EXTRATO DA ATA

AI n° 30-37.2013.6.05.0000/BA. Relator: Ministro Luiz Fux.
Agravante: Marcos Galvão Coutinho (Advogados: Luis Vinícius de Aragão
Costa - OAB: 22104/BA e outros). Agravante: Antônio Carlos Paim Cardoso
(Advogados: Juliana Floquet Saies - OAB: 39938/BA e outros). Agravante:
Partido dos Trabalhadores (PT) - Municipal (Advogado: Daniel Ribeiro Souza
Brito - OAB: 285821BA). Agravados: Coligação Quem Trabalha Vem Aí e
outros (Advogados: Ângelo Franco Comes de Rezende - OAB: 16907/BA e
outro).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do
agravo do Partido dos Trabalhadores (PT) - Municipal e deu provimento ao
agravo de Antônio Carlos Paim Cardoso para conhecer e prover o recurso
especial, a fim de julgar improcedente, apenas e tão somente, o pedido
deduzido no presente Recurso Contra a Expedição de Diploma, nos termos do
voto do relator. Quanto ao agravo de Marcos Galvão Coutinho, o Tribunal, por
maioria, dele não conheceu, nos termos do voto do Ministro Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto. Vencidos os Ministros Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Dias
Toffoli. Redigirá o acórdão o próprio relator. Impedimento do Ministro Admar
Gonzaga.
Presidência do Ministro Dias Toffoh. Presentes a Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, os Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, João Otávio
de Noronha, Henrique Neves da Silva e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.

SESSÃO DE 2.6.2015.*

* Sem revisão das notas de julgamento da Ministra Luciana Lóssio.

