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Recurso ordinário em ação de impugnação de mandato
eletivo de senador, julgada procedente por TRE,
concomitantemente com recurso contra expedição de
diploma.
1. Recurso de terceiro que se diz interessado, do qual não
se conhece por que não demonstrada tal condição.
2. Recurso da agremiação partidária ao qual se nega
provimento. uma vez que a ausência de sua citação para
integrar a relação processual não conduz. no caso, à
nulidade do acórdão.
3. Composição regular da Corte Regional, por não ser
necessária a convocação de substitutos para os juizes que

declararam suspeição.
4. Não configura irregularidade a ausência de manifestação
do procurador regional eleitoral na sessão de julgamento.
5. Implica cerceamento à defesa o julgamento antecipado
da
ação de impugração de mandato cujos fatos

demandam

dilação

probatória.

A

inexistência

de

oportunidade para o réu produzir prova, em oposição aos
documentos que instruiam a ação, configura ofensa aos

princípios

do

recomendando

contraditório

e

da

a

da

decisão.

nulidade

ampla

defesa,
Aplicação,

entretanto. da regra do art. 249. § 2°, do CPC, segundo a
qual não se decreta nulidade quando é possível julgar o
mérito a favor da parte aquem aquela aproveitaria.
6. Fatos supostamente acontecidos antes da escolha e
registro do candidato, cpe não guardam relação direta com
o pleito eleitoral e que não foram objeto de procedimento ou
investigação judicial ames das eleições, não se prestam
para fundamentar ação de impugnação de mandato efetivo,
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com sérias conseqüêncas no mandato popular colhido das
urnas. Recurso provido :Jara julgar improcedente a ação.
7. O ônus da sucumbência não se coaduna com os feitos
eleitorais. Condenação em honorários que não se acolhe.
8. Anulação do acordão recorrido na parte em que julgou os
recursos contra a expedição de diploma, visto que a

apreciação deles compete ao Tribunal Superior Eleitoral.
Determinação do desapensamento de tais recursos. a fim
de que sejam autuados e distribuidos.

Vistos, etc.,
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. por
unanimidade, em não conhecer do 'sourso de Antônio Celso Garcia.
conhecer do recurso do PMDB e negar- ne provimento, conhecer do recurso
de Roberto Requião de Mello e Silva e dar-lhe provimento para julgar
improcedente a ação de impugnação ce mandato e, por incompetência do
TRE, anular o acórdão no ponto em que julgou os recursos contra
diplomação, vencidos os Ministros Relator, que julgava prejudicados os
referidos recursos, e Nilson Naves, que dava provimento ao recurso, em
menor extensão, e decidir, ainda, c'esapensar os recursos contra a
diplomação. para o fim de distribuição, 'los termos das notas taquigráficas,
que ficam fazendo parte integrante desta decisão.
Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 6 de novembro de 1997.
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO COSTA PORTO: Sr. Presidente,
trata-se de três recursos ordinários. o primeiro de Roberto Requião, senador
eleito pelo Paraná. e seus suplentes, interposto contra o Acórdão n° 21.289,
prolatado pelo Tribunal Regional Eleitoral daquele estado, que julgou
procedente ação de impugnação de mandato; o segundo. do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro-PMDB, contra o mesmo acórdão; o
terceiro. de Antônio Celso Garcia. interposto contra o Acórdão n° 21.343, da
mesma Corte Regional, que rejeitou embargos de declaração, em que
pretendia o recorrente ver declarada sua titularidade para ocupar a vaga de
senador.

2.

Os autos se apresentam em nove volumes, referentes

ao processo de ação de impugnação de mandato e, ainda. em 15 (quinze)
apensos. correspondentes a) ao Recurso Contra Expedição de Diploma
n° TRE 2.120, com as mesmas partes. os mesmos fatos e os mesmos
documentos; b) a Representação por Abuso de Poder Econômico n° TRE
88/94. oposta por Hélio Duque contra : então candidato Roberto Requião,
não julgada até o momento da eleição do senador impugnado. que serviu
para instruir quer a ação de impugnação de mandato. quer os recursos
contra expedição de diploma; c) ao Recurso Contra Expedição de Diploma
n° TRE 2.123, com as mesmas partes e o mesmo objeto; d) às providências
de interpelação e de produção antecipada de prova que haviam sido
requeridas incidentalmente no curso daquela representação TRE n° 88/94,
cujas providências já esgotaram os seus efeitos; e) finalmente, urna
representação que o PDT movera contra o candidato Roberto Requião. com
respeito a fatos já abordados na ação :e impugnação de mandato ajuizada

'il'

por Hélio Duque.
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3.

E como informa a douto Procurador-Geral Eleitoral,

Professor Geraldo Brindeiro, em seu parecer de fls. 2.984 a 3.005:

"Em sessão realizada no dia 18.11.96 o TRE/PR, depois
que o Juiz Relator havia ordenado o apensamento aos
autos da ação de
impugnação de mandato dos
recursos contra expedição de diploma de n' 2.120
(fls. 2.198 - apenso VII) e de n' 2.123 (fls. 336 do apenso
XIII), propôs-se a julgar conjuntamente estes feitos,
incluindo-os na pauta daquela sessão (fls. 2.480 e 2.589
do vol. [7]). Sobreveio então o acórdão de n° 21.289
(fls. 2.481/2517 do vol. 7), pelo qual foi julgada
procedente a ação de impugnação (bem como
procedentes os recursos contra expedição de diploma),
declarando nula a votação atribuida a Roberto Requião,
decretando a perda de seu mandato, bem como a sua
inelegibilidade pelo prazo de 3 (três) anos a partir do
trânsito em julgado da decisão. lnvalidou ainda os
diplomas expedidos para os suplentes, Nivaldo Kruger
e Leo de Almeida Neves, condenando finalmente
Roberto Requião ao pagamento das custas processuais
e de honorários advocatícios na ordem de RS
100.000,00 (cem mil reaisj".
4.

O Acórdão de n° 2' .289 está assim ementado:

“REPRESENTAÇÃO. FLAGRANTES ABUSOS
DO
PODER ECONÔMICO E DE AUTORIDADE. ROBUSTEZ
DA PROVA APRESENTADA. PROCEDÊNCIA.

l - São flagrantes as infrações aos artigos 1°, inciso l,
alínea 'd' e 22, inciso XIV, da Lei Complementar
n° 64/90.
|| - Exigir prova mais robusta do que a existente nos
autos é fazer com que o abuso do poder económico e o
abuso do poder de autoridade, em beneficio de
candidato, jamais sejam coibidos".

5.

Com respeito a essa decisão, interpôs Antonio Celso

Garcia. qualificando-se como terceiro interessado, embargos de declaração,

'h'

visando possivel omissão quanto 'a definição de titularidade da vaga
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decorrente da cassação. O Tribunal "ão conheceu dos embargos, por
Acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO.
Preciso não era que ingressasse no processo quem
parte dele não o é”.
6.

Intimado,

o

Reccrrido,

Hélio Duque,

apresentou

contra-razões a cada um dos recursos e promoveu a juntada de vasta
documentação: pareceres do Tribunal :e Contas do Estado do Paraná,
peças

extraídas

de

procedimentos

administrativos,

de

processos

jurisdicionais, de uma impugnação a registro de candidatura, recortes de
jornais, panfletos de propaganda e* favor de Roberto Requião à
Presidência da República, à presidência :o PMDB e a senador.
7.

A partir da fl. 2.828. do 8° volume, até à fl. 2.970, do 9°

e último volume, continua o Douto Procurador Geraldo Brindeiro,

“o que se tem é uma sucessão de incidentes
processuais suscitados pelo PMDB, porque o
Presidente do TRE indeferiu o desentranhamento das
contra-razões e documentos juntados pelo recorrido
Helio Duque e, ainda, porque o Presidente omitiu-se
quanto ao requerimento do PMDB para remessa de
peças à Justiça Federal ou ao Ministério Público para
apurar eventual prática de crime pela violação ao
segredo de justiça que cerca a tramitação da ação de
impugnação de mandato.

Tais incidentes consistiram na interposição de agravo
regimental (fls. 2.875/2382 do 9° vol.), o qual não foi
conhecido com fundamento na intempestividade do
agravo (fls. 2.884/2886); embargos de declaração
(fls. 2.888/2302) que foram rejeitados (fls. 2.911/2315);
recurso especial (fls. 2.917/2360) que foi inadmitido
(fls. 2.965) e agravo de instrumento (certidão de
fls. 2.968), o qual foi añnal autuado neste Eg. TSE sob o
n° 870, tendo a Procuradoria-Geral Eleitoral se
manifestado pelo não conhecimento do mesmo, por
suscitar questões que naturalmente já estão sujeitas à
apreciação no âmbito do presente recurso ordinário".
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8.

Conclui o douto procurador o seu parecer, opinando:

“aj que não seja conhecido o recurso de Antônio Celso
Garcia: bj que seja admitida a intervenção recursal do
PMDB como terceiro juridicamente interessado: c) que
sejam desentranhadas, senão desconsideradas (...j as
contra-razões do recorrido Hélio Duque em face da
intempestividade; c) que sejam repetidas as alegações
de nulidade do julgamento por vicio na composição da
Corte do TREIPR ou por ausência de manifestação oral
da Procuradoria Regional Eleitoral; d) que embora seja
reconhecida a nulidade do processo por cerceamento
de defesa, abstenha-se o TSE de decretar a nulidade,
decidindo desde logo o mérito do recurso propriamente
dito,

no sentido de dar provimento aos recursos

ordinários de Roberto Requião e do PMDB, sob o
fundamento de que os fatos imputados na ação de
impugnação de mandato e nos recursos contra a
expedição de diploma não configuram abuso de poder
econômico ou politico para os tins da Le¡
Complementar n" 64190; e) que sejam julgados
prejudicados os recursos contra expedição de
diploma".

É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO COSTA PORTO (relator): Sr.
Presidente, não pode ser conhecido o recurso de António Celso Garcia.

RebeIa-se ele contra o Acórdão n° 21.343, que não conheceu de seus
embargos, opostos ao Acórdão de n” 21289.
Tomando-se o segundo colocado na disputa das vagas do

Senado Federal, nas eleições de 1996. entendeu Antônio Celso Garcia que
a decisão da Corte Regional não enfrerzou o tato superveniente de declarar
quem assumiria a vaga, aberta comi resultado do julgamento.

7
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Mas, segundo o voto condutor do Acórdão n° 21.343, o
embargante e' “parte ilegitima”: O interessado, se disse ali,
“deveria ingressar, se quisesse,
no momento
processual próprio e, não o fazendo, acarretou-lhe a
preclusão”.
2.

Pedindo, agora, intervenção no processo, já na fase

recursal, como assistente do recorrido Hélio Duque, suas razões, como
entende a Procuradoria-Geral Eleitoral. ~nada têm a ver com o pedido de
assistência":

“(...j o recorrente ingressou no feito para defender
interesse próprio, que não se situou como objeto da
ação de impugnação de mandato. A sua intervenção
nada tem a ver com a ñgura da assistência (arts. 50 e 54
do CPC), tanto que não apresentou quaisquer razões
para subsidiar a pretensão do recorrido Helio Duque,
igualmente derrotado nas eleições de Senador em
1994”.
3.

Assim, não conheço do recurso interposto por Antônio

4.

O PMDB, ao intervir somente nesta fase recursal,

Celso Garcia.

alega, inicialmente, sua qualidade de litisconsorte necessário e argúi - o
que também é reiterado no recurso de Roberto Requião - a nulidade da
decisão recorrida, por sua não-integração à lide.
E se propõe, se não acolhida a pretensão de litisconsórcio
necessário, a intervir como terceiro prejudicado, uma vez que a cassação
do Senador Requião virá comprometer a composição de sua bancada no
Senado Federal. “corn a perda de tempo no horário de propaganda gratuita
e, ainda, com prejuízos de imagem púb.ica no estado e no país".
:c-
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5.

Como recorda a Procuradoria-Geral Eleitoral, acolheu,

já, esta egrégia Corte o entendimento de que

"'inexistindo a comunhão de direitos e obrigações,
e não derivando tais direitos e obrigações do

mesmo fundamento, excluído está o litisconsórcio
(necessário) no que concerne à ação de
impugnação de mandato, cabível, no entanto, a
legitimação do partido como assistente e enquanto
manifestar interesse em

que a

sentença seja

favorável ao assistido (art. 50).' In Agravo de
Instrumento em Recurso Especial n° 9.557
(Acórdão TSE n' 12.332, DJ de 17.08.92, p.
133.468)”.
6.
julgo poder

Assim, afastada a :reliminar de nulidade da decisão,

ser acolhida

a

intervenção

do

PMDB

como terceiro

juridicamente interessado nesta fase recursal.

7.

Argúem, também. :'eliminarmente, Roberto Requião e

seus suplentes vicio na composição ca TRE do Paraná, por ocasião do
julgamento, em virtude da não-convocação de suplentes de juiz federal e
advogado, que haviam jurado suspeiçãc.
8.

Essa segunda preliminar de nulidade não merece,

igualmente, prosperar. É que o art. 28 do Código Eleitoral estatui:
“Os Tribunais Regionais deliberam por maioria de
votos, em sessão pública, com a presença da maioria
de seus membros.
§ 1° - No caso de impedimento e não existindo quorum,
será o membro do Tribunal substituido por outro da
mesma categoria, designado na forma prevista na
Constituição”.
.-n..
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Ora, como se constam dos autos, havia quorum mesmo
para compor a maioria absoluta, necessária para uma eventual deliberação
sobre constitucionalidade de lei ou ato contrário à Constituição.
9.

Ao invocar, em defesa de seu entendimento, a

deliberação desta Corte no Acórdão n: 13.715 - sobre a exigibilidade da
presença de todos os membros do Tribunal para decidir sobre matéria de
ordem constitucional -, não trazem cs recorrentes

precedente que os

socorra. A determinação do art. 19. parágrafo único, do Código Eleitoral, de
que as decisões desta Corte.
“na interpretação do Código Eleitoral
Constituição e cassação de registro
políticos, como sobre quaisquer recursos
anulação geral de eleições ou perda de

em face da
de partidos
que importam
diplomas. só

poderão ser tomadas com a presença de todos os seus

membros”.
não se estende à atuação das cortes regionais.
10. A mencionada disoosição legal, como elucida o douto
procurador-geral eleitoral,
“certamente leva em conta o dado de que o TSE decide
tais casos em única ou última instância. isto sugere
que o julgamento do presente recurso ordinário exigirá
a composição plena deste Eg. TSE, enquanto que
originariamente, em face da disciplina especifica, no
âmbito do TRE, o Código Eleitoral não exigiu esta
composição integral da Corte”.
11.

Assim, não merece prosperar, também, a alegação de

nulidade da decisão do TRE/PR, em virtude da não-convocação dos

ii

suplentes dos dois julgadoras que juraram suspeição.
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IV

12.

Deve, igualmente. ser recusada a preliminar de

nulidade de julgamento em razão c'e não haver o representante do
Ministério Público se pronunciado “durante os debates orais da causa”.
"após as sustentações orais produzidas pelos advogados do Autor, do
Requerido e dos litisconsortes”.
Seu silêncio, dizem os recorrentes,

"equivale à ausência. Dai a pergunta: a sessão poderia
ser realizada sem a presença do Procurador Regional
Eleitoral?”.
13.

E dizem que a resposta é dada pelo art. 11 da Lei

Complementar n° 64/90, verbis:
"Na sessão de julgamento, que poderá se realizar em
até 2 (duas) reuniões seguidas, feito o relatório,
facultada a palavra às partes e ouvido o Procurador
Regional, proferirá o Relator o seu voto e serão
tomados os dos demais Juizes".
O dispositivo, segundo os recorrentes,
"não deixa margem para dúvida: enquanto, às partes
(pelos seus advogados) é facultado o exercicio da
palavra,
do
Ministério
Público
exige-se
o
pronunciamento".
14.

Ora, a prerrogativa processual concedida ao Ministério

Público, como fiscal da lei, não lhe impõe a manifestação expressa.
Ademais, como anota o Procurador-Geral Eleitoral,
“o Ministério Público atuou eficazmente no processo,
propondo orientações para a ordenação dos múltiplos
feitos conexos e para a solução das inúmeras questões
processuais e de mérito”.
.a.
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15.

Não merece, então, prosperar, também. a preliminar

de nulidade de julgamento pelo fato de não haver se manifestado,
expressamente, no julgamento, o Ministerio Público.

16.

Referem-se os recorrentes, ainda, a vicio na pauta de

julgamento e de sua publicação, uma vez que os recursos contra expedição
de diploma foram ali mencionados como meros apensos da ação de
impugnação de mandato, nada indicando que seriam eles igualmente objeto

de deliberação.
17.

Em verdade, como anota o procurador-geral eleitoral,

a intenção do relator - que se depreende de seus despachos à fI. 336 do
apenso XIII (Recurso Contra Diplomação n° 2.123), à fl. 2.198 do apenso
VII (Recurso Contra Diplomação n° 2.120) e à tl. 2.476 dos autos da ação
de impugnação de mandato (fl. 7) - foi a de encaminhar os feitos para
julgamento simultâneo.
Tecnicamente,

"deveria ter se referido à reunião dos processos.
(art. 105 do CPC)".

18. Dai que o julgamento conjunto, pelo TRE, da ação de
impugnação de mandato e dos recursos contra diplomação tenha importado
em nulidade.
Primeiro, pelo cerceamento de defesa dos recorrentes, não
cientificados previamente, pela pauta de julgamento, da efetiva reunião dos
autos.
Depois. pelo tato de que não é da competência do TRE o

julgamento de recurso contra diplomação em eleições estaduais e federais.
'o
,a-
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A esse respeito, veja-se o Acórdão n° 12.066-SP:

"Compete ao TSE julgar recurso contra decisões do

TRE que versem sobre diplomação, pouco importando
que se impute à decisão recorrente ofensa à lei
ordinária ou à Constituição, que é hipótese qualificada
de violação da lei.” (Acórdão n' 12.066, Rec. n'
9.349-SP, in RJTSE, Brasília, 4 (1): 11-2576, janlmar,
1993).
19.

Mas acolho o erzendimento da Procuradoria-Geral

Eleitoral de que “este vicio não tem a vrtude de anular todo o julgamento.
mas somente aquele que incidíu sobre as recursos contra a expedição de
diploma", impondo-se, então reconhecer que

"em face do prévio julgamento da ação de impugnação
de mandato, cujo julgamento já se encontra submetido
à revisão pelo TSE, diante da interposição dos recursos
ordinários ora em exame, deverá ser sobrestado o
processamento daqueles outros recursos contra
diplomação até o julgamento dos recursos ordinários
nestes autos, quando então poderão ser declarados
prejudicados os recursos contra diplomação (...)“.

Vl

20.

Finalmente, alegar.: os recorrentes que a procedência

da ação de impugnação
“foi decretada em processo ainda não instruído - diante
da supressão de meios de prova - e com o
aproveitamento de elementos de convicção nulos e
ilegais”.

E, além de ver cerceacos meios de prova, a defesa teria
sido privada da oportunidade de prestar alegações finais.
_
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Segundo o procurador-geral eleitoral, a sanção de nulidade

por

cerceamento

de

defesa

dependeria,

no

caso,

da

concreta

demonstração de que a situação do processo não se compadecia com o
julgamento antecipado. Os fatos teriam que ser incontroversos, gozando da

presunção legal de veracidade, ou, ainda, não poderem, pela expressa
disposição do art. 5° da LC 64/90, ser seriamente contestáveis (donde a
hipótese de não se considerar relevante a prova protestada).
No caso em exame, porém,

"os fatos não eram incontroversos e tampouco
gozavam da presunção de veracidade. Sob outro
aspecto, a eficácia probatória dos milhares de
documentos juntados indiscriminadamente nos autos
era discutivel, pois os documentos se reportavam, tal
como salientaram os recorrentes, a peças extraídas de
sindicâncias e outros procedimentos administrativos
preparatórios, ainda inconclusivos, que se instauraram

no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
em relação aos quais inexiste prova de que tenha sido
assegurada a participação em contraditório dos
recorrentes.
Os documentos juntados exigiam, pois, contra-prova.
Não obstante, o v. acórdão recorrido presuqu como
verdadeiros os fatos, com base na documentação
acostada aos autos. sem especificar sequer quais eram
os

documentos

que

autorizavam

tal

presunção,

referindo-se aleatoriamente a estas ou aquelas folhas
dos autos, sendo que estas remissões não guardam
correspondência alguma com as folhas indicadas”.
Daí que, para o douto procurador-geral eleitoral, a situação
caracteriza nulidade por cerceamento de defesa, por se ter obstado aos
réus, ora recorrentes, a oportunidade de confrontar as provas documentais.
Mas julga ele que,

“ante a concreta perspectiva de que, quanto ao mérito,

o deslinde da ação forçosamente se apresenta favorável
aos

recorrentes, __é
se_

de aplicar,

como foi

por eles

14
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requerido expressamente às fls. 2.598, o § 2° do art. 249
do CPC, segundo o qual 'quando puder decidir o mérito
a favor da parte a quem aproveite a declaração de
nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir

o ato, ou suprir-lhe a falta'".
Mas,

ainda

que

se julgassem

verdadeiros os

fatos

alegados, entendera, já, o procurador -egionai eleitoral que eles poderiam
ser aptos

"para fulminar o administrador pela gestão temerária do
patrimônio público, mas não se apresentam idôneos
para configurar 'abuso do poder econômico ou político
em detrimento da liberdade do voto'. Não há como se
estabelecer uma relação de causalidade direta entre os

fatos alegados e a campanha eleitoral para senador. Os
fatos referem-se a abusos cometidos por Roberto
Requião enquanto exercia as funções de governador,
não como candidato no pleito de 1994.
Os fatos
alegados reportam-se já ao início da administração
Requião, com gastos irregulares para financiar
campanhas de promoção pessoal, mediante difusão de
obras públicas e divulgação de linhas programáticas do
governo, paralelamente a ataques a adversários
politicos“.
Esclarece o procurador regional eleitoral - e o reitera o
Senhor Procurador-Geral Eleitoral - que dos inúmeros fatos alegados pelo
autor percebe-se que a grande maioria deles teve lugar nos anos de 1991,
1992 e 1993, quando Roberto Requião - obviamente - não era candidato.
Somente dois fatos, que estão relacionados, ocorreram ou tiveram
repercussão no ano de 1994. O primeiro.
"a distribuição, durante os anos de 1993 até março de
1994,
de
milhares
de
correspondências
descaracterizadas, através da Sub-Chefia de Assuntos
Especiais da Casa Civil. Parte destas correspondências
referiam-se à distribuição do programa de governo 'HÁ
UM OUTRO CAMINHOZ Tal distribuição teria ocorrido

até março de 1994. 0 documento de fls. 400 dos autos
do recurso contra: diplomação n° 2.120 (apenso ll)
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menciona que foram impressos 2.000 exemplares. 0
acórdão se refere a 7.283 exemplares, aludindo
aleatoriamente às fls. 32 (que não corresponde às tis.

32 dos autos da ação de impugnação de mandato, nem
dos seus apensos). Ademais, como se observa da cópia
do programa, às fls. 404/410, o mesmo contem
estratégias de administração na área econômica, social
e agrícola. A clientela destinatária, por sua vez. como
reconhece o próprio acórdão, era representada pelos
convencionais do PMDB e a elite da classe politica. Vale
dizer, não se tratava de correspondência destinada a
influir diretamente no eleitorado, de modo a
comprometer de modo potencial e relevante a liberdade

do voto." (Parecer do Procurador-Geral Eleitoral, fi. 21)
O outro fato, praticamenze englobando o primeiro, refere-se
“ainda à distribuição de correspondênmas descaracterizadas e de conteúdo
variado, distribuídas pela mesma Sub-Chefia de Assuntos Especiais da
Casa Civil, desde janeiro de 1993 a janeiro de 1994", dirigidas
“a correiigionários ou adversários politicos. contendo
reproduções de matéria jornalística ou de pareceres
oficiais, que ora enalteciam a figura do Governador, ora
apontavam fatos desabonadores aos seus desafetos
politicos. Ainda assim, tais correspondências tinham
uma clientela certa, dentro da classe politica, e não
eram pois enviadas indistintamente a eleitores.
Tampouco se deu no periodo de campanha eleitoral. É o

que se extrai de cada um dos documentos de remessa
contidos no apenso ll”.
Tais fatos foram apurados em sindicância administrativa
“desaguando em um processo disciplinar que resultou
infrutifero (fls. 2.071i2.077 - apenso Vll). lnexisttu
qualquer provimento na instância administrativa ou na
Justiça comum que é a competente para apreciar atos
de improbidade a respeito da responsabilidade do então
Governador Roberto Requião".
O decisivo, conclui o Senhor Procurador-Geral Eleitoral,
,2
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“é que ainda que estivessem suficientemente provados
os fatos e, bem assim, definida a responsabilidade de
Roberto Requião, fosse pela rejeição de suas contas
pelo Tribunal de Contas, fosse por decisão judicial em
ação popular ou em ação de improbidade administrativa
nos termos da lei especifica, nem por isso estaria
caracterizado o abuso de poder econômico ou politico
para os fins da Lei Complementar 64/90".

VII

Por último, deve-se desconsiderar a invocação. pelo voto
condutor do acórdão recorrido, ao que decidiu esta egrégia Corte no
iulgamento da representação formalizada pela

Procuradoria Regional

Eleitoral do Estado da Paraíba contra o Senador Humberto Lucena.
Comprovou-se, ali, abuso de autoridade com
"a utilização do serviço gráfico do Senado Federal em

confecção de calendários, contendo a imagem do
parlamentar, e (...) enviados aos cidadãos do Estado no
qual possui o domicilio eleitoral, ocorrendo a remessa
em pleno ano destinado às eleições".

Aqui, não se demonstrou esse “nexo de causalidade” entre
os fatos e a campanha eleitoral.
Os fatos incriminadores - abusos, sim - atribuídos a
Roberto Requião, foram cometidos por ele no exercício de governador de

estado. e não como candidato às eleições de 1994. É certo que, assim se
promovendo, tinha em mente, obviamente. o pleito que se aproximava.
Mas, como advertiu, já, o procurador regional eleitoral.
"enquanto tais fatos não guardam correlação direta

com uma especifica campanha eleitoral, de cujos
abusos o candidato seja o protagonista ou o especial
beneficiário, não há como se perseguir a repressão e a
sanção através da Justiça Eleitoral.

A repressão ou

sanção haverá quezser buscada no âmbito da própria
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Administração ou então na Justiça Comum, na instância
civel ou criminal, em procedimentos especificos que
possam desaguar na caracterização da improbidade do
administrador. Uma vez caracterizada a improbidade
administrativa, no âmbito da Justiça Comum ou da
própria Administração Pública, pode-se então buscar a
conseqüente sanção de inelegibilidade atraves de
Justiça Eleitoral, com fundamento no art. 15, V. clc

art. 37, § 4° da Constituição Federal. Tal sanção de
inelegibilidade, aí sim poderá ser perseguida através de
impugnação ao registro de candidatos ou mesmo
através de recurso contra a diplomação, pois se trata de

inelegibilidade prevista na Constituição. É de se frlsar,
porém, que não compete à Justiça Eleitoral decidir pela
improbidade do administrador que posteriormente se
converte em candidato. De outro lado, se a improbidade
é atribuida já ao candidato, para fins de campanha
eleitoral que se delineia desequilíbrada ou passível de
desequilíbrio em face da utilização de abuso de poder

politico ou econômico, aí sim a Justiça Eleitoral exerce
plenamente a sua função quanto a decretação do
abuso, aplicando as sanções cabíveis“.
Por todas essas razões, embora possa ser decretada a
nulidade do processo por cerceamento de defesa. decido, de logo, seu
mérito. dando provimento aos Recursos Ordinárias de Roberto Requião e
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB para tornar
insubsistente o Acórdão n° 21.289 do TRE do Paraná.
E julgo prejudicados os Recursos Contra a Expedição de

it'

Diploma de n“s 2.120 e 2.123.
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PEDIDO DE VISTA

O

SENHOR

MINISTRO

FERNANDO

NEVES:

Sr.

Presidente. peço vista dos autos, para examinar com mais atenção a
questão do § 10 do art. 14 da CF. inclusive para verificar a jurisprudência da
Corte sobre a possibilidade de discutir. na ação de impugnação de mandato

i¡

eletivo. fatos anteriores ao registro.
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EXTRATO DA ATA

RO n° 61 - PR. Relator: .'.linistro Costa Porto. 1° Recorrente:
Roberto Requião de Mello e Silva, senador eleito, e outros (Advs.: Drs.
Cláudio Bonato Fruet, Renné Dotti e outros). 2° Recorrente: Diretório
Regional do PMDB (Adv.: Dr. Mozarte ce Quadros). 3° Recorrente: Antônio

Celso Garcia (Adv.: Dr. Nilso Sguarezí e Genésio Felipe de Natividade).
Recorrida: Hélio Moacyr de Souza Duoue (Adv.: Dr. Antônio Vilas Boas
Teixeira de Carvalho e outros).

Usaram da palavra, peo 1° recorrente, Roberto Requião
Mello e Silva, o Dr. Renné Dotti; pelo 3: coorrente, Antônio Celso Garcia, o
Dr. Nilso Sguarezi; e. pelo recorrido, o Dr. António Vilas Boas Teixeira de
Carvalho.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do
recurso de Antônio Celso Garcia. Ainda. por unanimidade, afastou a
nulidade que consiste na alegação de ausência de Iitisconsorte necessário.
Aiastou a alegação de que o Tribunal não estava completo ao julgar materia
constitucional. Afastou, ainda, a alegação de nulidade por ausência de
pronunciamento

do

Ministério

Público durante

o

julgamento.

Deu

provimento parcial ao recurso para anular o julgamento dos recursos contra
diplomação. Após o voto do eminente ministro relator, que dava provimento
ao recurso para anular o julgamento da impugnação ao mandato do
Senador Roberto Requião de Mello e Silva. pediu vista o Ministro Fernando
Neves.

Presidência do Exmo. Sr. Ministro Ilmar Galvão. Presentes
os Srs. Ministros Néri da Silveira, Maurício Corrêa, Costa Leite. Nilson

Naves, Costa Porto, Fernando Neves e o Dr. Geraldo Brindeiro, procurador-

'lt'

geral eleitoral.

SESSÃO DE 4.11.97.
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ESCLARECIMENTOS

O

SENHOR

MINISTRO

FERNANDO

NEVES:

Sr.

Presidente, antes de dar início ao meu voto-vista, gostaria de colocar uma
questão para a Corte, pertinente à proclamação parcial. Se bem me
recordo. o eminente relator destacou -71 recurso do PMDB, em que se
discutia apenas a questão da nulidade :o acórdão, por falta de citação do
partido, também discutida no recurso de Roberto Requião.

O SENHOR MINISTRO COSTA PORTO (relator): O meu
voto foi dando provimento aos recursos :rdinários de Roberto Requião e do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB. para tornar
insubsistente o acórdão de 21.2.89.

O SENHOR MINISTRO FERNANDO NEVES: É este o
ponto. Eu havia entendido que ao recurso do PMDB, que tratava de um
único tema: a questão da nulidade da :ecisão por não haver sido citado
para acompanhar, havia sido negado provimento.
O SENHOR MlNlSTRO LMAR GALVÃO (presidente): Essa
é uma das questões que ficaram de logo decididas, por unanimidade: não
há nulidade por ausência de integração da relação processual. Haveria um
litisconsorte necessário que não teria sido citado. mas o Tribunal afastou
essa nulidade processual.
O SENHOR MINlSTRO FERNANDO NEVES: Trouxe essa
questão por ser a única posta no recurso do PMDB.

O SENHOR MINISTRO COSTA PORTO (relator): Não
entendi essa diferença.
O SENHOR MINISTRO :ERNANDO NEVES: O único ponto
que o recurso do PMDB ataca é esse. Por isso entendi que havia sido
s_
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conhecido e desprovido. Examinando o voto de V. Exa. e a proclamação,
fiquei com a dúvida.

O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVÃO (presidente): O
problema está no enunciado. Não conheceu do recurso do PMDB por não
ter havido violação.
O SENHOR MINISTRO FERNANDO NEVES: O recurso é
ordinário, Senhor Presidente.
O SENHOR MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA: S. Exa.
conhece e dá provimento?

O SENHOR M|N|STRO COSTA PORTO (relator): Sim.
O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVÃO (presidente): Ao
do PMDB?

O SENHOR MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA: S. Exa. crê
haver discussão sobre cerceamento de defesa.
O SENHOR MINISTRO COSTA PORTO (relator): Os dois
alegaram cerceamento de defesa.

O SENHOR MINISTRO FERNANDO NEVES: Por isso é
que. para orientar o meu voto, levantei a dúvida. Do exame que fiz,
verifiquei que o PMDB alegou o cerceamento. Por não ter sido chamado
para compor a lide e não pela razão que V. Exa. acolheu. cerceamento
decorrente da deficiência da instrução.
O SENHOR MINISTRO COSTA PORTO (relator): Entendi
primeiro por preliminar; mas se deiere pelo cerceamento de defesa,
também, porque aqueles fatos não foram provados.
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O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVÃO (presidente): A
matéria é relevante. Temos que definir.
O SENHOR MlNlSTRO NÉRl DA SILVEIRA: O importante

mesmo é o teor do recurso.

O SENHOR MINISTRO FERNANDO NEVES: O recurso é
ordinário; vem com a descrição dos fatos. do direito, e nele se alega:
conforme comprova a certidão anexa, o Partido do Movimento Democrático
Brasileiro não toi parte nc processo de impugnação de mandato eletivo, na
qualidade de Iitisconsorte necessário - o que torna nula de pleno direito e
insubsistente a respeitável decisão a quo. Cita o ari. 47 - nulidade. Diz que,
ainda que fosse o caso de litisconsorze facultativo. o processo corria em
segredo de justiça e que só com a sentença o PMDB tomou conhecimento
defeito, pelo que alega prejuizo evidente. Continua dizendo que a decisão
se afigura eivada de nulidade pela sua não-integração a lide. Cita decisões
do Supremo. do STJ, faz referência a oue foram cassados 2 milhões e 300
mil votos e passa a discutir a necessidade da sua citação, porque, como
todas as despesas da campanha são feitas pelo partido, ele teria que
necessariamente ser citado para uma ação de impugnação de mandato
eletivo, porque essa ação se baseia ern abuso de poder econômico.
Argúi a Inconstitucionalidade, sustentando que a filiação
partidária é uma das condições de elegibilidade e um dos direitos e
garantias fundamentais ao cidadão. lnvoca o art. 14, § 3°. da Constituição.
Transcreve um trecho do Curso de Direito Constitucional
Positivo, de José Afonso da Silva. e diz da importância juridica dos partidos
políticos e de sua citação, por expressa disposição legal e pela natureza da
relação juridica, concluindo que “estará o partido diretamente atingido pela

lr'

decisão dc venerando acórdão recorrido”. Traz mais jurisprudência.
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E prossegue: “de tal sorte, egrégia Corte Superior, deflui de
uma análise juridica, a nulidade do venerando acórdão prolatado pelo
egrégio Tribunal a quo por cerceamento processual ao PMDB”.
O pedido foi assim deduzido:
“Isto posto.
Ao fundamento constitucional do art. 1°, parágrafo

único da Constituição Federal, cc. art. 14, 3°, V da mesma
Carta Federal, espera o PMDB seja conhecido e provido
este Recurso Ordinário. para o fim de decretar a nulidade
do venerando Acórdão n. 21.289 do TREIPR a) julgou
procedente a ação de impugnação (...); b) decretou a perda
do mandato (...); c) invalidar diplomas expedidos (...) pelo
evidente prejuizo [aqui e a conclusão] causado ao Partido
PMDB, que foi menconado no arestc impugnado, por
diversas vezes, sem direito de defesa, e sem ter a
oportunidade de integrar a lide, que tramitou em segredo de
justiça, afetando-lhe a integridade e imagem perante o
eleitorado que lhe confiou 2.301.209 votos em 30.10.1994
para eleger o Senador Roberto Requião, e Suplentes
Nivaldo Kruger e Léo de Almeida Neves".

O SENHOR MINISTRO NILSON NAVES: Veja V. Exa. que
o recurso é de aspecto mais amplo.

O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE: É um recurso
ordinário.

O SENHOR MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA: Parece-me
que o eminente Ministro sabe que, no caso concreto, o único fundamento
do recurso sería este: que o partido não foi citado para integrar a lide,
quando deveria tê-lo sido.
O SENHOR MINISTRO FERNANDO NEVES: Dai a minha
dificuldade em dar provimento a este recurso.
O SENHOR MINISTRO NERI DA SILVEIRA: Em razão
disso é que houve o cerceamento de defesa ao partido. Quer dizer. o
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partido não discutiu os fatos e não alegou cerceamento de defesa quanto
aos fatos. Assim entendi a linha c'e pensamento do ilustre Ministro
Fernando Neves. S. Exa. entende que. se é da jurisprudência do Tribunal
que o partido não tem direito de integrar a lide, o recurso, por ser um
recurso ordinário. mereceria ser conhecido, mas desprovido, porque o seu
único fundamento é esse: o direito que ele teria de integrar a lide, e porque
não foi citado, o processo é nulo, a decisão é nula.

O SENHOR MINISTRO FERNANDO NEVES: Por isso
preciso dessa definição, para orientar o 'neu voto.

O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVÃO (presidente):
Retomando à proclamação, que o Tribunal afastou a existencia de
litisconsorte necessário. Portanto, dispensou a presença do PMDB. Então,
aqui, o Tribunal negou provimento ao recurso do PMDB, ao afirmar a
desnecessidade, no

caso, do Iitisccnsorte.

É urna questão só de

proclamação.
Farei uma retificação na proclamação. Quando o Tribunal
afastou a nulidade, que consistiria 1a ausencia de um Iitisconsorte

ll'

necessário, negou provimento ao recurso do PMDB.
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VOTO - VISTA

O

SENHOR

MINISTRO

FERNANDO

NEVES:

Sr.

Presidente, creio que o caso continua bem presente na memória dos
Senhores Ministros, pelo que retorno o julgamento a partir do momento em
que interrompido por meu pedido de vista, ou seja, logo após o eminente
relator, Ministro Costa Porto, embora tendo reconhecido que o julgamento
antecipado da lide importou em cerceamento de defesa, haver aplicado o
art. 249, § 2°, do Código de Processo Civil, e dado provimento ao recurso
ordinário para tornar insubsistente o Acórdão n° 21.289 do TRE do Paraná.
tendo em vista inexistir “nexo de causaidade" entre a campanha eleitoral e
os fatos em que se apóia a ação de impugnação de mandato eletivo, que
teriam sido cometidos pelo réu no exercicio do cargo de governador de
estado e não como candidato as eleições de 1994. Leio, de seu douto voto.
a parte que traduz esse entendimento: (lê)
Quanto ao cerceamento de defesa, estou de pleno acordo
com a conclusão do eminente relator. Efetivamente. o réu não teve
oportunidade de produzir prova em oposição aos documentos que
instruíram a ação, que não podem sequer ser recebidos como decisões

finais de procedimentos em que se respeitou o contraditório. O direito ao
contraditório e à defesa é garantia constitucional e sua desatenção leva à
nulidade da decisão.
Mas o eminente relator deixa de declarar essa nulidade
porque, como já me referi, entende não ter sido demonstrado o nexo de
causalidade entre aqueles fatos e a campanha eleitoral de 1994.
Mas, antes de se discutir se os fatos apontados na petição

inicial da ação de impugnação de mandato eletivo teriam ou não relação

_h_

com a campanha eleitoral e, portanto, se teria sentido serem eles objeto de
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prova a fim de torna-los certos nos autos. considero que há uma outra
questão que deve ser enfrentada.
Trata-se de verificar a possibilidade de discutir, na ação de
impugnação de mandato eletivo prevista no art. 14, § 10, da Constituição da
República, as conseqüências, no mandato popular alcançado, de fatos
acontecidos antes da escolha e do registro do candidato, matéria posta em
capítulo próprio do recurso e destacada em memorial que me foi
encaminhado pelos ilustres advogados Cláudio Fruet e René Dotti.
Em linha de principio, não me parece possivel, nem correto,
que ações de administradores públicos que se verificaram antes do início
do período eleitoral e que possam ser entendidas como desvio ou abuso de

poder politico, sejam como que reservadas ou fiquem guardadas para
somente serem submetidas ao crivo dc Poder Judiciário apos a realização
das eleições, após o voto dado pelo eleitor ao candidato devidamente
registrado pelas cortes eleitorais, com conseqüências no resultado da
vontade popular, que não foi viciada por alguma irregularidade ocorrida no
curso do processo eleitoral.
No caso dos

autos. conforme

registrou

o

eminente

Procurador-Geral Eleitoral, Prof. Geraldo Brindeiro, em seu parecer, e foi
devidamente destacado no voto do eminente ministro relator, a quase
totalidade dos fatos apontados na petição inicial da ação ocorreu nos anos
de 1991, 1992 e 1993, e apenas oois deles estariam relacionados,
ocorreram ou tiveram repercursão no ano de 1994, sendo que desses um
até março e outro ate' janeiro. Do venerando acórdão recorrido, colho o
seguinte registro:
“Os fatos trazidos aos autos, e bem demonstrados pelo
ilustre relator, não se configuram informação pura e simples
fora do período eleitoral, mas se revestem como
propaganda, visando interesses futuros, mesmo fora do
período crítico que antecede as eleições, pois que o que

importa é a existência cojetiva dos fatos, a prova, ainda que
a_
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indiciará de sua influêncza no resultado eleitoral.” fl. 2.515,

voto da juíza Anny Mary Kuss Serrano.

Verifico, portanto, que os atos apontados como abuso de
poder politico teriam sido praticados antes da realização da convenção
destinada à escolha de candidatos e do registro solicitado e deferido pela

Justiça Eleitoral. Acrescento, também. que há registro da existência de
impugnação ao registro fundada nos mesmos fatos que, entretanto, não foi
conhecida por ilegitimidade de seu autor. o que confirma que eram eles de
dom inio público.
Ainda a propósito do momento em que os atos denunciados
na ação de impugnação de mandato eletivo teriam sido praticados, recebi,
no começo da noite de ontem, memorial complementar do recorrido,
encaminhado pelos competentes e diligentes advogados Antônio Vilas Boas
e Enir Braga, em que S. Exas. sustentam que pelo menos oito deles teriam
acontecido durante o ano eleitoral.
Examinei atentamente as razões expostas. mas não me

convenci do alegado. Não encontrei nenhuma evidência de que qualquer
um dos dezesseis fatos imputados ao recorrente tivesse acontecido após o
pedido de registro de sua candidatura ou de sua escolha pela convenção do
partido politico a que esta filiado.
Nem mesmo em relação às placas da SANEPAR, nas quais
constaria o nome do então governador e se diz que teriam permanecido até
depois do pleito, há indicação precisa do momento em que foram afixadas,
todavia, em recente julgamento, esta Corte decidiu que brindes, cartazes ou
escritos em muro, distribuídos ou referentes a eventos ou pleitos anteriores
não configuram propaganda irregular nem permitem punição (caso Jucá).
Além

disso,

verifico, pelas

transcrições

contidas

no

memorial e pelo exame dos autos, que todos os fatos imputados ao

recorrente estão intimamente ligados ao exercicio do cargo então exercido
pelo recorrente, o que me faz concluir que evidentemente não poderiam ter
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praticados após

sua saida

desse

cargo.

em

data

necessariamente anterior à convenção e ao registro da candidatura. Essa é,
a meu sentir, a evidencia mais forte de que todos os fatos descritos na
petição inicial, se verdadeiros, são anteriores ao registro da candidatura.
Concluo,

assim,

que

temos

uma

série

de

atos

possivelmente ocorridos antes da escolha do candidato e de seu registro. E
dessa verificação resulta minha indagação: será possivel que tais atos
possam fundamentar a ação de impugnação de mandato eletivo de que

cuida o art. 14, § 10, da Constituição? Minha resposta é firmemente
negativa. As conseqüências desses alegados fatos na elegibilidade do
recorrente deveriam ter sido consideradas por ocasião do registro de sua
candidatura.
Este Tribunal Superior decidiu, em 18.6.96, no Recurso
Especial Eleitoral n° 12.676 - Goiânia. conforme consta da ementa do
acórdão, que:

“Em se tratando de alegação de abuso do poder politico e
econômico, que teria ocorrido em praça pública, a vista de
todos, antes do registro, e mesmo da escolha dos
candidatos a Senador, a Governador e a Vice-Governador,
e fora de dúvida que, não tendo ela sido veiculada por meio
de impugnação ao registro das respectivas candidaturas,
verificou-se a decadência, razão pela qual outro não
poderia ter sido o desfecho da representação serodiamente
manifestada, senão a extinção do processo".
Embora nesse precedente se cuidasse de investigação
judicial “corn base nos artigos 19 a 22 da LC n“ 64/90", entendo plenamente
aplicáveis às ações de impugnação de mandato eletivo as observações
contidas no voto vista de Vossa Excelência, eminente Ministro Presidente.
afinal designado relator para o acórdão, que foi acompanhado pelos

.h

eminentes Ministros Moreira Alves e Costa Leite.
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Peço licença para relembrar ao Tribunal alguns trechos do
voto, a partir de algumas considerações importantes sobre o processo
eleitoral e a identificação do caso:

“o chamado processo eleitoral. ou processo das eleições.

que tem por tim a esmlha dos que deverão exercer os
Poderes Executivo e Legislativo. nos Municípios, nos
Estados e na União, compõe-se de diversas fases, a rigor,
autônomas e estanques. compreendendo desde o registro
dos Partidos Politicos, a escolha e registro dos candidatos,
a realização da propaganda eleitoral, o recolhimento dos
votos. a apuração do 'esultado, até a proclamação dos
eleitos.
Essas diversas fases, cada uma com suas peculiaridades,
por isso mesmo que são independentes, regulam-se por
normas especificas que. de regra, esgotam seus efeitos nos
respectivos âmbitos de aplicação.
No caso destes autos. o de que se cogita é de fatos

verificados em 12 de março de 1994, antes da convenção
partidária (que a Lei n: 8.713/93, no art. 8°, previu para o
período de 2 de abril a 31 de maio do referido ano) e.
conseqüentemente, artes do pedido de registro das
candidaturas".
Em seguida, V. Exa. demonstrou que, no momento em que
se examina o pedido de registro, é cabível enfrentar alegação de abuso de
poder politico:
“Não obstante a LC n: 64/90 não haja sido expressa a
respeito, e tora de dúvida que a impugnação ao registro.
além da argüição de inelegibilidade, pode ser feita mediante
alegação de abuso do poder econômico ou politico,
praticado em detrimento da liberdade de voto, antes da
convenção partidária ou do registro".
Cuidou, então, dos efeitos da não-argüição, por ocasião do
registro, de abuso já praticado:
“Diferente, entretanto, é a hipótese de uso indevido, desvio
ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade,

como configurado nestes autos.
a_
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Não se tratando de vicio de natureza absoluta, decairã, o
partido ou o candidato interessado, do direito de argüi-lo. se
não o fizer no prazo da impugnação ao registro, a menos
que conhecido somente após a efetivação deste".
E concluiu:
“Assim sendo, considerando que, no presente caso, como

já visto, a alegação e de abuso de poder político e

econômico, que teria ocorrido em praça pública, a vista de
todos, antes do registro, e mesmo da escolha dos
candidatos a Senador, a Governador e a Vice-Governador,
é fora de dúvida que, não tendo ela sido veiculada por meio
de impugnação ao registro das respectivas candidaturas,
verificou-se a decadênca (...)".

Entendo, como já disse. que esse precedente tem perfeita
aplicação ao caso dos autos, em face :a evidente circunstância de que os
atos em que se apóia a inicial teriam ocorrido antes da escolha e do registro
do candidato. Realmente, não e possivel que uma situação anterior ao
periodo eleitoral propriamente dito - que formalmente se inicia com a
escolha dos candidatos pelos partidos politicos -, conhecida de todos mas
não argüida por ninguém por ocasião do registro (ou deficientemente
alegada por alguém), possa ser trazica para discussão apenas após as
eleições e ocasionar a nulidade de uma imensa quantidade de votos dados
pelos eleitores a um candidato registrado pela Justiça Eleitoral. Lembro,
aqui, os ensinamentos do Ministro Diniz de Andrada, que sempre prívilegiou
a real vontade do eleitor. desde que não tenha ela resultado de manifesto
vicio.
Destaco, para afastar qualquer dúvida. que o caso concreto
não cuida das chamadas

inelegibilidades absolutas,

previstas pela

Constituição, mas de um eventual abuso de poder político ou de autoridade,
que teria sido praticado no curso de um cargo público, do qual o candidato
teve que se desincompatibilizar para poder participar das eleições,
impugnadas apenas depois do resultado. Nesse caso, porque os atos
,-
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apontados como desvios teriam ocorrido antes do registro da candidatura,
deveriam eles ter sido discutidos naquele momento. Não tendo sido, não
me parece possivel que isso venha a acontecer em ação de impugnação de
mandato eletivo.
Aliás, tenho para mim que essa ação foi prevista com a
finalidade de apurar e punir irregularidades ocorridas no curso do processo
eleitoral, principalmente por ocasião da votação e apuração. fases em que
era bastante dificil a adoção do procedimento previsto no art. 237 do
Código Eleitoral, por força do art. 222 ::o mesmo diploma, com resultados
práticos que pudessem amparar recurs: contra a expedição de diploma.
Por isso mesmo é que :o art. 14, § 10, da Constituição da
|

República, consta a exigência de que t; ação seja instruída com provas de
abuso do poder econômico, corrupçã: ou fraude, hipótese em que esta
Corte corretamente tem entendido que são limitadas (Acórdãos n“ 12.691
e 12.715, Diniz de Andrada).
Em rápida pesquisa que pude fazer e que certamente não é
completa, verifiquei que, de um modc geral, as ações de impugnação a
mandato eletivo cuidam de fatos ocorricos no curso do processo eleitoral e

que tal ação não “pode ser encarada como fator autorizativo da abolição ou
subversão

dos prazos

de

preclusão e

do

sistema de

recursos,

estabelecidos pela legislação eleitoral', conforme consta da ementa do
Acórdão no 11.046, de que foi relator o eminente Ministro Octávio Gallotti.
Desse mesmo julgado destaco e adota. por com elas
concordar totalmente, as seguintes e procedentes considerações do
Eminente Ministro Roberto Rosas:

“Isto é, o art. 14, § 10, :ue colocou a fraude, a corrupção e
o abuso de poder econômico a um nivel constitucional, não
vai permitir que se afaste o principio da preclusão. Essa é
que é a questão fundamental, que tem que ser discutida na
ação de impugnação do mandato, porque. m vênia, se se
afastar a preclusãoàpor fraude ou corrupção, desaparecerá
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todo o processo eleitora. e todo o mundo vai esperar os
quinze dias depois da :plomação para propor a ação de
impugnação do mancato. Não haverá mais questão
eleitoral, todas circunscreverão à ação de impugnação do
mandato daquele que é vencido. O instituto da preclusão,
aqui, no direito eleitoral. e na justiça eleitoral, nesses 50
anos de justiça eleitoral, com uma grande orientação
pretoriana, tem como 'nalidade acabar com aquilo que
realmente não se impugrou no momento próprio".
No Recurso Ordinário 11640, de que foi relator o eminente
Ministro Cid Flaquer Scartezzini, esta Corte também decidiu que a ação de
impugnação do mandato eletivo serve para apurar a ocorrência de fraude,
corrupção ou abuso do poder econômico praticado no curso do processo
eleitoral. E o então Presidente da Cone. Ministro Sepúlveda Pertence, em
seu voto, reafirmou que a ação corstitucional do art. 14, § 10, da
Constituição não afastou o rigido sistera de preclusãc que vige na Justiça
Eleitoral.

"Acompanho o eminerze Relator. No mesmo voto no
Recurso n° 9.145, mostrei como a ação de impugnação de
mandato, com nivel constitucional, veio suprir o
esvaziamento, a que a revogação dos parágrafos do art.
222 do Código Eleitc'al Ievara o questionamento da
validade do diploma por fatos supervenientes ao registro.
Sua intenção foi exatamente, sem prejuízo do rígido
sistema de preclusão, que a exigência de celeridade impôs
ao processo eleitoral, c'iar um remédio rescisório de sua
conclusão, documentada pela diplomação dos eleitos,
quando se demonstrasse, posteriormente, a ocorrência de
vícios que maculassem a legitimidade dos mandatos
resultantes".

Por ocasião do julgamecto do Recurso n° 11.835, não ficou
claro, no voto do relator, o eminente Miristro Torquato Jardim, se poderiam
ser objeto da ação atos ou fatos que terem sido realizados mesmo antes do
registro. Mas, na ementa que traduzu o consenso do Tribunal, ficou
esclarecido que se cuidava de falta de mpugnação no curso da campanha.
Além disso, pelo que se vê de serif-relatório, a hipótese concreta daquele
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caso não guarda nenhuma semelhança com a do processo ora em
julgamento.
Quanto aos dois precedentes lembrados pelo acórdão
regional e pelo recorrido, verifico que também eles não dizem respeito a
ação de impugnação de mandato eletivo. No caso Múcio Athayde, o abuso
de poder econômico toi apurado por :casião do julgamento do pedido de
registro de sua candidatura (justamente o que aqui não aconteceu). E. no
caso Lucena, o alegado desvio co poder político toi apurado em
investigação judicial julgada pelo TSE antes das eleições.
Por fim, observo que c ilustre advogado do recorente deu
notícia, da Tribuna. da existência de processos e procedimentos para
apuração de responsabilidades, inclusive de uma recentlssima ação em
que se pretende apurar abuso do pocer de autoridade ocorrido quando o
recorrente exerceu o honroso cargo de governador do Estado do Paraná. A
existência dessas ações assegura que. se houve algum abuso - e as
acusações são sérias e não podem ser desprezadas -, ele será
devidamente apurado e'não ficará sem a devida punição, após o devido
processo legal. Insisto, pois entendo 'nportante que todas as acusações.
todas as suspeitas, todas as dúvidas devem ser verificadas, devem ser
exaustivamente apuradas. E punidos os eventuais desvios.
O que não me parece possível é nesta ação de impugnação
de mandato eletivo, que a Constituição direciona para hipótese de abuso de
poder económico. fraude ou corrupção, verificadas no curso do processo

eleitoral, investigar atos de uma administração encerrada antes do início
desse mesmo processo eleitoral.
Nestes termos. embora por motivo diferente. acompanho o
eminente Senhor Ministro Relator. dando provimento ao recurso ordinário
de Roberto Requião para julgar improcedente a ação, tendo em vista que
nela se pretende a apuração de fatos ocorridos antes da escolha e do
3_
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registro do candidato. o que, a meu sentir, não é possivel e, por isso,
justifica a aplicação da regra do art. 249. â 2°. do Código de Processo Civil.
Não acolho o pedido de inversão da condenação em
honorários, por entender que a imposição desse ônus da sucumbência não
se coaduna com efeitos eleitorais.
Quanto aos recursos c:1tra a expedição de diploma, peço
respeitosa vênla ao eminente relator pera divergir de S. Exa. pois entendo
que nesta fase não e sequer possível j'. gá-los prejudicados. Considero que
primeiro esses recursos têm que ser amados e distribuidos para então, e
só então, haver decisão, monocrática o- do colegiado.

ll'

É como voto, Senhor P'esidente.
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VOTO

O SENHOR MINISTRC NERI DA SlLVElRA: Sr. Presidente.
Efetivamente, a Corte está diante de 4m julgamento de maior relevo. No
inicio da apreciação da matéria, já se adotou. na linha da jurisprudência do
Tribunal, uma conclusão importante nc que concerne à competencia para o
processo em julgamento do recurso de diplomação, anulando-se o acórdão

por incompetência do TRE e afirmando-se a competência desta Corte.
ab.alMas, a par do recurso contra a diplomação, que penso.
uo'
.

julgamento desta Corte, do recurso orc 'tãrlo contra o acórdão que deu pela
procedência da ação de impugnação c: mandato. a que se refere os §§ 10
e 11 do art. 14 da Constituição Fed-eai, é esta ação, com a devolução
integral dos fatos à Corte de origem, :Je está agora sendo examinada em
um

recurso ordinário, devolvendo 2 conhecimento pleno dos fatos,

diversamente que se dá com o recurso especial.
Estabelece o § 10 do art. 14:

"Art. 14 (...)
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a
Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação. instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, comoção ou fraude".
O prazo. portanto, flui da diplomação.

Contra a diplomação ::revê também o nosso sistema o
recurso específico de competência :esta Corte. em se tratando de
mandatos federais.
A ação de impugnação de mandato tramita em segredo de
justiça, respondendo o autor. na forma da lei, se temerária ou de manifesta
má-fé. isso é o que está na Constituição.
sr_
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0 Tribunal, apreciando os fatos, objeto desta ação. os teve
como provados. Por isso deu pela procedência da ação. A Corte pode
reapreciar esses

fatos em

toda : sua extensão

e diversamente

desconsiderá-Ios. O fundamento maor do recurso, sem dúvida, foi a

alegação de nulidade por cerceamento de defesa. O processo foi julgado
antecipadamente. entendendo-se que a matéria era exclusivamente de
direito e que os fatos estavam devida-.tente provados. Não se assegurou,

no particular, a dilação probatória QLE ooderia ou que estava a defesa a
exigir para contraditar e provar que esses fatos alegados não tinham
procedência.
Mas, quando se diz :-e houve o cerceamento de defesa
porque não se abriu oportunidade ao acusado, no caso da prática desses
atos, provado serem improcedentes. anula-se o processo, porque se

entende que. realmente, o Tribunal rão podia ter julgado sem a dilação
probatória requerida de resto pela defesa.
Parece-me que aí se assenta uma questão da maior
importância. O que se tem, desde logo. por certo, é que sobre os fatos não
houve oportunidade às partes de :rodução efetiva de provas. Essa
conclusão levaria, sem dúvida, à cassação do acórdão e à devolução dos
autos ao juizo, no caso. ao Tribunal a quo, para que a ação tosse

devidamente processada.
Dá-se, porém, que discute complementarmente a defesa

que, mesmo procedentes os fatos, a ação nâo mereceria prosperar. uma
vez que esses fatos são inteiramente estranhos à campanha eleitoral, e
ocorreram em uma quadra do tempo totalmente inaproveitável para os
efeitos da fundamentação da ação de ."npugnação do mandato.
Pós-se assim, desde logo, por primeiro. essa questão: qual
o ambito de apreciação dos fatos na ação de impugnação de mandato? Diz
a Constituição: “instruída a ação com :rovas de abuso do poder econômico,
corrupção ou fraude".

_;
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Os votos que me precederam delimitam a ocorrência dos
fatos, e a prova ern torno destes, a uma determinada quadra do tempo; esta
ação só pode estar baseada em abuso de poder económico, corrupção ou
fraude,

no período eleitoral. Se esses mesmos fatos previstos na

Constituição aconteceram em momento anterior à

campanha eleitoral,

podem eles ser apreciados, apurados, e ter conseqüência no mundo
jurídico, inclusive no que concerne a .Ima eventual perda desse mandato,
não, porém, na ação de impugnação de mandato do § 10 do art. 14 da
Constituição, e e sobre esta que aqui se discute.

'

No processo eleitoral é básico um princípio: o da preclusão.
E, vencida uma fase, outra fase é abena, com fundamentos que podem ser
alegados contra o candidato ou contra a processo eleitoral.
Na fase que precede a eleição, o momento fundamental todos sabemos - é o do registro do candidato. Pois bem: o abuso do poder
econômico, corrupção, fraude, são todas acusações que podem se deduzir
contra um determinado candidato em se impugnando o seu registro.
A Lei Complementar n; 64/90 prevê expressamente no seu
art. 1°:

“Art. 1° - São inelegíveis:
(...)
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada
procedente pela Justiça Eleitoral, transitada em julgado, em
processo de apuração de abuso do poder económico ou

político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido
diplomados. bem como para as que se realizarem nos 3
(três) anos seguintes;

(---)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de
cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável e por decisão irrecorrivel do órgão competente,
salvo se a questão houver sido ou estiver sendo submetida
à apreciação do Poder Judiciário, para as eleições que se
.à
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realizarem nos 5 (cinco. anos seguintes, contados a partir
da data da decisão;
h) os detentores de caso na administração pública direta,
indireta ou fundacional, ;ue beneficiarem a si ou a terceiros,
pelo abuso do poder econômico ou político apurado em
processo, com sentença transitada em julgado, para as
eleições que se realizarem nos 3 (três) anos seguintes ao
termino do seu mandato ou do período de sua permanência
no cargo;”.
Daí por que esta apL'ação pode acontecer na fase do
registro, como também, antes, entre o registro e a diplomação.
Portanto, a Constitui õ: e a Lei Complementar n° 64/90
regulam essa matéria e se podem penaitamente equacionar no tempo os
mesmos fatos do abuso do poder econfmico, abuso do exercicio do cargo,
abuso do poder político.
No caso concreto, penso que a Corte pode, desde logo,
sem devolver os autos à origem, teno': em conta a definição dos fatos na
ação - e assim aconteceu na enume'ação de dezesseis itens conforme
ouvi do relatório - aplicar o dispositivo :rccessual que prevê, nesse caso de
nulidade por cerceamento de defesa, :axar de anular o processo, devolver
à origem e, desde logo, julgar em "aver do beneficiário, no caso, do
veredicto de nulidade.
Fiquei efetivamente impressionado com os votos dos
eminentes Ministros Relator e Fernando Neves, que pediu vista do
processo. Fiquei impressionado com a coincidência no entendimento de
S. Exas. e, assim, na perfeita explicitação desses fatos. quanto a não serem
eles relativos ao período eleitoral, mas todos anteriores, concernentes a
uma época em que o recorrente exercia o mandato de governador.

Esses fatos não estão imunes a uma apuração e se
esclarece nos autos que há ações azurando-os e que poderão eles ter
conseqüências em matéria de inelegibidade do ora recorrente, corn base
nos dispositivos da Lei Complementar '= 64/90, que acabei de referir, todos

FtO n° ô'l - PR.

39

eles fazendo menção a abuso de ;Jader económico, abuso de poder

politico, abuso no exercicio de cargos :a administração. etc.
O que me parece é que. se esses fatos, se esses eventos
ou essas irregularidades são anteriora ao período de propaganda, não
podem servir de fundamento à ação de mpugnação do mandato, de acordo
com o nosso sistema.

Ademais. esses fatos _e seriam de conhecimento do autor
da ação, ora recorrido, pela publicidaoe que tiveram, pelo conhecimento
que os meios políticos tinham da coaduta do governador, considerada
irregular, considerada atentatõria dos dtsoositivos legais.
Há, entretanto, refere'cza a dois fatos que poderiam ser
contemporâneos à campanha eleitorat. :orque teriam se desenrolado ainda
no ano de 1994: um, o programa de televisão mantido pelo governador.
Ainda ao prestar esclarecimentos, o awogado do recorrido explicitou que
isso foi considerado na ação, indicanoo como

um dos fatos abusivas, o

programa de televisão mantido pelo goternador.
Penso que, no particular,

não podemos efetivamente

desvincular esse programa “Conversa ::m o Governador”, o que pressupõe
exatamente deter o recorrente a gover'ãncia do estado, o exercicio do seu
mandato, que tem sido freqüente, serr. entrar no mérito da Iicitude desses
programas, e utilizado em todos os níves da administração. Mas todos eles
ocorreram - e esse fato, inclusive - enquanto ele exerceu o cargo, não no

periodo eleitoral, no periodo critico para os fins desta ação que está em
julgamento.
Não sei mesmo se 'á outros fundamentos

a serem

invocados no recurso de diplomação, me é um outro problema. Trata-se de
um outro recurso que há de ser julgado por esta Corte, com autonomia,
em relação a esta ação, porque :s pressupostos deste recurso de
diplomação são diversos desses funda-mentos da ação de impugnação de
.-I-
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mandato. Estamos agora tão-só julga-Ido o recurso ordinário contra o

acórdão que deu pela procedência da ago de impugnação de mandato.
Penso que, nessa circunstância, decorrendo da própria

inicial, da própria descrição dos fatos, :a própria situação no tempo desses
fatos, que eles procedem, que eles nã: dizem com a campanha eleitoral,
penso que a Corte pode, efetivamente. desde logo, enfrentar o mérito da
ação, assim como o fizeram os eminentes Ministros Relator e Fernando

Neves e, na linha da jurisprudência c-e se tem constituido nesta Corte,
estes fatos não podem servir de base e ação de impugnação de mandato,
o que e bastante para que a ação se tenha como incablvel, como
improcedente, no caso. Se os fatos c-e a fundamentam não podem ser
invocados

no

ambito

desta

ação.

evidentemente, carece

eta

de

fundamentos adequados a sua procedência.
Penso que um dos funaamentos que foram deduzidos do
recurso - e que me parece ter ficado enrolvido com o exame dos fatos - é
o fundamento da preclusão. O processo eleitoral tem na preclusão seu
principio

básico.

Preclul

determi-adas

alegações,

determinados

fundamentos, vencidos a uma certa fase. Por quê? Porque é normal que o
vencido no pleito eleitoral não fique satisfeito e que busque, então,
contraditar a vitória do opositor. Se :s fatos da vida pregressa de um

candidato podem ser rebuscados e poetos de novo ao exame da Justiça e
invocados para perturbar o exercicio :u a

legitimidade do mandato. o

processo, a rigor, não terminaria nunca
Não e sem razão que :t processo presidido pela Justiça
Eleitoral termine efetivamente. Hoje ternos uma exceção nesse sistema
novo que é a ação de impugnação :e mandato eletivo. a qual começa
depois da diplomação. Quando se encerra o processo eleitoral, admite-se o
recurso da diplomação do candidato. O nosso

sistema atual é mais

rigoroso, ele está mantendo ainda sot: : controle da Justiça Eleitoral, além
do recurso de diplomação, uma ação “eva, que é a ação de impugnação.
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Mas por que? Por ocorrências durante o processo eleitoral, durante a
propaganda eleitoral,

durante

o

peiodo

eleitoral,

fatos esses que

provavelmente não puderam ser apurezos a tempo e a modo, para terem

uma invocação ainda no momento da Calomação do candidato.
Senhor Presidente, ccm essas sucintas considerações,
creio que, no caso, procede a invocação de preclusão, já que esses fatos,
não tendo sido alegados como inelegítilidade do candidato ao ensejo do
registro, não mais podem ser trazidos 'o bojo da ação de impugnação do
mandato.
De modo que, tornando claro que esses fatos podem ainda
continuar sendo

apurados e, se :'3cedentes, a apuração pode ter

conseqüências jurídicas, no mundo dc direito eleitoral, e ainda no recurso
contra a diplomação, que teriamos de :'ocessar nesta Corte e julga-lo. Esta
ação, tal como está, a meu ver, acc-tpanhando os eminentes Ministros
Relator e Fernando Neves, improcede.

ir'

É o meu voto.
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QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTFO ILMAR GALVÃO (presidente):
Apenas por ordem no julgamento, gos-.ana apenas de pedir ao eminente
Relator uma ajuda. S. Exa. afirmou que o Tribunal Regional não é
competente para julgar recursos de :iplomaçãa Realmente, há algum
tempo que não consulto a jurisprudén:a do Tribunal sobre isto, mas vejo
no Código Eleitoral que a competênce dessa matéria é do TRE, salvo a
exceção do art. 22, I, g, Indago se não '.á outro dispositivo. Está no art. 22.
inciso l, letra g, do Código Eleitoral, o seguinte:

“Art. 22 - Compete ao T'ounal Superior:
I - processar e julgar or ;inariamentez

(...)
g) As impugnações 'a apuração do resultado geral,
proclamação dos eleitos e expedição de diploma na eleição

de Presidente e Vice-Presidente da República;".
Estamos declarando : TRE incompetente para julgar o
recurso contra a diplomação. Indag: se há uma jurisprudência nesse

sentido, pois, caso contrário. o TRE "á de ser considerado competente.
Então, o TSE poderia julgar esse 'ecurso ordinário contra o acordão
também nessa parte.

O SENHOR MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA: Acho que
temos que processar esse recurso. No momento em que entendermos que
o recurso é da competência do Tribuna. estamos anulando o julgamento do
recurso pura e simplesmente por incompetência.

O SENHOR MINISTRO COSTA PORTO: Somente uma
vez, Senhor Presidente. um Tribunal Regional julgou um recurso contra a
diplomação, mas. pela fungibilidade, aceitando como representação. Foi
num caso de São Paulo. Não ha nesse passado da Justiça Eleitoral - que
a..
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levantei - nenhum momento em que ur'. Tribunal Regional se admitiu apto
a julgar um recurso contra a diplomação. referente a mandato federal.

O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVÃO (presidente): Um
recurso contra a diplomação, na vermde, é uma ação. É chamado de
recurso e, na verdade, não é recurso, 'nas uma impugnação do diploma.
Portanto, é uma ação que começa a co~er perante o Tribunal competente.
Claro, quanto à diplomação do presidente da República, ela
só pode ocorrer aqui, porque quem diploma o presidente e o vicepresidente é o TSE. Então, a competência para julgar o recurso, ou seja, a
ação de impugnação do diploma, é o TSE.

O SENHOR MINISTRC COSTA LEITE: Qual é o sistema?
Veja-se recurso contra a diplomação :e vereadores e prefeitos a recurso
dirigido ao Tribunal Regional Eleitoral.

O SENHOR MlNISTFZ) NÉRI DA SILVEIRA: Recurso
ordinário.

O SENHOR MINISTRC COSTA LEITE: Recurso ordinário.
Então isso decorre do sistema. Quer :izer, se a diplomação é feita pelo
Tribunal Regional Eleitoral, o recurso contra a diplomação é para este
Tribunal.

O SENHOR MINISTRO lLMAR GALVÃO: Já afirmamos
nesta Corte que o TRE era incompetente, no caso de uma eleição para o
Senado. Estou me socorrendo dos ustres Ministros que tiveram que
examinar o caso; aliás, mais do minisa'o relator, porque essa questão já
estava terminada quando o Ministro Fernando Neves pediu vista.

O

MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA: O art.

'h'

Constituição, § 4° diz:

121

da
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“Das decisões dos Trib..nais Regionais Eleitorais somente
caberá recurso quando:

t---l
Ill - versarem sobre nelegibilidade ou expedição de
diplomas nas eleições feserais ou estaduais;”.
0 SENHOR MINISTRO ;MAR GALVÃO (presidente): Alias.
esse artigo foi sempre invocado nessas :casiões
O SENHOR MINISTRC COSTA LEITE: Se a lei não

'li'

coincidisse, estaria errada.
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VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

MAURÍCIO

CORRÊA:

Sr.

Presidente, o meu voto não difere, na essencia, do proferido pelos Ministros
que me antecederam, acentuadamente, a voto do eminente Ministro Néri da
Silveira.

Quando o eminente Reator proferiu o seu voto, quer me
parecer que a tese relativa à preclusão não foi ali colocada. No entanto,
recebi dos eminentes advogados Carlos Eduardo Caputo Bastos. Cláudio
Bonato Fruet e do Prof. René Ariel Do:: memorial em que essa questão foi
exaustivamente examinada. Tanto é qse boa parte da jurisprudência citada
pelo Ministro Fernando Neves nele este contida.
O Tribunal Regional Eletoral do Estado do Paraná decretou
a

perda do

mandato do

Senador Roberto

Requião e

fixou sua

inelegibilidade. lnvalidou ainda os dip :mas expedidos em favor de seus
suplentes. O Tribunal fundamentou a ssa decisão no permissivo do Código
de Processo Civil, art. 330, l:
“Quando a questão de 'nérito for unicamente de direito, ou,
sendo de direito e de fato. não houver necessidade de

produzir prova em audiência".
Por conseguinte, o Tribunal entendeu que as matérias fática
e de direito estavam conectadas. jungic'as e por isso mesmo proferiu a sua
decisão.

Por sua vez, o § 10 dc art. 14 da Constituição assegura a
impugnação do mandato eletivo, pressçpondo a existência da diplomação,
e, portanto, ocorrendo, nesse período eletivo do mandato pre-eleitoral, o
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, aí, sim, poder-se-ia

li'

decretar a perda do mandato.
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Creio que o Poder Judiciário só deve tornar decisões
relativas à cassação de mandato - que e' uma decisão traumática - quando
o tema relativo ao abuso de poder político ou econômico esta perfeitamente
caracterizado, seja incontroverso, criszalino. Isto porque um senador que
obteve da população, do eleitorado do Estado do Paraná, dois milhões e
trezentos mil votos. quer me parecer que seria de extrema responsabilidade
do Judiciário cassar esse mandato se não tiver prova mais do que
suficiente, insofismavel, a respeito do aouso do poder político ou do poder
econômico. Os dois fatos que restaram após o período eleitoral, entendo
que são fatos menores: O programa “Ao Pé do Rádio” que fazia o
Presidente Sarney, e o Presidente :ernando Henrique Cardoso tem
programa de rádio e televisão. semenantes. pelo menos tinha, dão a
pequenez desse episódio. É verdade :.'e um foi e o outro é Presidente da
República, e nós não estamos ainda em processo eleitoral, mas é, sem
dúvida nenhuma, logo agora no momento em que ha reeleição, uma forma
de angariar, digamos, adeptos do eleito-'ado brasileiro.
Senhor Presidente, como já disse, não tenho muito o que
acrescentar ao que já foi dito aqui, mas estou absolutamente convencido de
que a densidade desses fatos tidos como ilícitos ocorreu antes do periodo
eleitoral; logo, não se pode aplicar aqui o § 10 do art. 14 da Constituição
Federal.
Por essas razões, o meu voto é no sentido de entender
perfeita a aplicabilidade do art. 259 do Código Eleitoral, isto é, o
reconhecimento da preclusão. Além de os fatos não estarem atrelados à
realidade do período eleitoral, existe o aspecto relativo à preclusão.
É claro que a preclusão não atinge a matéria constitucional,
mas onde está a matéria constitucional, que poderia estar ressalvada da
aplicação do art. 259 do Código Eleitoral, senão no § 10 do art. 14 da
Constituição Federal, que não se apfca ao período em que o processo
eleitoral foi realizado!
,-1
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De modo que, por uma ou por outra razão, não há como

deixar de reconhecer, em primeiro

Jgar, que esses fatos não têm

consentaneidade com a acusação do exercício ou do abuso de poder
político e econômico, com a existência :e fraude ou corrupção.
Com essas breves observações, e tendo que, além da
inexistência do aproveitamento desses fatos na situação desse recurso,
encontro obstáculo também na existênca da preclusão definida no art. 259
do Código Eleitoral. Vejo que, com relação a essa temática, já há
jurisprudência no Tribunal Superior Eletoral, como está assentado nesse
memorial que eu acabei de me referir e que o eminente Ministro Fernando
Neves, à saciedade, nos transmitiu.
Por

essas

razões,

Senhor

Presidente,

e

com

a

fundamentação da existência de pre: usão, acompanhando o voto do

eminente Ministro Néri da Silveira, tambem conheço do recurso e o provejo,

'lt'

no resto acompanhando as conclusões :o voto do eminente relator.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE: Sr. Presidente,
após judiciosos votos aqui preferidos. penso até que não seria de se
avançar mais. Mas quero apenas fazer duas observações. A primeira diz
respeito à preclusão que foi aventada 'a assentada de hoje, que não se
aplicaria, evidentemente, ate por força :e disposição expressa do Código
Eleitoral, se cuidasse aqui de matéria constitucional. Mas todos esses
temas são remetidos à Lei Complemenzar n° 64190, não sendo de natureza
constitucional, portanto.
Um outro aspecto, que a mim me parece relevante e foi
apanhado precisamente no voto do Mir stro Maurício Corrêa, é que os dois
fatos que se alega terem ocorrido ,2' no processo eleitoral, são fatos
insignificantes e irrelevantes para o efeito pretendido. isso me parece
fundamental que se remarque, porqce se realmente ocorreram ou se
houvesse dúvida, teríamos que deixar :e aplicar o art. 249 e remeter isso
para instrução.
Com essas brevissimas considerações, adiro ao voto do
Senhor Ministro Relator por sua conclssão, incorporando os fundamentos

li'

dos votos aqui hoje proferidos.
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VOTO (vencido, em parte)

O SENHOR MINISTRO NILSON NAVES: Das questões
aqui suscitadas e brilhantemente discct'das, a que mais me sensibilizou diz
respeito ao julgamento antecipado :la lide.

Confesso que não me

sensibilizou tanto assim a preclusão. A 'nim me parece que a questão tem
feição constitucional, no que então não se aplicaria o instituto da preclusão.
Verifico que no Recurso Especial n: 12.676, em que de certa forma a
matéria foi ferida, o meu voto acompanhava o do Senhor Relator. que ficara
vencido. Peço vênia para dar provimento apenas em parte ao recurso,

'lt'

anular o processo e devolve-lo à origerr. para que se faça a instrução.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO lLMAR GALVÃO (presidente):
Peço vênia ao eminente Ministro Nilson Naves para acompanhar o voto do
eminente relator na sua íntegra, incluswe quanto à competência que foi
recusada ao Tribunal Regional Eleitora :ara julgamento do recurso contra
a expedição do diploma, embora não ccwencido nessa parte.
Na verdade, a Constituição, no seu art. 121, diz que
compete à lei complementar dispor score organização e competencia dos
tribunais, e a lei complementar no casc e o Código Eleitoral. E o inciso III,
que foi invocado pelo eminente Minisso Néri da Silveira, confirma meu
entendimento de que ao Tribunal Supe'or Eleitoral só cabe julgar recurso
contra a diplomação de presidente e vice-presidente da República, quando
diz que das decisões do tribunais regionais eleitorais somente caberá
recurso quando versarem sobre inelegzoilidade ou expedição de diplomas
na eleições federais ou estaduais, o que mostra que a decisão é do Tribunal
Regional Eleitoral, cabendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral.
É uma regra do nosso sstema que os tribunais conhecem,
por exemplo, de mandado de segurança contra seus próprios atos. A
norma, portanto, não seria de causar espécie. Veja-se que a Constituição,
na verdade, ao dizer que cabe recuso contra decisões dos tribunais
regionais eleitorais que julgarem recursos contra decisões de cassação de
diploma, está reconhecendo, na verdade, que há competência do Tribunal

'li'

Regional Eleitoral para proferir ditas decisões.
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EXTRATO DA ATA

RO

n°

61

~

PR.

:elator:

Ministro' Costa

Porto.

1° Recorrente: Roberto Requião de Mell: e Silva, senador eleito, e outros
(Advs.: Drs. Claudio Bonato Fruet, Renre Dotti e outros). 2° Recorrente:
Diretório Regional do PMDB (Adv.: Dr. M:zarte de Quadros). 3° Recorrente:
Antônio Celso Garcia (Adv.: Dr. Nilsc Sguarezi e Genésio Felipe de
Natividade). Recorrido: Hélio Moacyr de Souza Duque (Adv.: Dr. Antônio
Vilas Boas Teixeira de Carvalho e outros_
Decisão: Prosseguindo 'o julgamento, o Tribunal: Não
conheceu do recurso de Antônio Celso Garcia. decisão unânime; conheceu
do Recurso do PMDB, mas lhe negzu provimento, decisão também
unânime. Conheceu do recurso de Robeto Requião de Mello e Silva e lhe
deu provimento, para julgar improceoente a ação de impugnação de
mandato e, por incompetência do TRE, e'tulou o acórdão no ponto em que
julgou os recursos contra diplomação, .encidos os Ministros Relator, que
julgava prejudicados os referidos recursos, e Nilson Naves, que também
dava provimento ao recurso, mas em 'tenor extensão. Decidiu ainda o

Tribunal mandar desapensar os recursos contra a diplomação, para fim de
distribuição. Votou o Presidente.
Presidência do Exmo. S'. Ministro Ilmar Galvão. Presentes

os Srs. Ministros Néri da Silveira, Maurício Corrêa, Costa Leite, Nilson
Naves, Costa Porto, Fernando Neves e : Dr. Geraldo Brindeiro, procuradorgeral eleitoral.
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