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GOVERNADOR E VICE. COMPETÊNCIA DO TSE.
EMBARGOS
RECEBIDOS,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS,
PARA
ESCLARECER
ENTENDIMENTOS LANÇADOS NA EMENTA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO E INDEFERIMENTO DE
PEDIDOS DE INGRESSO NO FEITO, COMO
TERCEIRO INTERESSADO, FORMULADOS EM
VÉSPERA DE JULGAMENTO POR REQUERENTES
EMBARGANTES
QUE
NELE
NÃO
DETÉM
INTERESSE DIRETO. CUMULAÇÃO DE AÇÕES.
INEXISTÊNCIA. REQUERIMENTOS INDEFERIDOS
PORQUE
PROCESSUALMENTE
INÚTEIS.
ESCLARECIMENTO DE PONTOS OBSCUROS EM
VOTO-VISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. A rediscussão de matéria já decidida é inadmissível
em embargos de declaração. Precedentes.
2. Firme jurisprudência do TSE quanto a sua
competência para julgar RCED contra Governador e
Vice-Governador de Estado. Precedentes.
3. A admissão, no feito, de terceiros interessados às
vésperas do julgamento é inadmissível. Necessidade
de demonstração de interesse legítimo. Precedentes.
4. Rejeita-se a afirmação de que o RCED englobaria
diversas ações cumuladas, cada uma delas com causa
de pedir própria, e de que seria necessário, para o seu
provimento, que a maioria dos Ministros acordasse
quanto ao objeto do pedido. Artigo 459 do CPC.
5. Pontos obscuros contidos em voto-vista não
autorizam a oposição de embargos de declaração.
Precedentes.
6. Embargos rejeitados.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência para o julgamento do
recurso contra expedição de diploma e acolher parcialmente os embargos de
declaração de Jackson Kepler Lago, Luiz Carlos Porto e da COligação Frente
de Libertação do Maranhão, apenas para prestar esclarecimentos; em
conhecer dos embargos de declaração de João Melo e Sousa Bentivi, apenas
para prestar esclarecimentos, mas rejeitá-los; e em assentar a imediata

\
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execução do julgado, independentemente da publicação do acórdão destes
embargos, nos termos,das notas ta uigráficas.

EROS GRAU

-

PRESIDENTE

-

RELATOR
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RELATÓRIO

o
trata-se

de

SENHOR

quatro

MINISTRO

embargos

de

EROS GRAU:

declaração,

com

Senhor

Presidente,

pedido

de

efeitos

modificativos, opostos contra acórdão cuja ementa é a seguinte (fls. 10.16910.171):
"RECURSO CONTRA EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA. ELEiÇÕES 2006.
GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO E ABUSO DO PODER POLíTICO E
ECONÔMICO. POTENCIALIDADE DA CONDUTA. INFLUÊNCIA NO
RESULTADO DAS ELEiÇÕES. CAPTAÇÃO ILíCITA DE
SUFRÁGIO. É DESNECESSÁRIO QUE TENHA INFLUÊNCIA NO
RESULTADO DO PLEITO. NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 224 DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEiÇÕES DISPUTADAS
EM SEGUNDO TURNO. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS DO
GOVERNADOR E DE SEU VICE. PRELIMINARES: NECESSIDADE
DE PROVA PRÉ-CONSTITUíDA, INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE
PEDIR, AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DAS CONDUTAS, PRODUÇÃO
DE PROVAS APÓS ALEGAÇÕES FINAIS, PEDIDO DE OITIVA DE
TESTEMUNHA, PERíCIA E DEGRAVAÇÃO DE MíDIA DVD,
DESENTRANHAMENTO
DE
DOCUMENTOS.
RECURSO
PROVIDO.
Preliminares:
1.
Admite-se a produção de prova em Recurso Contra Expedição
de Diploma, desde que indicadas na petição inicial. Precedentes.
2.
Não é necessário o enquadramento típico das condutas na
inicial. Os recorridos devem defender-se dos fatos imputados.
3.
Após o encerramento da instrução processual não se admite
produção de prova. Indeferimento de oitiva de testemunha. Princípio
do livre convencimento do juiz.
4.
Anexado o documento na inicial, cabe à parte argüir sua não
autenticidade e requerer perícia no momento da contestação.
Precedentes.
5.
Permitido o acesso à mídia de áudio
torna-se não necessária sua transcrição. Precedentes.

e

vídeo,

6.
Desentranhamento de documentos. Utilização pelos recorridos,
em sua própria defesa, das informações enviadas pelo Tribunal de
Contas. Ausência de cerceamento de defesa.
Mérito:
7.
Divulgação e assinatura de convemos celebrados entre o
Governo do Estado e Prefeitura Municipal durante comício para
favorecer candidato. Configuração do abuso do poder político e
econômico. Prática de Condula Vedada aos agenles públicos. \
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8.
Participação de candidato a governador em reunião de projeto
a ser implementado pelo Governo do Estado. Uso de material
institucional do Governo. Conduta vedada.
9.
O abuso do poder político e econômico e a prática de condutas
vedadas são dotados de potencialidade para interferir no resultado
do pleito. Transferências, realizadas durante o período vedado,
suficientes para contaminar o processo eleitoral. Não é necessária a
demonstração aritmética dos efeitos do abuso. Precedentes.
10. Captação ilícita de sufrágio. Prisões em flagrante por compra
de votos no dia da eleição. Apreensão de dinheiro e santinhos. Não
é necessária a participação direta do candidato. Precedentes.
11. Cooptação de apoio de liderança política. Oferecimento de
cargo no governo e entrega de dinheiro para compra de votos.
Caracterização de captação de sufrágio.
12. Celebração de convênio entre Associação e Secretaria de
Estado. Período Eleitoral. Utilização dos recursos do convênio para
compra de votos.
13. Captação de sufrágio. Não é necessária a aferição da
potencialidade da conduta para influir nas eleições.
14. A probabilidade de comprometimento da normalidade e
equilíbrio da disputa é suficiente para ensejar a cassação do diploma
de quem nessas circunstâncias foi eleito. Precedentes.
15. Eleição decidida em segundo turno. Cassado o diploma pela
prática de atos tipificados como abuso de poder, conduta vedada e
captação ilícita de sufrágio, deve ser diplomado o candidato que
obteve o segundo lugar. Precedente.
16.

o

Recurso provido".

primeiro embargante, Governador Jackson Kepler Lago,

alega, em síntese, que o acórdão embargado teria sido proclamado de forma
incorreta, vez que deveria desprover o recurso ou, sucessivamente, reconhecer
a falta de potencialidade para a caracterização do abuso de poder político dos
dois eventos tidos como violadores da lei eleitoral.
Diz que: [i] Uéimperativo que antes se decida, todavia, sobre
matéria de ordem pública, relativa à incompetência do Tribunal Superior
Eleitoral para julgar, em sede originária, o presente recurso contra
expedição de diploma - o que se a [sic] mais de dois anos da referida
expedição, e ao cabo de uma espécie de processo, em que, reconvenção não
podendo haver, as queixas do vitorioso sobre a metodologia de campanha do
vencido não encontram espaço" (grifo no original) (fls. 10.318-10.319); [ii] a
ementa conteria contradição e obscuridade vez que em diversos pontos estaria
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refletido apenas o entendimento vencido do relator (fI. 10.326); [iii] "(...) sendo
diversas as ações cumuladas, não se poderia proclamar o provimento do
recurso sem se esclarecer por que causas de pedir se chegou a tal
resultado. De fato, a falta de destaque para que cada ação cumulada fosse
apreciada separadamente levou a que o resultado do julgamento fosse
proclamado de forma contraditória em relação aos votos proferidos" (grifo no
original) (fI. 10.328); [iv] em relação aos casos Codó e PRODIM, a maioria que
se formou, integrada pelos Ministros Eros Grau, Carlos Ayres Britto, Fernando
Gonçalves e Felix Fischer, à exceção daquele primeiro, não teria se
manifestado expressamente sobre a potencialidade lesiva dos eventos em
relação ao pleito (fI. 10.333).
Os embargantes, Vice-Governador Luiz Carlos Porto e a
Coligação Frente de Libertação do Maranhão, sustentam em suas petições as
mesmas alegações oferecidas pelo Governador Jackson Kepler Lago. O único
tópico que se distingue, presente apenas nos embargos da Coligação Frente
de Libertação do Maranhão, diz com sua contrariedade ao que tange à
diplomação da segunda colocada. Diz que "[n]ão é possível prestigiar-se
manifestação eleitoral em que maior parte dos votos seja inválida. Isso
representaria a entronização no poder do representante de uma dada minoria,
ferindo de morte o princípio da maioria e, por conseqüência, a legitimidade
para o exercício do poder, valor fundamental da democracia" (fI. 10.437).
Há um quarto embargante, João Melo e Sousa Bentivi,
candidato derrotado ao cargo de Governador do Maranhão pelo Partido da
Reedificação da Ordem Nacional -

PRONA. Em seus embargos alega

inicialmente (fls. 10.297-10.299) omissão no que tange a pedido de ingresso
no feito como terceiro interessado, protocolado no dia 15 de dezembro de
2008, apreciado em conjunto com outras petições avulsas. Esse pedido foi
afastado

sem

que tenham

sido

sustentados

os

seus

fundamentos,

omitindo-se o relator em declarar "os motivos pelos quais o pedido não é
cabível", do que resultaria a nulidade do julgamento que resultou na cassação
dos diplomas dos senhores Jackson Kepler Lago e Luiz Carlos Porto. Requer
ainda sejam declarados nulos os votos atribuídos a Edson Vidigal e a Aderson
Lago, convocando-se novas eleições eis que os votos válidos seriam inferior~
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ao número de votos anulados (fI. 10.311). Isso porque a matéria atinente à
nulidade dos votos atribuídos aos "três candidatos anti-Sarney" não foi
apreciada no julgamento do RCED, ainda que a respeito dos fatos e do
disposto nos artigos 222, 237 e 224 do Código Eleitoral tenham se
manifestado, em seus votos, os Ministros Felix Fischer, Marcelo Ribeiro,
Arnaldo Versiani e Carlos Britto. Daí que ou se declare nulos os votos
atribuídos às "três candidaturas fundidas em uma" --- "sendo desnecessária a
citação dos outros dois candidatos, que não teriam interesse jurídico em
defender a validade de seus votos" --- ou se declare a "nulidade do próprio
processo, por ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários,
outorgando aos recorrentes o prazo para a emenda à petição inicial" [sicl.
Os embargados, em contra-razões às fls. 10.450-10.465,
alegam em síntese que:
a) embargos de declaração não se prestam a rediscussão do
acórdão recorrido;
b) o Tribunal Superior Eleitoral é competente para apreciar o
presente RCED, existindo questão de ordem que afirma a competência da
Corte; daí que a matéria estaria preclusa;
c) os embargos só teriam cabimento se houvesse contradição
ou obscuridade entre e nos fundamentos da decisão e suas conclusões;
d) inexistiria obscuridade ou omissão, nos

casos Codó e

PRODIM, quanto à potencialidade para alterar o resultado das eleições;
e) em relação aos embargos de João Melo e Sousa Bentivi,
não devem ser conhecidos, vez que este embargante não é parte no processo.
e suas pretensões quanto ao mérito referem-se a matérias regularmente
decididas no acórdão recorrido.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento
dos embargos de declaração opostos por João Melo e Sousa Bentivi vez que o
mesmo "(...) não comprova a condição de terceiro prejudicado e sua pretensão
é de manifesta improcedência" (fI. 10.472), bem assim pela rejeição dos
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por Jackson

Kepler

Lago,

Luiz Carlos

Porto e pela

Coligação Frente de Libertação do Maranhão (fls. 10.468-10.478).
É o relatório.

VOTO

o

SENHOR

MINISTRO

EROS

GRAU

(relator):

Senhor

Presidente,
I - Quanto aos embargos de declaração

opostos por João

Melo e Sousa 8entivi, conheço-os para, suprindo a omissão neles apontada,
esclarecer

que o pedido de ingresso

no feito como terceiro

resultou indeferido porque, formulado em véspera de julgamento,
veio ao meu gabinete
embargante

apenas no dia do julgamento

interessado
a petição

e o requerente

ora

nele não detém interesse direto. Leio, a respeito desse ponto,

trecho do acórdão lavrado por esta Corte no REspe n. 21.223, Relator o
Ministro

Fernando

procedimentos,

Neves:

"em

face

da

celeridade.

que

norteia

os

regidos pela lei eleitoral, tenho que não se pode admitir que

ocorram intervenções de todos os que, de alguma forma, aleguem ter interesse
na decisão, mesmo que indireto, o que poderia resultar na morosidade
feitos em curso". Mencione-se,

dos

no mesmo sentido, o REspe n. 31.545 e o

RCED n. 774, em ambos sendo Relator o Ministro Marcelo Ribeiro.
No mérito, os embargos não podem prosperar. Isso porque,
ademais de o embargante não ser parte no processo, a matéria de que tratam
foi decidida no acórdão embargado, qual se lê no seguinte trecho da ementa:

"Eleição decidida em segundo turno. Cassado o diploma pela prática de atos
tipificados como abuso de poder, conduta vedada e captação ilícita de
sufrágio, deve ser diplomado o candidato que obteve o segundo lugar.
Precedente".
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Além disso, para que não fique nenhum outro ponto sem
expressa menção, refiro petições trazidas aos autos imediatamente antes do
julgamento e agora, que passo a considerar.
(i) O

Partido

Progressista - PP e o

Partido

Trabalhista

Brasileiro - PTB requereram, cada qual por sua vez, o ingresso na lide como
assistentes, pedidos indeferidos pela mesma razão apontada em relação ao
pedido de João Melo e Sousa Bentivi.
(ii) O Partido

Democrático

Trabalhista - PDT

requereu

a

suspensão do processo, o que também não prospera.
(iH) Em 13 de abril a Coligação
Maranhão,

expondo

a intenção

interpostos

por João de Melo e Sousa

ofereceram

suas

contrarrazões

de oferecer

Frente de Libertação

contrarrazões

do

aos embargos

Bentivi e como os embargados

imediatamente

após

a manifestação

da

Procuradoria Eleitoral, requer seja "notificado para oferta de contra-razões via
imprensa oficial"; em seguida, em outra petição, pede "vista dos autos fora da
secretaria"; o primeiro pedido é injustificável, vez que os embargos interpostos
por João de Melo e Sousa Bentivi não se opõem a nenhuma das teses da
Coligação Frente de Libertação do Maranhão, as teses neles esgrimidas sendo
inadmissíveis;

o segundo

pedido, de "vista dos autos fora da secretaria",

também não pode ser atendido; basta rememorar,

a propósito, o que esta

Corte decidiu no REspe n. 28.556, Relator o Min. Marcelo Ribeiro:
"Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do pedido de vista
fora da secretaria de processo já incluído em pauta para julgamento,
ao argumento de que sua advogada, constituída horas antes da
sessão, não pôde ter acesso ao processo. Entendo que não há
plausibilidade nas alegações, primeiro porque, conforme assentou o
despacho dê admissibilidade do recurso, a parte esteve durante todo
o processo devidamente representada por advogado regularmente
constituído e, segundo, porque o substabelecimento foi feito com
reserva de poderes, o que significa dizer que o causídico
substabelecente, que detinha todas as informações necessárias
acerca da causa, continuou atuando no feito".
Quanto
manifestou-se

ao

em petição

primeiro
de ontem,

pedido,

a

Coligação

15, requerendo

Embargada

seja reconhecida

litigância de má fé da Coligação Frente de Libertaçâo do Maranhão.

\

a
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todos

esses

pedidos

o

que

se

requer

resulta

inútil, prestando-se unicamente a retardar o julgamento dos

embargos.
11 - Quanto aos embargos de declaração de Jackson Kepler
Lago, de Luiz Carlos Porto e da Coligação Frente de Libertação do Maranhão,
conheço-os.
Como se verá adiante, todas as alegações dos embargantes
dizem respeito a matérias efetivamente analisadas e decididas no acórdão de
fls. 10.169-10.171. Decisão que contraria o interesse da parte não enseja, por
si só, a oposição de embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento
estão previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil.
Detenho-me

contudo,

inicialmente,

em

pretensões

manifestamente incabíveis:
a) O Tribunal Superior Eleitoral é competente
presente RCED. A jurisprudência

para julgar o

pacífica desta Corte está alinhada nesse

sentido. A questão ficou bem delineada no julgamento da Questão de Ordem
no RCED n. 694, do qual extraio trecho do voto-vista do Ministro José Delgado,
in verbis:

U(... )

jurisprudência

o TSE,

em quatro

décadas,

que é da sua competência

tem

a sólida

o julgamento

expedição de diploma expedido em favor de Senador,

e uniforme

de recurso contra
Deputado Federal e

seus suplentes, Governador e Vice-Governador" (grifei).
b) Não prospera, por outro lado, a afirmação de que o presente
RCED englobaria diversas ações cumuladas, cada uma delas com causa de
pedir própria, e de que se necessitaria, para seu provimento, de que a maioria
dos Ministros acordasse quanto aos fundamentos
objeto do pedido. Leio o preceito veiculado

da decisão, não quanto ao

pelo artigo 459 do Código de

Processo Civil, verbis:
"Art. 459. O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no
todo ou em parte, o pedido formulado pelo autor. Nos casos de
extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz decidirá em
forma concisa.
( ...)".
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pedido constante do presente RCED diz com a cassação

dos diplomas expedidos em favor dos senhores Jackson Kepler Lago e Luiz
Carlos Porto, com a consequente diplomação dos segundos colocados. Cabia
aos Ministros desta Corte, e desse mister não se furtaram, rejeitar ou acatar o
pedido formulado. A fundamentação

divergente em relação a esse ou aquele

fato não altera o ponto central da controvérsia, atinente às condutas lesivas
praticadas pelos embargantes e sua influência no resultado das eleições. Não
há qualquer contradição na proclamação do resultado, vez que a maioria dos
Ministros desta Corte manifestou-se expressamente,

na sessão de julgamento,

pela procedência do pedido.
c) Não há falta de fundamentação
Fischer, acompanhado
relação

integralmente

à potencialidade

lesiva

do voto do Ministro Felix

pelo Ministro Fernando Gonçalves, em

da vontade

popular

nas eleições

para

Governador, no que concerne aos casos Codó e PRODIM. O Ministro Felix
Fischer manifestou-se expressamente quanto a essa questão, verbis:
"Como entender potencialidade e legitimidade? Sem dúvida só se
chega à resposta quando se atém às peculiaridades de cada caso.
Antes, porém, firmo duas premissas com esteio na doutrina e
jurisprudência.
10 O exame da potencialidade não se prende ao resultado das
eleições. Importam os elementos que podem influir no transcurso
normal e legítimo do processo eleitoral, sem necessária vinculação
com resultado quantitativo.
20 Legitimidade do pleito diz respeito ao tratamento isonômico
('equilíbrio da disputa') entre candidatos e ao respeito à vontade
popular.
No ponto, lúcidas as lições de Emerson Garcia:
'Para que seja identificada a potencialidade do ato, é despicienda a
apresentação de cálculos aritméticos que venham a refletir uma
diferença quantitativa de votos em favor de quem o praticou ou
mesmo a demonstração de relação de causa e efeito entre o ato
e o resultado do pleito. Pelo contrário, bastará que o ato,
analisado em si e sob a ótica da conjuntura em que foi
praticado, denote ser potencialmente daninho à legitimidade do
pleito, sendo apto a comprometer a igualdade entre os
candidatos e influir sobre a vontade popular. O nexo de
causalidade, consubstanciado na provável influência do ilícito no
resultado eleitoral, é tão-somente indiciário, não conclusivo, prova,
aliás, cujo produção é de todo inviável'. (GARCIA, Emerson. Abuso
de Poder nas Eleições - Meios de Coibição. 3. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2006, p. 20) (g.n.).
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...

( )

Em síntese, o uso de prerrogativas institucionais - assinatura
de convênio -, em manifestação pública nos moldes em que
ocorreu,
compromete
o
equilíbrio
da
disputa,
independentemente do exame sobre o resultado numérico do
pleito.

...

( )

In casu, somando-se os dois fatos em apreço, constata-se que,
em ano eleitoral, o apoio estatal à candidatura teve o condão de
favorecer os recorridos, dando a eles condições diversas dos
demais candidatos". (grifos no original).
Ademais,

eventuais

obscuridades

contidas

em

voto-vista não autorizam a oposição de embargos de declaração. Menciono, a
respeito, os seguintes

precedentes:

Delgado,

do STJ, EDCL no REspe n. 159402/SP,

DJ 4/10/04;

do TSE, AG n. 7.968, ReI. Min. José
ReI. Min.

Peçanha Martins, DJ 27/9/04.
d) No que diz respeito à diplomação dos segundos colocados,
é patente a intenção, dos embargantes,

de rediscutir

matéria já decidida.

Todos os Ministros referiram-se de modo explícito ao tema. Transcrevo trecho
das notas taquigráficas extraídas da sessão do dia 10/2/09, em que o Ministro
Presidente resume os debates aqui travados:
"( ...)

Aqui, estamos tratando de nulidade de votos obtidos no segundo
turno, não de nulidade da eleição. A eleição não foi anulada, a
eleição é válida. Votos conferidos a determinado candidato é que
foram anulados. A eleição em segundo turno não é uma eleição
estalando de nova; tanto não é que os candidatos são os mesmos,
aliás, são os dois mais votados no primeiro turno. O eleitorado é o
mesmo. Os registros eleitorais são os mesmos. Na verdade, trata-se
de uma só eleição divida em dois momentos; há dois escrutínios,
mas é uma só eleição que passa por esses dois momentos. A
eleição de segundo turno foi causada pela eleição do primeiro.
Então, quando se anulam os votos conferidos a um candidato em
segundo turno - no caso, numericamente vencedor -, o intérprete
retroage no seu raciocínio ao primeiro turno, para equacionar a
situação, e fará um cálculo sobre os votos do primeiro turno
remanescentemente válidos. Por que remanescentemente válidos?
Porque, dos votos do primeiro turno, são excluídos aqueles
conferidos ao candidato que, no segundo turno, veio a tê-los
anulados. Assim, o intérprete retroage ao primeiro turno e apura a
votação válida, aquela conferida aos candidatos que não tiveram
contra si decreto judicial de nulidade de votos.
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o que ocorre no caso do Maranhão? A candidata que tirou o
segundo lugar na primeira oportunidade, agora com esses votos
remanescentemente válidos, obteve cinquenta por cento mais um de
votos? Obteve. Então, o princípio da majoritariedade, que é ínsito à
democracia, foi observado. Não é caso, portanto, de se aplicar o
artigo 224".
e) Em relação à alegada incongruência entre a ementa e o
julgamento da ação, inexiste. Nem há, na ementa do RCED, qualquer erro
material. A ementa refletiu todos os argumentos debatidos no julgamento do
dia 3 de março de 2009. Os entendimentos lançados na ementa não se
contrapõem à fundamentação do acórdão, tampouco

com sua parte

dispositiva. De resto, do que vier a ser decidido nestes embargos resultará
evidente o entendimento da Corte.
Além de tudo, prevalece reiterada orientação do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que "a via recursal dos embargos de
declaração -

especialmente quando inocorrentes os pressupostos que

justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de
um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de
contradição" (ED-AgR-AI n. 177.313, ReI. Min. Celso de Mello).
Por fim, é também pacífico, na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que o julgador não está obrigado a responder a cada um dos
argumentos lançados pelas partes, mas somente aos que fundamentam o seu
convencimento 1.
Rejeito os embargos de declaração.

1

Supremo Tribunal Federal, RE-AgR-ED

n. 403.395, Min. Carlos Ayres Britto.
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VOTO (Preliminar de incompetência)

o

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

Senhores Ministros, quanto à suposta incompetência

(presidente):

BRITTO
do TSE

para processar e julgar o presente recurso contra a expedição de diploma,
argumento
penso

lançado - tão somente - em sede de embargos de declaração,

que

causar-me

a pretensão

não

merece

prosperar.

espécie que este novo fundamento

averbo

haja sido lançado somente

agora, após a prolação de decisão desfavorável
sugerir que a questão da competência

Primeiramente,

aos embargantes.

Tudo a

desta Casa foi mesmo colocada "de

reserva", para somente ser agitada caso o presente recurso contra a expedição
de diploma fosse acolhido.
Seja como for, averbo
RECD nO694, e com a concorrência

que este TSE,

no julgamento

do

de meu voto, assentou competir a esta

nossa Casa de Justiça processar e julgar recursos contra as diplomações
de

Senador,

Deputado

Vice-Governador.

Federal,

Deputado

Estadual,

Nesse sentido, é a remansosa jurisprudência

Governador

e

deste Tribunal,

de que servem de amostra o RECD nO 656, reI. Min. Carlos Velloso, e o
AgRgRCL nO217, reI. Min. Barros Monteiro:
"RECURSO CONTRA EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA. DEPUTADO
FEDERAL.
COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA
DO
TSE.
IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E
TESTEMUNHAL. Precedentes.
1 • Compete ao TSE o julgamento de recurso das decisões dos
tribunais regionais que versem sobre expedição de diploma nas
eleições federais e estaduais.
2 - Há possibilidade de produção de provas documentais, desde que
pré-existentes e indicadas na petição de recurso, não havendo falar
em provas pericial e testemunhal.
Agravo regimental não provido" (grifei).

"AGRAVOS REGIMENTAIS. RECLAMAÇÃO. RECURSO CONTRA
A EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA DE GOVERNADOR. COMPETÊNCIA
DO TSE (ARTS. 121, ~ 4°, 111, DA CF/88 E 276, li, a, DO CÓDIGO
ELEITORAL).
MEDIDA
LIMINAR
MANTIDA.
AGRAVOS
DESPROVIDOS.
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- A competência para o julgamento de recurso contra a
expedição de diploma de governador é do Tribunal Superior
Eleitoral, a teor dos arts. 121, ~ 4°, 11I, da Constituição Federal e
276, 11, a, do Código Eleitoral.
Agravos regimentais a que se nega provimento" (grifei).

Razão pela qual afasto a alegada incompetência desta Corte.

ESCLARECIMENTO

o

SENHOR

MINISTRO

FERNANDO

GONÇALVES:

Senhor

Presidente, o debate versa sobre se é recurso ou ação ordinária?
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITIO

(presidente): A discussão sobre se é ação originária ou recurso não está sendo
posta. Citei precedentes da Casa, reconhecendo a competência judicante do
Tribunal Superior Eleitoral para processar e julgar recursos contra expedição
de diploma de deputado federal, senador, governador, especificamente.
O SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

O Ministro

Fernando Gonçalves faz essa referência porque, na verdade, este tema voltou
ao Tribunal

após muitos

anos,

se não me engano,

em 2007.

argumentos para que se sustentasse a tese de que a competência
do TSE era de que não se tratava propriamente

Um dos
não seria

de recurso. E o Tribunal

somente deveria julgar recursos. Caso fosse uma ação, a competência deveria
ser do Tribunal Regional Eleitoral.
Eu participei
pacífica jurisprudência

desse julgamento

e o Tribunal

reafirmou

sua

de que a competência é do Tribunal Superior Eleitoral.

A diferença foi que, logo em seguida, se julgou um caso em que se modificou a
jurisprudência

para admitir produção mais ampla de provas em recurso contra

expedição de diploma, o que não era admitido antes.
O

SENHOR

MINISTRO

FERNANDO

GONÇALVES:

De

qualquer modo, a matéria está superada, e, ainda que não estivesse, estaria
preclusa a arguição, pois somente fora suscitada em sede de embargos.
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VOTO (Preliminar de incompetência)

o

SENHOR

MINISTRO ARNALDO

VERSIANI:

Senhor

Presidente, em primeiro lugar, o Tribunal não se omitiu sobre a sua
competência, tanto que julgou o processo. Se não tivesse competência para
apreciá-lo, não poderia ter passado ao julgamento.
Mas, ainda que se pudessem estender outras considerações
sobre o tema - apesar da eventual divergência sobre se tratar de recurso ou
de ação originária -, o nome do processo continua sendo o de recurso. E o
ato, materialmente expressando-me, que expede o diploma não é do
presidente do Tribunal Regional Eleitoral, mas ato do Tribunal Regional
Eleitoral; apenas quem assina esse ato é o presidente, mas em nome do
Tribunal.
O próprio artigo 215 do Código Eleitoral estabelece que os
candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão diploma assinado pelo
presidente do Tribunal Superior, do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral,
conforme o caso.
O artigo 217, por exemplo, espanca as dúvidas no sentido de
que, apuradas as eleições suplementares, o juiz ou o Tribunal reverão a
apuração anterior e confirmarão ou invalidarão os diplomas que houverem
expedido.
Trata-se de ato do Tribunal e se há recurso contra expedição
de diploma lavrado pelo Tribunal, a competência é sempre da instância
superior, como no caso dos autos.
Acompanho o relator.
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VOTO (Mérito)

o

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Senhor

Presidente, acompanho o relator. Apenas ressalto que, em relação a uma
questão que suscitei no julgamento originário, sobre cumulação de ações, a
distinção que procurei fazer era entre o artigo 41-A e o abuso. No caso,
parece-me não haver dúvida de que a maioria da Corte se pronunciou com o
entendimento de haver o abuso do poder político. Fiquei vencido, mas a
decisão foi esta. Aqui se trata de embargos e não vejo a presença de seus
pressupostos.
Em razão disso, acompanho o voto do relator.

VOTO (Mérito)

O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Senhores Ministros, em relação ao mérito, não verifico no
acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a
modificar a conclusão a que se chegou anteriormente (cassação de mandato).
É dizer: ainda que a decisão impugnada apresente algum dos pressupostos de

embargabilidade, tenho que eventual acolhimento do recurso não terá o efeito
de modificar o desfecho do julgamento.
Com efeito, na última assentada, 4 (quatro) votos concluíram
pelo abuso de poder político, com potencialidade para influenciar no resultado
do pleito. Destaco, no ponto, trechos dos votos dos Ministros Eros Grau, Felix
Fischer, Fernando Gonçalves, bem como o que proferi, respectivamente:
"O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (relator):

A assinatura de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura
de Codó durante a realização de comício naquela cidade, ao qual
estariam presentes o então Governador do Estado do Maranhão,
José Reinaldo, e o candidato Jackson Kepler Lago. efetivam
consubstancia abuso de poder político e econômico, bem
sim a
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prática de conduta vedada por parte dos envolvidos. O Ministério
Público examinou a questão às fls. 10.113-10.115, em trecho que
me permito reproduzir:
'(...) o apoio explícito do governador, em comício acontecido no
aniversário do município de Codó, evento provado a fls. 135 do
Anexo 2. Ali, esse apoio se tornava concreto mediante a
divulgação maciça dos convênios, os quais tinham como
objetivo cooptar prefeitos e lideranças políticas para conjugar
apoio às candidaturas dos recorridos, a conferir dos seguintes
trechos do discurso, verbis:
(...)

O doutor Jackson Lago é um homem lutador, médico. Foi
prefeito três vezes de São Luis, é um homem
credenciado. Nós temos que acabar com esse negócio
de uma família mandar no Maranhão, gente' (...)
'Nós estamos, trazendo essa grande parceria com
Biné, com alguns milhões de reais. E digo para vocês
que vou fazer ainda muito, mas os nossos
candidatos, ou Vidigal ou Jackson vão continuar e
vão fazer ainda mais do eu fiz. Você sabe o motivo do
atraso do Maranhão? É porque não faziam convênios
com os prefeitos. A Roseana chegou lá em São João
dos Patos a dizer que não precisava de prefeito para
trabalhar, porque o prefeito era corrupto' (...)
vocês vão ter aqui a condição de escolher entre dois
homens do maior gabarito desse estado. Um é o
Or. Jackson Lago que concorreu comigo para o governo
do estado, mas hoje nos une a causa do Maranhão. O
outro é o nosso amigo de infância Edson Vidigal.'

Como se não bastasse, terminou assinado em plena praça
pública, ainda no palanque, um convênio naquele município, a
espancar qualquer dúvida de que esse tipo de ajuste vinha
sendo utilizado para fins eleitorais. Na assinatura do ato,
ouvia-se do apresentador: 'Vamos chamar a atenção da
população de Codó. Será assinado agora um convênio. O valor
do objeto, ora conveniado é de um milhão de reais. Convido,
agora, o Excelentíssimo Senhor Governador José Reinaldo
Tavares para assinar o convênio'" (grifos do original).
(...)

Os fatos a que corresponde o chamado "Caso PRODIM" reproduzem
o que ocorreu na cidade de Codó. A reunião promovida pelo
Sindicato de Trabalhadores Rurais no Município de Pinheiro, com a
participação do representante do Governo, Cristóvão Fernão
Ferreira, superpõe, confundindo-os, ato governamental e campanha
eleitoral. Nela se pretendia esclarecer os trabalhadores quanto ao
conteúdo e os termos do projeto. Transformou-se o evento, contudo,
em aberta e franca promoção do candidato. A cena dessa reunião
compreende, ao tempo em que o recorrido Jackson Lago discur ,
um "banner" do Governo do Estado sobre o projeto "PROD
no
fundo do palanque.
I
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(...)
Estamos aqui diante de fatos que revelam o uso da estrutura do
Governo do Estado do Maranhão em benefício de determinado
candidato, seja mercê de atuação direta do então Governador José
Reinaldo Tavares, seja com a participação de seus representantes.
Aqui há fatos que esta Corte há de ponderar prudentemente,
superando quaisquer pré-compreensões.( ...)".

"O SENHOR MINISTRO FELlX FISCHER:
Senhor Presidente, passo à análise do mérito.
(...)
Cabe destacar, inicialmente, que não compete a esta Justiça
Especializada julgar a legalidade ou probidade, em si, dos convênios
firmados pela Administração Pública - o que deve ser apurado em
seara própria. Compete, tão-somente, investigar a ocorrência de
eventual interferência ilícita no pleito eleitoral visando a beneficiar
e fortalecer candidaturas.
(...)
2. Casos Codó e "PRODIM"

(Pinheiros)

2.1 Fatos
Em abril de 2006, em evento público comemorativo do aniversário
da cidade de Codó, o então Governador do Estado do Maranhão,
José Reinaldo, em palanque, assinou convênio entre o Governo
do Estado e o Município de Codó, oportunidade
em que discursou.
Eis trecho citado pelo Parquet:

'O doutor Jackson Lago é um homem lutador, médico. Foi
prefeito trés vezes de São Luiz, é um homem credenciado.
Nós temos que acabar com esse negócio de uma família
mandar no Maranhão, gente (...)
Nós estamos, trazendo essa grande parceria com Biné,
com alguns milhões de reais. E digo para vocês que vou
fazer ainda muito, mas os nossos candidatos, ou Vidigal
ou Jackson vão continuar e vão fazer ainda mais do que eu
fiz. Você sabe o motivo do atraso do Maranhão? É porque
não faziam convênios com os prefeitos. A Roseana chegou
lá em São João dos Patos a dizer que não precisava de
prefeito para trabalhar, porque o prefeito era corrupto (...)
Vocês vão ter aqui a condição de escolher entre dois
homens do maior gabarito desse estado. Um é o
Dr. Jackson Lago que concorreu comigo para o governo
do estado, mas hoje nos une a causa do Maranhão. O
outro é o nosso amigo de infância Edson Vidigal" (g.n.).
(fI. 10.113)'.
Presentes no mesmo evento, conforme se verifica no trecho citado, o
recorrido Jackson Lago e Edson Vidigal.
Também incontroverso que durante o ano eleitoral (2006) foram
celebrados convênios entre o Governo do Estado e 156 municípios,
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conforme
reconhecem
os proprlos
recorridos
ao sustentar
ausência de potencialidade pelo fato de a candidata Roseana Sarney
ter obtido mais votos na maior parte desses municípios
(fls. 9.724-9.726). Também reconhecem que o montante repassado
aos municípios mediante assinatura dos convênios alcança o valor
de R$ 280.045.128,81 (fls. 9.727).
Segundo documentos às fls. 6.641-6.765, diversos convênios foram
firmados nos três meses que antecederam as eleições.

Já em maio de 2006, Jackson

Lago participou, no Município de
Pinheiros,
de
reunião
que
tratou
do
Programa
de
Desenvolvimento
Integrado
do Maranhão - PRODIM, cujos
recursos foram obtidos pelo Governo perante o BIRD (Banco
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento).
No
encontro estiveram presentes agentes públicos estatais como o
Gerente Regional da Baixada Maranhense, Sr. Cristóvão Fernão. As
alegações finais dos próprios recorridos confirmam os dados:

~ recorrente não logrou demonstrar que o evento atacado - de
cujo OVO é a única prova - foi patrocinado pela Administração
Pública Estadual, no caso, a Gerência Regional da Baixada
Maranhense.
Ao contrário, o depoimento do Gerente Regional de então -

Cristóvão Fernão - esclarece que o evento fora convocado
e custeado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Pinheiro para que fossem prestados esclarecimentos dos
órgãos públicos acerca dos projetos a serem implantados em
decorrência do PRODIM na região" (fI. 9.822).
E, ainda:

"O depoimento, a propósito, guarda extrema sintonia com o do
Presidente do mencionado Sindicato, José Sandro Britto,
prestado nos autos da IJE 3290/06- TRE-MA, fls. 13, que
confirmou que a reunião foi iniciativa do sindicato, pois os
associados tencionavam obter informações acerca de
novos projetos que ajudassem a comunidade. Disse, ainda,
(1) que as despesas todas correram à conta da entidade
sindical, tal como aluguel do imóvel pertencente à Associação
Casais em Cristo, entidade privada religiosa; (2) que o evento
contou com a participação de cerca de 100 (cem) pessoas; (3)
e que o transporte também foi custeado pelo Sindicato"
(fls. 9.823) (...)
A participação do recorrido, que chegou a discursar
durante o
evento, e o convite feito a representantes de entes públicos também
são confirmados pelos recorridos:

'Portanto, os autos comprovam tão-somente a realização de
reunião promovida e custeada pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais do Município de Pinheiro, na qual se
convidou representantes de diversos entes públicos, os
quais tinham a missão de prestar os devidos esclarecimentos
acerca dos programas sociais, não só estaduais, mas também
federais. A participação do recorrido no evento atendeu,
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também, a convite do Sindicato e restringiu-se a discurso
onde pôde expor, a seu modo, a importância dos Programas
que estavam ali sendo discutidos e apresentados, a exemplo
do PRODIM e, bem assim, explicitar o sentimento da classe
política do Estado em face das vicissitudes que atrasaram a
obtenção do financiamento junto ao Banco Mundial (fatos já
noticiados acima, fls.).Nada de ilicitude!' (fi. 9.824).
Acerca desse evento a Justiça Eleitoral se manifestou para
reconhecer a propaganda eleitoral extemporânea. Trata-se da
Representação n° 3.884/2006, ajuizada no e. TRE/MA pelo Partido
Trabalhista Nacional (PTN) contra Jackson Kepler Lago e outros, a
qual transitou em julgado (...).
O abuso do poder político ocorre quando agentes públicos valem-se
da condição funcional para beneficiar candidatos - desvio de
finalidade - e, pois, violam a normalidade e a legitimidade das
eleições. É possível que os beneficiados não estejam ainda
registrados como candidatos, desde que haja publicidade de suas
candidaturas.
Assim, a alegação da defesa de que o recorrido Jackson Lago, à
época dos fatos, não era o candidato oficial, não afasta, per se, a
qualidade de candidato para fins de abuso de poder político. Por
outro lado, conforme se verifica no discurso proferido pelo então
Governador - caso Codó -, há expressa alusão à candidatura do
recorrido Jackson Lago. Já no caso "PRODIM", o próprio discurso
do recorrido evidencia sua candidatura, já em maio de 2006. Não
prospera, portanto, o argumento de que o recorrido não se
apresentou como candidato oficial.
(...)

A configuração do abuso de poder político não fica prejudicada pelo
fato de a reunião ter sido custeada por recursos do sindicato - caso
PRODIM - ou pelo fato de o recorrido ter sido ou não convidado pelo
governador para participar de assinatura de convênio - caso Codó.
O essencial está revelado nos autos: desvio de finalidade e
potencialidade na legitimidade do processo eleitoral.
(...)".

"O SENHOR MINISTRO FERNANDO GONÇALVES:
(...)

O abuso do poder político, como anota Adilson Abreu Dallari, traz
ínsita a noção de atuação excessiva, contrária ao direito e aos limites
e finalidades consagrados pelo ordenamento jurídico. Soares da
Costa, em Instituições de Direito Eleitoral, expõe que o "abuso de
poder político é o uso indevido de cargo ou função pública, com a
finalidade de obter votos para determinado candidato". E nesta
Superior Corte, prevalece o entendimento de inelegibilidade, de
demonstração da existência de relação de causa e efeito, entre a
prática tida por abusiva e o resultado das eleições.
(...)
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No caso, sem dúvida, houve abuso do poder político, cifrado - para
ficarmos apenas em um caso - na participação do então governador
do Maranhão em evento para assinatura de convênio, manifestando
apoio aos candidatos que também discursaram
na ocasião,
desequilibrando a disputa eleitoral e influenciando sobremaneira na
vontade popular.
Com estas singelas razões, acompanho
Fischer.

o voto do Ministro Felix

(...)" .

"O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO (Presidente):
(...)

É preciso ganhar legitimamente,

sem abusar jamais da máquina
administrativa, sem incidir nesta terrível doença institucional do país,
que é o patrimonialismo, compreendido como indistinção entre o
público e o privado.
Portanto, na linha do voto do eminente relator e também dos votos já
proferidos pelos Ministros Felix Fischer e Fernando Gonçalves,
assento o abuso do poder político, sobretudo, veiculado por
escancarado uso indevido - e, por conseguinte, abuso - de
transferência de recursos e celebração de convênios.
Celebração de convênios, inclusive, em palanque. Se isso não
caracteriza violação frontal ao princípio da impessoalidade, não sei
mais o que significa impessoalidade.
(...)
E causa espécie, profunda estranheza
que se contemplem
determinados
municipios: houve preferências
por determinados
municípios, nada menos que 156, com a celebração de 1.805
convênios no ano eleitoral, atingindo a soma de quase 1 bilhão de
reais - 800 e poucos milhões de reais.
Então, esse conjunto da obra, esse somatório de fatores, tudo isso
me leva a perfilhar o entendimento do relator, de que houve, de fato,
abuso
do poder político, uso personalíssimo
da máquina
administrativa para contemplar três candidaturas fundidas em uma.
Vale dizer, no Maranhão, não no plano jurídico, mas no plano fático,
o segundo turno foi antecipado, porque só houve dois blocos.
(...)" .

Ora bem, conforme destacado, não há dúvidas de que existe
no acórdão embargado fundamento suficiente para a manutenção da cassação
do mandato do Governador e Vice-Governador do Estado do Maranhão, pois
.~ (quatro) Ministros, maioria necessária, concluíram, de uma forma ou de
outra, pelo abuso de poder político, seja no caso "CODÓ", seja no "PRODIM",
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seja na vultuosa celebração de convênios, alguns, inclusive, 3 (três) meses
antes das eleições. E, a meu ver, concluímos de forma acertada.
Por
potencialidade,

fim,

tenho

quanto

à

suposta

omissão

que não há no acórdão

na

embargado

requisitos previstos no art. 275 do Código Eleitoral2.

análise

da

qualquer

dos

Como sabido, tenho

sustentado que o nexo de causalidade quanto à influência das condutas no
pleito eleitoral é tão-somente indiciário; ou seja, não é necessário demonstrar,
de plano, que os atos praticados
competição;

basta

ressair,

dos

foram determinantes
autos,

a

os fatos se revestiram de desproporcionalidade

do resultado

probabilidade

de

da
que

de meios (cf. o RO nO728,

reI. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, o RO nO896, reI. Min. Caputo Bastos, o
Ag nO4.311, reI. Min. Gilmar Mendes, e o REspe nO 25.822, reI. Min. Cesar
Asfor

Rocha).

Convergentemente,

lanço

mão

dos

ensinamentos

do

Min. Fernando Neves3:
"(...) para a caracterização do abuso de poder é necessana a
verificação da potencialidade de os fatos narrados influírem na
vontade do eleitor e, conseqüentemente, no resultado do pleito, que
poderia ser outro se não tivessem ocorrido as práticas abusivas.
Para essa análise, o julgador deve levar em conta os fatos: a
quantidade, o valor da benesse, a data da prática, etc; e as
circunstâncias em que ocorridos, como o tamanho do município ou
bairro (...) Cálculos matemáticos somente poderiam ser de alguma
utilidade se se exigisse o nexo de causalidade, entendido esse como
a comprovação de que o candidato foi eleito devido ao ilícito
ocorrido. Isso, todos nós sabemos, não é possível. O que se deve
verificar é se as práticas irregulares teriam a capacidade ou potencial
para influenciar o eleitor, para fazê-lo votar em alguém em quem, em
outra situação, não votaria.
(... )".

Pois bem, analisados conjuntamente

os fatos caracterizadores

do abuso de poder político e todas as peculiaridades apontadas nos votos que
deram pelo provimento do recurso contra a expedição de diploma (assinatura
de convênio de R$ 1.000.000,00 em palanque, com nítido propósito eleitoreiro,
vinculação

de programa

outras circunstâncias),

2 "São admissíveis

governamental

a determinada

candidatura,

entre

penso que as condutas se revestiram - pelo menos no

embargos de declaração:
I - quando há no acórdão obscuridade, dúvida ou contradição;
11- quando for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se o Tribunal".
3 RO nO 752/ES.
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plano da probabilidade

- de potencialidade

para influenciar o resultado do

pleito, face à desproporcional idade dos meios.
Oportunamente,
especificamente

dos

votos

transcrevo
dos

trechos do acórdão embargado,

Ministros

Eros

Grau

e

Felix

Fischer,

respectivamente, que foram acompanhados pelo Ministro Fernando Gonçalves
e por mim:
U( ... )

Quanto às hipóteses em que resultaram configurados o abuso do
poder político e econômico mediante a prática de condutas vedadas
- "Caso Codó" e "Caso PRODIM" - transcrevo trecho do parecer
do Ministério Público Eleitoral, no que concerne à análise
da potencialidade para interferir no resultado do pleito
(fls. 10.115-10.118):
'Está claro, portanto, que os convênios liberados no ano da
eleição tinham o propósito de beneficiar e fortalecer as
candidaturas dos recorridos, como bem demonstra a
documentação juntada aos autos pelo Anexo 11, fls. 838 e
seguintes. Isso ocorreu inclusive em pleno período vedado,
sem que nenhuma das hipóteses ressalvadas no
~ 10, art. 73, estivesse presente, como calamidade pública,
estado de emergência, ou programas sociais autorizados e já
em execução orçamentária no exercício anterior. Salta aos
olhos, portanto, a violação não só a norma indicada, mas
também ao inciso VI, alínea 'a', da Lei das Eleições.
(...)

Os próprios recorridos reconhecem, em suas alegações finais,
a
existência
de
transferências
no
montante
de
R$ 280.045.128,81. Também afirmam que os convênios foram
celebrados com 156 municípios do Estado. Não se pode
argumentar, em face disso, com a ausência de potencialidade
da conduta. Pelo montante de transferências de recursos
financeiros e o número elevado de convênios, pode-se afirmar
com segurança que houve também abuso do poder
econômico e de autoridade, sendo certos a quebra da
legitimidade da eleição e o desequilíbrio da disputa'.
(...)" .
U( ... )

1 O exame da potencialidade não se prende ao resultado das
eleições. Importam os elementos que podem influir no transcurso
normal e legítimo do processo eleitoral, sem necessária vinculação
com resultado quantitativo.
0

2 Legitimidade do pleito diz respeito ao tratamento isonômico
("equilíbrio da disputa") entre candidatos e ao respeito à vontade
popular.
0

(...)
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Em síntese, o uso de prerrogativas institucionais - assinatura de
convênio -, em manifestação pública nos moldes em que
ocorreu, compromete o equilíbrio da disputa, independentemente do
exame sobre o resultado numérico do pleito.
Nesse contexto, também é incontroverso que o Estado do Maranhão
firmou centenas de convênios com diversos municípios. Observo
que, no evento realizado em Codó, o então Governador já. havia
anunciado que os convênios continuariam a ser firmados.
(...)

Em síntese, imprimir força a determinada candidatura mediante
ação de Governo desequilibra
a disputa a revelar a
potencialidade exigida no abuso de poder. In casu, somando-se
os dois fatos em apreço, constata-se que, em ano eleitoral, o
apoio estatal à candidatura teve o condão de favorecer os
recorridos, dando a eles condições diversas dos demais
candidatos. »
Noutros termos, não há omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, suficientes

para modificar

a conclusão de 4 (quatro)

votos, qual seja, a cassação do mandato do Governador e Vice-Governador
pelo abuso de poder político.
Com estes fundamentos,

acolho os embargos

declaratórios

simplesmente para sanar a contradição existente na ementa do acórdão, sem

É dizer: excluir

qualquer efeito modificativo.
captação

ilícita

de sufrágio

(de fato

a cassação

rejeitada

de mandato

pela maioria

por

da Corte),

mantendo-a, todavia, em relação ao abuso de poder político.
É como voto.

ESCLARECIMENTO

o
Presidente,

SENHOR

apenas

MINISTRO

uma observação.

RICARDO LEWANDOWSKI:

Senhor

A impressão que tenho é de que a

captação ilícita de sufrágio constava, também, do voto do relator. Meu voto,
nesse sentido, não foi o único.
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o

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRIDO

(presidente): Vossa Excelência tem razão. Constava, também, do voto do
relator. Mas, explicitamente, não operou como fundamento da maioria dos
votos colhidos nesta Corte.

VOTO (Mérito)

O

SENHOR

MINISTRO ARNALDO

VERSIANI:

Senhor

Presidente, fiquei vencido quando do julgamento do recurso, que deu origem
ao acórdão embargado, mas entendo que a maioria não se omitiu sobre os
temas que são, agora, objeto dos embargos de declaração.
Por isso, acompanho o relator. Também os acolho, na
extensão que Vossa Excelência acaba de propor.
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EXTRATO DA ATA

EDclRCEd
Kepler

nO 671/MA.

Relator: Ministro Eros Grau. Embargante:

Lago (Advogados:

José

Eduardo

Rangel

de Alckmin

Jackson

e outros).

Litisconsorte:

Coligação Frente de Libertação do Maranhão (PDT/PPS/PAN)

(Advogados:

Edson Carvalho Vidigal Filho e outros). Litisconsorte:

Democrático

Trabalhista

Jerônimo

(PDT) -

Estadual

Leite e outros). Litisconsorte:

(Advogados:

Daniel

Partido Popular Socialista

Partido
de Faria
(PPS) -

Estadual. (Advogados: Eduardo Stênio Silva Sousa e outros). Litisconsorte:
Partido dos Aposentados da Nação (PAN) - Estadual. Embargante: Luiz Carlos
Porto (Advogados:

Daniel de Faria Jerônimo

Leite e outros). Litisconsorte:

Coligação Frente de Libertação do Maranhão (PDTI PPSI PAN) (Advogados:
Edson

Carvalho

Vidigal

e

outros).

Litisconsorte:

Trabalhista (PDT) - Estadual (Advogados:

Partido

Democrático

Daniel de Faria Jerônimo Leite e

outros). Litisconsorte: Partido Popular Socialista (PPS) - Estadual (Advogados:
Eduardo Stênio Silva Sousa e outros). Litisconsorte: Partido dos Aposentados
da Nação (PAN) - Estadual. Embargante: Coligação Frente de Libertação do
Maranhão
outros).

(PDT/PPS/PAN)
Litisconsorte:

(Advogados:

(Advogados:

Partido

Daniel de Faria Jerônimo

Democrático

Trabalhista

(PDT) -

Daniel de Faria Jerônimo Leite e outros). Litisconsorte:

Leite e
Estadual
Partido

Popular Socialista (PPS) - Estadual (Advogados: Eduardo Stênio Silva Sousa
e outros). Litisconsorte: Partido dos Aposentados
Embargante:
8entivi).

João Melo e Sousa 8entivi

Embargados:

Coligação

da Nação (PAN) - Estadual.

(Advogado:

Maranhão:

João Melo e Sousa

a Força do

Povo e outros

(Advogados: Heli Lopes Dourado e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
incompetência

para o julgamento

acolheu parcialmente

rejeitou a preliminar de

do recurso contra expedição de diploma e

os embargos

de declaração

de Jackson Kepler Lago,

Luiz Carlos Porto e da Coligação Frente de Libertação do Maranhão, apenas
para prestar esclarecimentos;

conheceu dos embargos de declaração de João

Melo e Sousa 8entivi, apenas para prestar esclarecimentos,

mas os rejeitou; e

EDclRCEd nO671/MA.
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assentou a imediata execução do julgado, independentemente

da publicação

do acórdão destes embargos, nos termos do voto do relator.
Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes os
Srs. Ministros

Eros Grau, Ricardo

Lewandowski,

Felix Fischer,

Fernando

Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o Dr. Roberto Monteiro Gurgel
Santos, Vice-Procurador-Geral

Eleitoral em exercício.

SESSÃO DE 16.4.2009. *

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico
eletrônico
Eu,

We

a publicação
de ~/Í-I
iM

deste Acórdão no Diário da Justiça
,,?ooS , Pá9.~.
es

.
. _
, lavrei a presente certldao.
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• Sem revisão das notas orais dos Ministros Carlos Ayres Britto e Ricardo Lewandowski.

