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RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
CONTRA
EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA. FRAUDE. ART. 262, IV, C.C
O ART. 222 DO CE. PROPAGANDA
ELEITORAL.
CANDIDATO SUBSTITUTO. MESMO NOME E NÚMERO
DO SUBSTITUíDO.
POTENCIALIDADE.
OMISSÃO.
ART. 275 DO CE. VIOLAÇÃO.
1. Na linha dos precedentes desta Corte, "A fraude a ser
alegada em recurso contra expedição de diploma fundado
no art. 262, IV, do Código Eleitoral, é aquela que se refere
à votação, tendente a comprometer a lisura e a
legitimidade do processo eleitoral" (RCED nO 653/SP,
DJ de 25.6.2004, reI. Min. Fernando Neves).
2. Necessidade de análise do potencial lesivo da conduta.
3. Recurso Especial parcialmente provido para anular o
acórdão dos embargos de declaração e determinar novo
julgamento, sanando-se a omissão ora reconhecida.

Acordam
unanimidade,

os ministros

em prover parcialmente

do Tribunal

Superior

Brasília, 24 de março de 2011.

I

por

o recurso, nos termos das notas de

julgamento.

/V1~

Eleitoral,

c/Av-.

MINIS~RO MARCELO RIBEIRO

-

RELATOR
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RELATÓRIO

o
Presidente,

SENHOR

o Tribunal

MINISTRO

Regional

MARCELO

RIBEIRO:

Eleitoral do Amazonas

(TRE/AM),

Senhor
dando

provimento parcial a recurso contra expedição de diploma (RCED) interposto
pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Jander Silva Tabosa dos Reis,
eleito vereador no Município de Manaus/AM

no pleito de 2008, cassou seu

diploma em decorrência de "deliberada prática de fraude à votação, nos termos
do art. 262, IV, c/c art. 222 ambos do Código Eleitoral" (fls. 269-270).
A ementa do acórdão possui o seguinte teor (fls. 259-260):
RECURSO CONTRA EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA. PRAZO.
CONTAGEM. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 16 DA LC 64/90.
APLICAÇÃO DO ART. 184 DO CPC. CAPTAÇÃO ILíCITA DE
SUFRÁGIO. PROVA TESTEMUNHAL ÚNICA. INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
OUTROS
INDíCIOS
CONCORDES
E
CONCLUDENTES. CANDIDATO NOVATO QUE SE UTILIZA DA
IMAGEM, NOME E NÚMERO DE EX-CANDIDATO JÁ CONHECIDO
DO ELEITORADO. FRAUDE À VOTAÇÃO. ART. 262, IV, C/C
ART. 222 AMBOS DO CÓDIGO ELEITORAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Os prazos contínuos e peremptórios a que se refere o art. 16 da
LC 64/90 restringem-se às impugnações aos registros de
candidatura no decorrer do período eleitoral, não sendo aplicável ao
recurso contra expedição de diploma, que deve observar o disposto
no art. 184 do CPC. Precedente do TSE (RCED 643,
reI. Min. Fernando Neves, DJ de 6.8.2004). Preliminar de
intempestividade rejeitada.
II - A prova testemunhal única, desacompanhada de indícios e
presunções a lhe darem relevo, não pode fundamentar
pronunciamento de procedência da representação por captação
ilícita de sufrágio. Precedente da Corte (Ac. TRE/AM n. 85, de
18.3.2009, reI. Juiz Federal Regina/do Márcio Pereira).
111 - Constitui fraude, assim entendida como aquela que se refere à
votação, tendente a comprometer a lisura e a legitimidade do
processo eleitoral, o candidato novato se passar por outro
ex-candidato mais conhecido do eleitorado, utilizando a imagem" o
nome e o número deste, ensejando a cassação do diploma, com
base no art. 262, IV, c/c o art. 222 ambos do Código Eleitoral.
Os embargos

de

declaração

rejeitados e considerados protelatórios (fI. 357).

opostos

ao

decisum

foram
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Seguiu-se a interposição de recurso especial (fls. 360-386), em
que Jander Silva Tabosa dos Reis suscitou violação aos arts. 538 do Código
de Processo Civil; 275, ~ 4°, do Código Eleitoral e 93, IX, da Constituição
Federal e alegou que, de acordo com a Súmula nO 98/ST J, os embargos
manifestados

com notório propósito de prequestionamento

não têm caráter

protelatório.
Apontou omissões no decisum regional quanto aos seguintes
temas:
a) alegação

de que "as provas emprestadas

[...] não foram

objeto de contraditório e [...] sua utilização no feito violou o disposto no art. 5.°,
inc. LV, da Constituição Federal" (fI. 368);
b) descabimento
pois, na linha da jurisprudência

do RCED fundado

no art. 262, IV, do CE,

do TSE, a fraude a que alude o dispositivo é

aquela referente à votação;
c) ausência

de potencialidade

da conduta

apontada

para

influenciar no resultado da eleição;
d) lealdade

e boa-fé que se deve ter durante

o processo

eleitoral para que o candidato não seja surpreendido com ações fundadas em
fatos que deveriam ter sido alegados em fases anteriores;

e

e) ofensa aos arts. 3° e 267 do CPC e aos princípios
desproporcionalidade
Alegou

da

e da razoabilidade.
que as provas produzidas

eleitoral, na qual "discutiu-se

em investigação

judicial

unicamente a ocorrência de captação ilícita de

sufrágio" (fI. 373), não foram objeto de contraditório por serem estranhas aos
limites desta lide.
Aduziu que a fraude referida no art. 222 do CE diz respeito à
votação

-

utilização

de

urnas eletrônicas

registrados em sua memória,

falsas,

adulteração

de dados

utilização de títulos eleitorais por pessoas que

não os seus titulares ou outras da espécie.
Sustentou
"não houve representação

a ocorrência de preclusão,

ao argumento

de que

contra seu registro, sua candidatura, o nome com o
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qual concorreria, enfim, nada foi questionado quanto aos fatos que serviram de
fundamento para a decisão aqui recorrida" (fI. 384).
Postulou a nulidade do Acórdão na 168/2009,
autos ao TRE/AM para enfrentamento

O

retorno dos

de todas as matérias deduzidas nos

embargos e a reforma das decisões para negar provimento ao RCED.

o

presidente

do TRE/AM

negou

seguimento

ao recurso

(fI. 449).

o MPE

apresentou contraminuta às fls. 522-540.

Parecer da Procuradoria-Geral

Eleitoral pelo provimento

do

agravo de instrumento e desprovimento do recurso especial (fls. 546-549).
Jeferson Anjos da Silva requereu o ingresso no feito como
assistente do MPE.
Em 12 de novembro de 2009 dei provimento
instrumento

ao agravo de

para melhor exame do recurso especial e deferi o pedido de

assistência formulado por Jeferson Anjos da Silva nos termos do art. 50 do
CPC.
Foram apresentadas

contrarrazões ao Especial (fls. 575-589 e

593-598)
É o relatório.

VOTO

o SENHOR

MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor

Presidente, não vislumbro as apontadas violações aos arts. 275 do CE e 93,
IX, da CF1. Das matérias referidas na peça recursal, verifico que apenas as

.~
1 Constituição Federal.
Art. 93. [...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
penn de nllliI1AóC;!,poóendo a lei limitar a presença, em determinOldo$ OItO$,à, própria, parte, ., a ,eu, advogado&, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
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relativas

aos

princlplos

da

boa-fé

processual,

da

razoabilidade

e

proporcionalidade não foram apreciadas pelo órgão regional.
Todavia, tais alegações foram formuladas

pela prime.ira vez

nos embargos de declaração opostos perante o Tribunal a quo, não havendo,
portanto, qualquer omissão a ser sanada naquela instância.
A propósito,
prequestionatório

esta Corte já consignou

que "o mero intento

não tem força bastante para ensejar o acolhimento

dos

embargos, se não verificada omissão ou outra causa de integração do acórdão
embargado" (REspe nO33.579/PA, PSESS em 13.11.2008, reI. Min. Fernando
Gonçalves).
Demais disso, a fundamentação
coerência

com a parte dispositiva

adotada no decisum guarda

e a jurisdição

foi prestada

de forma

completa, embora em sentido contrário aos interesses do recorrente,

o

que

demanda reexame na via recursal própria e não por meio dos aclaratórios.
No tocante ao aludido cerceamento
afirmou que as provas produzidas
colhidas

sob o contraditório.

de defesa, o recorrente

na investigação judicial

Na espécie, transcrevo

não teriam sido

do acórdão

recorrido

(fls. 266-267):
[...] na hipótese dos autos a instrução consistiu na utilização de prova
emprestada, anteriormente produzida quando da AIJE movida pelo
recorrente Jéferson dos Anjos contra o recorrido e Ronaldo Tabosa.
[...] Com efeito, nada obsta a utilização de uma prova já produzida
em outro processo entre as mesmas partes se no processo originário
foi assegurado devido processo legal quando da produção da prCwa.
[...]

Ora, no caso em tela, a prova emprestada que os recorrentes
pretendem utilizar consiste em termos de declarações e elementos
colhidos quando de ação judicial anteriormente movido contra o
Recorrido e seu pai, Ronaldo Tabosa, tendo como causa de pedir os
mesmos fatos.
Sobre
jurisprudência
contra

o

tema,

a

decisão

está

em

harmonia

com

a

pacífica deste Tribunal Superior no sentido de que "o recurso

expedição

de diploma

pode

ser instruído

com

prova

colhida

investigação judicial, ainda que não haja sobre ela pronunciamento
(RCED nO666/RO, DJ de 18.3.2008, reI. Min. Caputo Bastos).

em

judicial"
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A utilização da prova emprestada também encontra respaldo
na jurisprudência do STJ, desde que observados os princípios do contraditório
e da ampla defesa2.
No tocante ao cabimento

do RCED, o TRE/AM

exarou a

seguinte fundamentação (fls. 265-270):
Verifica-se, pois, que na hipótese dos autos é imputada ao Recorrido
uma conduta que pode ser enquadrada na hipótese de fraude a
ensejar a propositura do RCED, com base no art. 262, IV, do Código
4
Eleitoral3, que se reporta ao art. 222 do mesmo códex , assim
entendida como "[. ..]aquela que se refere à votação, tendente a
comprometer a lisura e a legitimidade do processo eleitoral [...]"
(RCED 653/SP, reI. Min. Fernando Neves, DJ de 25.6.2004). Neste
ponto, vale notar que a fraude à votação é matéria insuscetível de
apreciação em sede de investigação judicial, por isso que, quando
da apreciação da referida ação o magistrado ateve-se unicamente à
alegação de captação ilícita de sufrágio embasada no art. 41-A,
tendo, em relação à alegada fraude, determinado a extração de
cópias para instauração de IPL.
De toda sorte, cumpre notar que é a presente ação sede apropriada
para apreciação da alegação de fraude a viciar a diplomação do
Recorrido, [...].
[...]
No laudo pericial de fls. 158-184, por sua vez, constam imagens da
campanha eleitoral do Recorrido na televisão onde o pai deste, o
Sr. Ronaldo Tabosa, com o nome identificado no vídeo, aparece
falando como se fosse o verdadeiro candidato e ao final pede "vote
Tabosa, 43234", aparecendo somente aí o rosto do Recorrido, a
corroborar as declarações das testemunhas Carlos Antônio Ferreira
de Oliveira e Antônio Carlos Pereira de Oliveira quanto à deliberada
fraude à votação.

2

Precedentes

do ST J.

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL [...]
2. A doutrina e a jurisprudência
se posicionam de forma favorável à "prova emprestada",
não havendo
nenhuma nulidade quando respeitado o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo anterior.

suscitar

[...]
(REsp nO925.223/RS,

reI. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 11.12.2008,

DJe de 2.2.2009)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. [...]
VII - Admite-se a prova emprestada desde que originariamente
colhida, sob o crivo do contraditório, em processo que
figure as mesmas partes.
Habeas corpus denegado.
(HC nO53.160/MG, rei. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3.10.2006, DJ de 27.11.2006 p. 293)
3 Código Eleitoral.
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos seguintes casos:

[... ]
IV - concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova dos autos, nas hipóteses
desta Lei, e do art. 41-A da Lei n2 9.504, de 30 de setembro de 1997.

do art. 222

4 Código Eleitoral
Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o
Art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei.
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Penso, pois, que os elementos de prova existentes nos autos
demonstram de forma suficientemente clara e efetiva ocorrência de
fraude à votação, consubstanciada numa manobra do Recorrido,
pessoa desconhecida da população, de fazer os eleitores
acreditarem que o candidato era pessoa pública jà por demais
conhecida, apresentador de programa televisivo e político já
experiente (tanto que era suplente de deputado estadual).
Pelo exposto, voto, [...] pelo conhecimento e provimento parcial
do RCED interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL para
cassar o diploma do Recorrido JANDER SILVA TABOSA DOS REIS
pela deliberada prática de fraude à votação, nos termos do art. 262,
IV ele art. 222 ambos do Código Eleitoral, [...].
No caso vertente, é incontroverso que o recorrente concorreu
ao cargo de vereador em substituição ao seu pai e que ambos utilizavam em
suas propagandas o sobrenome "Tabosa" e o mesmo número.
Após

analisar

o conjunto

probatório

dos

autos,

a Corte

Regional concluiu que houve manobra intencional de Jander Silva Tabosa dos
Reis para que os eleitores acreditassem que o candidato a vereador era o seu
pai, Ronaldo Tabosa, político conhecido na região e apresentador de programa
de televisão.

o

quadro fático delineado

no acórdão recorrido, de que os

artifícios empregados na campanha foram aptos a ludibriar o eleitorado,

não

pode ser alterado nesta via recursal.
Quanto ao seu enquadramento
circunstâncias

dos autos se subsumem

jurídico, a meu ver, os fatos e

ao conceito de fraude previsto no

art. 262, IV, c.c o art. 222 do CE, que assim preceituam, in verbis:
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente
nos seguintes casos'

IV - concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição
com a prova dos autos, nas hipóteses do art. 222 desta lei, e do
art. 41-A da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade,
fraude, coação, uso de meios de que trata o art. 237, ou emprego de
processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei.
Na linha dos precedentes desta Corte, "A fraude a ser alegada
em recurso contra expedição de diploma fundado no art. 262, IV, do Código
Eleitoral, é aquela que se refere à votação, tendente a comprometer

a lisura e
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a legitimidade

do processo eleitoral" (RCED nO 653/SP, DJ de 25,6.2004,

reI. Min. Fernando Neves).
Segundo o Dicionário Houaiss fraude corresponde a "qualquer
ato ardiloso, enganoso, de má-fé, com o intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou
de não cumprir determinado dever; logro".
5

Para Adriano Soares da Costa o conceito de fraude

[...] deve ser adotado em sua acepção ampla, no sentido de ato que
descumpre, simula ou frauda o cumprimento da lei. Mas sempre com
a finalidade de burlar o resultado eleitoral ou livre manifestação do
eleitor no período de votação.
Registra, ainda, o autor:
Homero Prates ensina que simular significa fingir, disfarçar, dar
aparência de real ao que não existe.
Conquanto

a substituição

de candidatos

seja permitida

pela

legislação eleitoral, tal prerrogativa, in casu, foi maculada pela má-fé e por
fatos censuráveis que comprometeram gravemente a legitimidade da eleição.
Observe-se, ainda, que as condutas praticadas pelo recorrente,
segundo a verdade processual revelada nos autos, não guardam pertinência
com outros tipos jurídicos, razão pela qual se afigura cabível o recurso contra
expedição de diploma, não incidindo, in casu, a aventada preclusão.
Cuidando-se
Eleitoral,

comprovada

da hipótese prevista no art. 262, IV, do Código

a fraude e o comprometimento

eleitores, a cassação do diploma é consequência

da consciência

dos

inafastável do provimento

dado ao RCED.
A esses fundamentos, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.

5

COSTA. Adriano Soares da. Instituições

de Direito Eleitoral, 73 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2008. P. 410.
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PEDIDO DE VISTA

o

SENHOR

MINISTRO

Presidente, peço vista dos autos.

ARNALDO

VERSIANI:

Senhor

10
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EXTRATO DA ATA

REspe
Ministro

Marcelo

nO 36.793

Ribeiro.

(43786-76.2009.6.00.0000)/AM.

Recorrente:

Jander

Silva

Tabosa

Relator:
dos

Reis

(Advogados: Fernando Neves da Silva e outros). Recorrido: Ministério Público
Eleitoral. Assistente do recorrido: Jeferson Anjos da Silva (Advogados: Maria
Auxiliadora dos Santos Benigno e outros).
Usaram da palavra, pelo recorrente, o Dr. Fernando Neves da
Silva; pelo recorrido, a Ora. Sandra Verônica

Cureau e, pelo assistente do

recorrido, o Dr. José Eduardo Rangel de Alckmin.
Decisão: Após o voto do Ministro Marcelo Ribeiro, rejeitando as
preliminares e desprovendo o recurso, pediu vista o Ministro Arnaldo Versiani.
Presidência

do Ministro Ayres

Britto. Presentes

Cármen Lúcia, os Ministros Ricardo Lewandowski,
Gonçalves,

Marcelo

Ribeiro, Arnaldo

Versiani

a Ministra

Felix Fischer, Fernando

e a Vice-Procuradora-Geral

Eleitoral, Sandra Verônica Cureau.

SESSÃO DE 25.3.2010.
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VOTO-VISTA

o

SENHOR

MINISTRO

ARNALDO

VERSIANI:

Senhor

Presidente, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas deu parcial provimento
a recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a diplomação de
Jander Silva Tabosa dos Reis, eleito vereador do Município de Manaus nas
eleições de 2008, para cassar o respectivo diploma "pela deliberada prática de
fraude à votação, nos termos do art. 262, IV c/c art. 222 ambos do Código
Eleitoral, ..." (fls. 269-270).
Interposto recurso especial, o Relator, Ministro Marcelo Ribeiro,
na sessão de 25.3.2010, após rejeitar preliminares, negou-lhe provimento.
Pedi vista dos autos para melhor exame.
Considerou o Relator, inicialmente, que não houve violação ao
adotada no dec:;isum

art. 275 do Código Eleitoral, porque "a fundamentação

guarda coerência com a parte dispositiva e a jurisdição foi prestada de forma
completa, embora em sentido contrário aos interesses do recorrente, o que
demanda reexame na via recursal própria e não por meio dos aclaratórios".
Peço vênia, entretanto, a Sua Excelência para divergir.
Com

efeito,

embora

opostos

embargos

declaratórios

pelo

recorrente apenas uma vez, o TRE/AM deles não conheceu, "declarand0-os
meramente

protelatórios

e aplicando ao Embargante

multa no valor de um

salário mínimo" (fls. 356).
Tenho, porém, que, salvo hipóteses realmente extraordinárias
e devidamente

fundamentadas,

não se justifica

a atribuição

da pecha de

protelatórios aos primeiros e únicos embargos de declaração.
Nesse particular, a Súmula 98 do ST J sintetiza que "embargos
de declaração manifestados

com notório propósito de prequestionamento

não

têm caráter protelatório".
No
expressamente

caso,

além

de

a

petição

ao propósito de "prequestionamento

de

embargos

referir-se

da matéria" (fls. 283), e,la
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procurou levar ao Tribunal Regional questão que reputo da maior importância
para o julgamento do recurso contra a diplomação e sobre a qual houve efetiva
omissão, isto é, a questão de que o TRE/AM, "ao considerar como configurada
a hipótese de cassação do diploma por fraude à votação (CE, arts. 262, inc. IV
e 222), deixou de avaliar a potencialidade da conduta apontada em influenciar
o resultado da eleição" (fls. 294).
Suscitada tal questão pelo recorrente, o TRE/AM, no entanto,
ao julgar os embargos declaratórios, persistiu na omissão, embora tenha dito,
no respectivo acórdão, que
"Deve o embargante utilizar o recurso especial se não concorda com
a qualificação jurídica dos fatos apuradas pelo Tribunal, no que se
inserem as questões das provas da AIJE e os outros fatos apurados
e valorados neste processo, e a incidência, ou não, de determinado
dispositivo legal, inclusive 'a potencialidade de conduta'. Veja-se, a
propósito, o que consta às fls. 264-267, onde este Tribunal enfrenta,
motivadamente, questões relevantes para o julgamento da lide em
relação às quais estão as soluções para as inovações dos embargos
de declaração, isso sem falar do restante do bem fundamentado
voto, especialmente o terceiro parágrafo da fI. 269." (Fls. 353).
Da leitura das folhas a que remete o acórdão, contudo, não
vislumbro em nenhum momento o exame da potencialidade
De fato,

àquelas

folhas

o acórdão

da conduta.

recorrido

examina

a

ocorrência da fraude em si, bem como a utilização de prova emprestada, mas
não que a fraude tenha tido o potencial necessário

para o desequilíbrio

do

pleito a ponto de influenciar a eleição do recorrente.
A jurisprudência
potencialidade,

deste

Tribunal

é no sentido

em sede de recurso contra a expedição

de eXigir a

de diploma,

nas

hipóteses do inciso IV do art. 262 do Código Eleitoral, excepcionando-se,
somente,

a de captação

ilícita de sufrágio decorrente

do art. 41-A da Lei

nO9.504/97.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
"RECURSO CONTRA EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA. ELEiÇÕES 2006.
DEPUTADO ESTADUAL. REMESSA. CORRESPONDÊNCIA.
ELEITORES. UTILIZAÇÃO. CAIXA POSTAL. EMPRESA DE RÁDIO.
ABUSO DE PODER POLíTICO E ECONÔMICO. AUSÊNCIA.
PROVA. POTENCIALIDADE DA CONDUTA. NÃO PROVIMENTO..
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I - Para a configuração do abuso de poder politico e ecC?nômico
é necessária, além da prova da conduta, a demonstração da sua
potencialidade para interferir no resultado das eleições.
" - Recurso a que se nega
reI. Min. Ricardo Lewandowski).

provimento."

(RCED

689,

"Recurso contra expedição de diploma. Candidata ao Senado.
Art. 262, IV, do Código Eleitoral. Entrevistas. Abuso do poder
econômico. Uso indevido dos meios de comunicação social.
Não-caracterização. Potencialidade. Ausência.
1. No caso concreto, a concessão de entrevistas pela candidata
diplomada, ainda no primeiro semestre do ano eleitoral,
anteriormente ao período vedado pela legislação, nas quais foram
tratados temas do interesse político-comunitários, não configura
abuso do poder econômico, por uso indevido de meio de
comunicação social.
2. O reconhecimento do abuso de poder exige a demonstração
da potencialidade do fato narrado em influenciar o resultado do
pleito, o que igualmente não ficou comprovado nos autos.
Recurso a que se nega provimento." (RCED 673, reI. Min. Caputo
Bastos).
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
CONTRA
EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA. ELEiÇÕES 2002. INEXISTÊNCIA DE
víCIOS NO ARESTO ATACADO. REJEiÇÃO DOS EMBARGOS.
1. A via aclaratória não se presta para rediscussão de teses
desenvolvidas acerca do mérito e já apreciadas oportunamente. Os
embargos de declaração utilizados para esse fim desbordam dos
lindes traçados pelo art. 275 do CE.
2. O acórdão, na espécie, manifestou-se acerca de todos os
argumentos trazidos pela parte, suficientes para fundamentar a
decisão. Verificou-se
a potencialidade
da conduta e o
conseqüente
comprometimento
do
processo
eleitoral,
circunstância que ensejou o provimento do recurso para, nos termos
do art. 262, IV, do Código Eleitoral, invalidar o diploma expediafo a
favor do ora embargante.
3. Pretensão de rejulgamento de mérito. Impossibilidade.
4. Embargos declaratórios
reI. Min. José Delgado).

rejeitados."

(EDcl

no

RCED 616,

"Recurso Contra Expedição de Diploma. Uso da
administrativa. Art. 299 do Código Eleitoral. Inexistência.

máquina

Abuso do poder econômico. Descaracterização.
A conduta não teve a capacidade de viciar
eleitorado a ponto de desequilibrar o pleito.

a vontade

do

Recurso não provido." (RCED 631, reI. Min. Luiz Carlos Lopes
Madeira).
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"Recurso contra expedição de diploma. Programa partidário. Abuso
dos meios de comunicação social. Descaracterização.
A conduta não teve a capacidade de viciar
eleitorado a ponto de desequilibrar o pleito.

a vontade

do

Recurso não provido." (RCED 627, reI. Min. Luiz Carlos Lopes
Madeira).

Por outro lado, não cabia ao ora recorrente suscitar a ausência
de potencialidade

nas contrarrazões

ao recurso

diploma, ao contrário do que entendeu
declaratórios

contra

a expedição

do

o TRE/AM ao julgar os embargos

(fls. 353-354). A rigor, a potencialidade

deve ser alegada na

inicial do recurso e demonstrada no curso do processo, mas pelo autor, e não
pelo réu, a quem não compete fazer prova negativa.
E sem a demonstração da potencialidade lesiva não há que se
cogitar de cassação de diploma ou de mandato.
Houve, portanto, violação ao caput e ao
Código Eleitoral, pois os embargos
protelatório,
efetivamente

de declaração

como ainda exigiram a manifestação
omisso,

omissão

que persistiu

9

4° do art. 275 do

não possuíam

do TRE/AM

apesar

caráter

sobre ponto

de opostos

aqueles

embargos.
Pelo exposto, pedindo vênia ao Relator, dou provimento,
parte, ao recurso especial,

em

para anular o acórdão que julgou os embargos de

declaração, devendo outro ser proferido com o efetivo exame das alegações
contidas na respectiva petição, inclusive da potencialidade.

ESCLARECIMENTO

o

SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor

Presidente, como relator, conversei com o Ministro Arnaldo Versiani a respeito
do caso. Tabosa pai é político antigo na cidade e fez toda a campanha do
Tabosa Filho.

15

REspe nO36.793 (43786-76.2009.6.00.0000)/AM

o SENHOR

MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Político não; ele

é apresentador de televisão e suplente de deputado estadual, salvo engano.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Ele era
pessoa conhecida. De qualquer maneira, é somente para explicar o contexto,
porque essa é a questão da potencialidade exposta por Vossa Excelência.
O Tribunal entendeu - e mantive no meu voto - que houve
uma fraude ao eleitor, porque na campanha eleitoral usou-se o nome Tabosa,
sempre aparecendo a imagem do pai do candidato, inclusive, na propaganda
eleitoral, que teria levado - segundo o Tribunal, ao examinar os fatos - a uma
tentativa bem sucedida de enganar o eleitor que votou no filho, pensando estar
votando no pai.
Houve equívoco de minha parte, porque já no agravo - era um
agravo que recebi como recurso especial - dei provimento citando a questão
de não serem protelatórios os embargos e depois, no voto - realmente houve
uma falha -, essa questão não foi abordada, mas se vê que tanto a considerei
que examinei o mérito e não considerei intempestivo

o recurso - mas isso

retificarei.
Quanto à potencialidade,
que o Tribunal havia examinado,

num primeiro momento, pareceu-me

porque o voto da juíza assenta que houve,

efetivamente, fraude ao eleitor.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Mas isso não é
demonstrado.

Assenta-se

que houve potencialidade,

mas não se expôe em

que consiste essa potencialidade.
O SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO

(relator):

Na

verdade, quando o Ministro Arnaldo Versiani alertou-me quanto a isso, pensei
acerca

do

potencialidade

assunto

sob

duas

óticas:

a

primeira,

nesse caso, porque este Tribunal

se

é

tem julgado

necessária

a

questão

de

fraude em outro sentido, o de fraude à votação, muito comum na época das
urnas manuais. Penso que este será o primeiro caso em que a matéria será
apreciada sob esse enfoque neste Tribunal.
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Em um segundo momento, passei à análise da necessidade de
demonstrar a potencialidade nessa hipótese, porque os precedentes em que
esta é exigida são de abuso de poder econômico e de outras questões.
Cheguei à conclusão de que, embora no caso, aparentemente,
tenha havido potencialidade, porque veiculada propaganda na televisão, o
acórdão não relata qual o número de vezes que ela foi ao ar e também não
traz elementos concretos para aferir se realmente houve a potencialidade.
Admitamos que tenha havido realmente a fraude nesse
sentido, mas se essa fraude atingiu três, quatro, cinco pessoas, é caso de se
cassar o mandato por causa disso?
Então, reconsiderarei meu voto para acompanhar o Ministro
Arnaldo Versiani. Vossa Excelência, ao final, provê o recurso especial para
examinar os vícios apontados; penso que é somente esse, não?

o

SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Salvo engano,

o recorrente menciona também três ou quatro vícios.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Os
outros temas foram apreciados.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Penso que a
alegação de violação ao artigo 275 do Código Eleitoral é mais abrangente
porque pede anulação do acórdão para que sejam examinadas todas as
questões, salvo engano, eram três ou quatro. Acredito que ele aluda a prova
emprestada é potencialidade, não sei quais sao as outras duas, mas acredito
que a petição de embargos declaratórios mencione quatro questões.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): No meu
voto examino a questão da prova emprestada, digo que há respaldo na
jurisprudência.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Quanto à prova
emprestada, realmente, não há dúvida. O meu voto é no sentido de anular o
acórdão que julgou os embargos de declaração para que o Tribunal a quo
profira outro acórdão com o exame das questões, sobretudo da potencialidade.
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o

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO

(relator):

Acompanho Vossa Excelência, mas reconheço a omissão apenas em relação

à potencialidade.
O
(presidente):

SENHOR

Senhores

MINISTRO

Ministros,

na

RICARDO

verdade,

a

LEWANDOWSKI

questão

se

reabre

integralmente e o Tribunal a quo decidirá como melhor entender.
O DOUTOR

FERNANDO

NEVES

DA SILVA

(advogado):

Senhor Presidente, quero apenas esclarecer sobre o ponto dos embargos de
declaração.
Na cópia que examino aqui, o primeiro ponto omisso é que as
provas emprestadas,

que servem de base para a decisão embargada,

não

foram objeto de contraditório.
Como é matéria constitucional, se o acórdão está anulado, fico
somente com essa questão, porque se teria que reabrir toda a possibilidade do
recurso.
O SENHOR MINISTRO

MARCELO RIBEIRO (relator): Se há

omissão, essa existe; se não há, já está julgado o processo.

Somente se

cassará o acórdão para que o Regional aprecie o que não foi apreciado.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: O Tribunal emitiu
entendimento sobre o contraditório relativamente à prova?
O DOUTOR FERNANDO NEVES DA SILVA (advogado): Não.
Rejeitou puramente os embargos.

INDICAÇÃO DE ADIAMENTO

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor
Presidente, indico adiamento do julgamento para análise minuciosa do acórdão
dos embargos declaratórios.
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EXTRATO DA ATA

REspe nO 36.793 (43786-76.2009.6.00.0000)/AM. Helator:
Ministro Marcelo Ribeiro. Recorrente: Jander Silva Tabosa dos

Reis

(Advogados: Fernando Neves da Silva e outros). Recorrido: Ministério Público
Eleitoral. Assistente do recorrido: Jeferson Anjos da Silva (Advogados: Maria
Auxiliadora dos Santos Benigno e outros).
Decisão: Após o voto-vista do Ministro Arnaldo Versiani dando
parcial provimento ao recurso, indicou adiamento o Ministro Marcelo Ribeiro.
Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes a
Ministra Cármen Lúcia, os Ministros Marco Aurélio, Aldir Passarinho Junior,
Hamilton Carvalhido, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e Procurador-Geral
Eleitoral, Roberto Monteiro Gurgel Santos.

SESSÃO DE 1°.3.2011.
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VOTO (retificação)

o

SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor

Presidente,

na sessão

de 25.3.2010,

provimento

ao

especial,

recurso

proferi

mantendo

voto

no sentido

a cassação

do

de negar
registro

da

candidatura de Jander Silva Tabosa dos Reis pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas,
fraude

com base no art. 262, IV, do Código Eleitoral, em razão de

consistente

na utilização

da imagem

e sobrenome

do candidato

substituído, como forma de ludibriar o eleitorado em benefício da candidatura
do substituto, ora recorrente.
Na sessão de 1°.3.2011 o e. Min. Arnaldo Vesiani apresentou
voto-vista divergente, manifestando-se

pelo provimento parcial do recurso, em

razão da violação ao art. 275 do Código Eleitoral.
Entendeu Sua Excelência que o Tribunal Regional não teria
analisado

o potencial lesivo da conduta,

apesar de provocado

mediante

a

oposição de embargos de declaração.
Pedi os autos para novo exame.
Inicialmente, conforme acentuei na sessão de julgamento

do

dia 1°.3.2011, dei provimento ao Agravo de Instrumento nO11658, afastando
caráter protelatório

dos embargos

de declaração

o

opostos perante a Corte

Regional pelo ora recorrente, para, desde logo, reconhecer a tempestividade
do recurso especial, sem, no entanto, abordar tal questão no julgamento

do

presente recurso.
Ao dar provimento ao agravo, assim consignei:
Da leitura dos embargos declaratórios opostos perante a instância
regional, não se extrai o seu caráter manifestamente protelatório.
Sendo este o único fundamento da decisão impugnada para negar
seguimento ao recurso especial, tenho que as razões do agravo são
aptas a afastá-lo.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para
melhor exame do recurso especial, com base no art. 36, ~ 4°, do
Regimento Interno desta Corte.
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Com efeito,

não se verifica

o caráter

procrastinatório

dos

primeiros embargos de declaração quando o embargante aponta questões em
relação às quais teria se omitido o julgador, ainda mais em se tratando dos
primeiros declaratórios opostos.
Frise-se

que

devem

embargos

quando o embargante

obstáculos

ao andamento

ser

considerados

protelatórios

age com a intenção deliberada

os

de criar

do processo, o que não ficou demonstrado

nos

autos, mormente quando se conclui que, de fato, houve a suscitada omissão.
Dessa forma, tendo em vista a interrupção do prazo para o
recurso, há de se reconhecer a tempestividade

do recurso especial interposto,

em 22.6.2009 (fI. 362), dentro do prazo de três dias após a publicação, em
17.6.2009 (fI. 358), do acórdão que julgou os declaratórios.
Passo ao exame do mérito.
Aponta o recorrente omissão da Corte Regional em relação às
seguintes alegações:

1-

as provas emprestadas

da ação de investigação judicial

eleitoral não foram objeto de contraditório, o que teria acarretado violação ao
art. 5°, LV, da Constituição Federal;

11- As provas dos autos não demonstram

a ocorrência

de

111- os fatos objeto do RCED não atraem a incidência

do

fraude;

art. 262, IV, do Código Eleitoral, que diz respeito a fraude afeta à votação, na
linha da orientação

jurisprudencial

desta Corte, o que difere do caso em

exame;
IV- Ausência de potencialidade lesiva;
V- Falta de lealdade e boa-fé do recorrido, tendo em vista não
ser lícito estocar fatos para, somente após a vitória do candidato, ajuizar ação
judicial visando à desconstituição do seu diploma;
VI- desproporção
sanção aplicada.

entre a falta supostamente

cometida

e a
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Quanto aos itens I, 11e 111,observo que não assiste razão ao
recorrente, tendo em conta a expressa manifestação

da Corte Regional sobre

os temas, conforme se extrai dos seguintes excertos do julgado (fls, 266 e
269):
[.,,] nada obsta a utilização de uma prova já produzida em outro
processo entre as mesmas partes se no processo originário foi
assegurado devido processo legal quando da produção da prova.
[" .]

[".] os elementos de prova existentes nos autos demonstram de
forma suficientemente clara a efetiva ocorrência de fraude à votação,
consubstanciada numa manobra do Recorrido, pessoa conhecida da
população, de fazer os eleitores acreditarem que o candidato era
pessoa pública já por demais conhecida, apresentador de programa
televisivo e político já experiente (tanto que era suplente de deputado
estadual).
No que tange ao item V, sobre a falta de lealdade processual e
de boa-fé do recorrido no ajuizamento

do RCED, tal questão, que constitui

matéria de defesa, não fora suscitada por ocasião das contrarrazões,
somente nos declaratórios,

mas

como bem pontuou aquele Tribunal no julgamento

dos embargos, não havendo se falar, portanto, em omissão.
Em relação à suscitada desproporção entre a conduta ea pena
aplicada (item VI), creio que tal matéria se confunde com a discussão acerca
de potencialidade

lesiva da conduta, que deverá ser apreciada pela Corte

Regional.
Quanto ao potencial lesivo (item IV), creio que procedem os
argumentos do recorrente, corroborados pelo entendimento

do e. Min. Arnaldo

Versiani, no que diz respeito à omissão do Tribunal a quo na apreciação do
tema.
Mediante exame mais detido dos autos, verifiquei que, de fato,
a Corte Regional não examinou a repercussão do ato na legitimidade do pleito,
o que é necessário, tendo em vista cuidar-se da análise de conduta - no caso,
a fraude - tendente a viciar o processo eleitoral.
Segundo o art. 222 do Código Eleitoral, ao qual faz referência
o art. 262, IV, Ué também anulável a votação, quando viciada de falsidade,
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fraude, coação uso de meios de que trata o art. 237, ou emprego de processo
de propaganda ou captação de sufrágios vedada por lei".
Com efeito, sendo a lisura do pleito o bem jurídico tutelado
pela norma, a análise do potencial lesivo da conduta é essencial para fins da
condenação.
A única referência feita no acórdão recorrido sobre o tema é a
que constou do voto-vista, nos seguintes termos (fI. 275):
A fraude alicerça-se na mentira, justificando a cassação do diploma
quando a sua dimensão interfere ou repercute de forma intensa ou
definitiva para a obtenção do resultado almejado.

Creio, no entanto, que tal análise não foi suficiente, porquanto
não foram considerados

elementos concretos para se chegar à conclusão de

que as condutas realmente macularam a eleição.
Ante

o exposto,

retifico meu voto para, acompanhando

o

e. Min. Arnaldo Versiani, dar provimento parcial ao recurso especial e anular o
acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando ao TRE/AM que
analise o potencial lesivo da conduta.
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EXTRATO DA ATA

REspe
Ministro

Marcelo

nO 36.793

Ribeiro.

(43786-76.2009.6.00.0000)/AM.

Recorrente:

Jander

Silva

Tabosa

Relator:
dd>s Reis

(Advogados: Fernando Neves da Silva e outros). Recorrido: Ministério Público
Eleitoral. Assistente do recorrido: Jeferson Anjos da Silva (Advogados: Maria
Auxiliadora dos Santos Benigno e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade,

proveu parcialmente o

recurso, nos termos do voto do relator.
Presidência
Ministra
Junior,

Cármen
Hamilton

Lúcia,

do Ministro Ricardo Lewandowski.
os

Ministros

Carvalhido,

Marcelo

Vice-Procuradora-Geral

Marco
Ribeiro,

Aurélio,
Arnaldo

Aldir

Presentes

a

Passarinho

Versiani

e

a

Eleitoral, Sandra Verônica Cureau.

SESSÃO DE 24.3.2011.

