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Recurso contra expedição de diploma. Art. 262, IV, do
Código Eleitoral. Eleições 2010.
1. É cabível agravo contra decisão monocrática proferida
por Relator (RITSE, art. 36, § 80).
2. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a
Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude (CF, art. 14, §10).
3. O recurso contra expedição de diploma com base no
art. 262, IV, do Código Eleitoral deve ser recebido como
ação de impugnação de mandato eletivo, em razão do
princípio da segurança jurídica, e remetido ao Tribunal
Regional Eleitoral, na forma dos precedentes desta Corte:
RCED n° 8-84, Rel. Mm. Dias Toifoli, DJ-3 12.11.2013;
AgR-RCED n° 688-70, Rel. Mm. Dias Toifoli, DJE de
26.2.2014. Decisões monocráticas: RCED n° 2-67,
Rei. Mm. Dias Toifoli, de 19.9.2013; RCED n° 12-83,
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Rela. Min a. Luciana Lôssio, de 25,10.2013; e RCED
n o 390-78, Rela. Mina. Laurita Vaz, de 13.2.2014.
Agravo regimental a que se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, desproveu o agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
BrasíliaZ
ENRIQ e 2014.

MINIST

-,-NEVES DA SILVA - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, José Reinaldo Carneiro Tavares interpôs agravo regimental
(fls. 5.504-5.527) contra a decisão pela qual recebi o recurso contra expedição
de diploma por ele ajuizado como ação de impugnação de mandato eletivo,
com base nos princípios da fungibilidade e da segurança jurídica, e declinei da
competência para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, com vistas
ao processamento e julgamento do feito, como entender de direito,
aproveitando-se os atos processuais realizados.
Reproduzo o relatório da decisão agravada (fis. 5.495-5.497):
Trata-se de recurso contra expedição de diploma, com fundamento
no art. 262, IV, do Código Eleitoral, proposto por José Reina/do
Carneiro Tavares, candidato ao cargo de senador, contra Roseana
Sarney Murad e Joaquim Washington Luiz de Oliveira,
respectivamente, governadora e vice-governador do Estado do
Maranhão (fis. 1-28).
Sustenta "a flagrante e abusiva existência de prática de abuso de
poder político e econômico por parte dos recorridos na última eleição
geral ocorrida no Estado do Maranhão" (fi. 2), narrando fatos
alusivos a:

a) celebração de convênios com desvio de finalidade, às vésperas
do período eleitoral;
b) distribuição de bens por programa não previsto em lei, inclusive
em ano eleitoral;
c) realização de publicidade pessoal de caráter pessoal;
d) contratações e gastos de campanha a destempo e não
contabilizados, consubstanciando Caixa 2.

"além do grande volume de recursos envolvidos,
especialmente no que toca aos convênios eleitoreiros e ao programa
eleitoreiro Viva Gente, do grande número de eleitores alcançados
pelos abusos, amplíssima publicidade institucional, programas
sociais, é irrecusável a conclusão de que os recorridos foram eleitos
em primeiro turno por apenas 0,16% dos votos a mais que todos os
demais candidatos, ou seja, apenas 0,08% acima da metade dos
votos válidos" (fl. 25).
Acrescenta que,

Joaquim Washington Luiz de Oliveira apresentou contrarrazões às
fis. 587-609, alegou, em suma:
a) preliminarmente, a inépcia da inicial, a inadequação do recurso
para apuração de conduta vedada do art. 73 da Lei n' 9.504197 e a
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incompetência da Justiça Eleitoral para apuração de suposta
improbidade administrativa;
b) todas as quatro condutas supostamente imputadas aos recorridos
carecem de prova inconcussa quanto à ilegalidade, evidenciando-se
mero inconformismo do recorrente com a decisão popular no que
tango à eleição dos recorridos;
c) a não configuração do alegado abuso de poder econômico,
político ou captação ilícita de sufrágio, além da inexistência de

potencialidade comprometedora de igualdade de oportunidades dos
candidatos dos candidatos nas eleições ocorridas no Maranhão no
ano de 2010" (fi. 607).

Por sua vez, Roseana Sarney Murad apresentou contrarrazões às
fis. 615-647, arguindo, em síntese:
a) preliminarmente, a incompetência do Tribunal para conhecer do
RCED, bem como, ainda, a inconstitucionalidade do art. 262, IV, do
Código Eleitoral, "por não ter sido recepcionado pelo art. 14, § 10, da

Constituição Federal, uma vez que a norma cogente prevê
impugnação de mandato eletivo" (fi. 621);

b) ilegitimidade ativa do recorrente, por ausência de interesse direto
na causa, já que foi candidato ao Senado Federal, além de estar na
condição de mero eleitor;
c) a inépcia da inicial, a inadequação do recurso ao tema alusivo à
conduta vedada, a ausência de pedido de citação de litisconsorte
passivo necessário;
d) a irrelevância das provas, a inexistência de nexo de causalidade
entre a conduta suscitada e o resultado do pleito, além da não
caracterização dos ilícitos eleitorais narrados na inicial.

No agravo regimental, José Reinaldo Carneiro Tavares alega,
em suma, que:
a) não há nenhuma incompatibilidade entre os arts. 262, IV, do
Código Eleitoral e 14, § 10 e 11, da Constituição Federal,
porquanto não há cláusula constitucional de exclusividade da
via de judicialização ou de limitação do legislador quanto
à previsão de outras ações com o mesmo objeto, mas com
procedimentos e, até mesmo, competências distintas, como
se admite também com o mandado de segurança e a ação
ordinária para impugnar o mesmo abuso de poder objeto
do writ;

b) a AIME foi criada no tempo em que a jurisprudência deste
Tribunal limitava demasiadamente o cabimento do RCED,
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razão pela qual a intenção do constituinte foi a de conferir mais
um instrumento de proteção da legitimidade das eleições,
e não restringir os existentes;
c) a crítica feita quanto á duplicidade de ações não pode servir
de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade, mas,
quando muito, para reforma legislativa;
d) tendo como pano de fundo vários recursos ajuizados com
fundamento no art. 262, IV, do CE no período de 2007 a 2010,
o Supremo Tribunal Federal, na ADPF n° 167, admitiu, ainda
que implicitamente, a constitucionalidade do RCED, quando
assentou a competência do TSE para julgá-lo, inclusive sob a
ótica da segurança jurídica, conforme destacou o Ministro
Joaquim Barbosa, orientação que tem sido aplicada ao longo
do período de 2011 a 2014;
e) a Lei n° 9.840199 alterou o panorama então existente, de
modo a prever a cassação de diploma eleitoral se o julgamento
se der em momento posterior à expedição do diploma,
a reforçar a existência de todos os meios de impugnação
previstos na legislação ordinária e na Carta Magna;
f) no julgamento da ADI n° 3.592, o Supremo Tribunal Federal,
ao analisar o art. 41-A da Lei n° 9.504/97 em face do art. 14,
§ 10, da CF, inclusive, decidiu que a concomitância de duas
ações - uma com pedido pela cassação do diploma e a outra,
pela cassação do mandato - não é obstáculo à admissibilidade
de nenhuma delas;
g) 'inequívoca a constitucionalidade da disposição legal objeto
da presente ação, não tendo sido a redação originária do
art. 262, IV, do Código Eleitoral derrogada pela Constituição
de 1988, muito menos o art. 30 da Lei n° 9.840199

é inconstitucional" (fi 5.525);

h) o entendimento prolatado no RCED n° 884/PI não seria
aplicável ao caso dos autos, porquanto:
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i. o caso ora tratado diz respeito a abuso do poder
político, que não está contemplado no texto
constitucional;
ii. o precedente invocado como razão de decidir,
autorizador da decisão monocrática, foi tomado por
maioria mínima, de quatro a três, tendo o Ministro
Castro Meira, um dos que votaram naquela
assentada em favor da tese vencedora, deixado de
integrar este TSE, razão pela qual não há certeza
quanto à posição do Tribunal a partir da sua nova
composição em um próximo julgamento pelo
plenário;
a segurança jurídica recomenda a aplicação da
técnica do efeito prospectivo da evolução
interpretativa (prospective overruling), oriunda da
Common Law, ou seja, este Tribunal consigna
a nova interpretação, mas deixa de aplicá-la aos
processos já em curso, mantendo as antigas regras;
i) a conversão da ação não satisfaria inteiramente a segurança
jurídica porque, no momento do protocolo da ação, o
recorrente orientou-se pela jurisprudência pacífica à época
vigente e porque a baixa dos autos para o TRE/MA poderá
conduzir os recorridos à impunidade, haja vista a iminente
renúncia dos mandatários reeleitos para concorrerem a outro
cargo eletivo no pleito vindouro.
Requer a reconsideração da decisão agravada e, caso assim
não entenda, pugna pela submissão do agravo regimental à apreciação do
Pleno deste Tribunal, com vistas à admissão, ao processamento e ao
julgamento colegiado do presente RCED.
Por despacho à fl. 5.532, em respeito ao princípio do
contraditório, determinei a abertura de prazo para manifestação dos
agravados.
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Roseana Sarney Murad apresentou contrarrazões às
fis. 5.534-5.536, nas quais sustenta o não provimento do agravo regimental,
uma vez que:
a) alterar o entendimento adotado no RCED n o 884 e, assim,
impedir o regular processamento dos respectivos feitos nos
Tribunais Regionais Eleitorais, alguns dos quais com o trânsito
em julgado da decisão pela conversão da ação e declínio da
competência, poderia ferir, de fato, a isonomia dos
jurisdicionados;
b) a alteração jurisprudencial não ofenderia o princípio
da segurança jurídica, nos termos do AgR-REspe n o 33.659,
Rei. Mm. Felix Fischer, PSESS em 4.12.2008.
Joaquim Washington Luiz de Oliveira apresentou contrarrazões
às fis. 5.537-5.539, nas quais defende o não provimento do agravo regimental,
porquanto:
a) a decisão agravada tem natureza de decisão interlocutória,
nos termos do art. 162, § 2 1 , do Código de Processo Civil,
sendo irrecorrível, ante a peculiaridade da ritualística no âmbito
da Justiça Eleitoral, nos termos da jurisprudência;
b) seria aplicável o teor da Súmula 182 do STJ, haja vista
a deficiência no combate aos fundamentos específicos da
decisão agravada.
O assistente, Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores
(PT), não apresentou manifestação, conforme a certidão de fi. 5.540.
É o relatório.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(Relator): Senhor Presidente, o agravo regimental é tempestivo. A decisão
agravada foi publicada no DJE de 4.12.2013 (sexta-feira), conforme certidão
à fl. 5.503, e o apelo foi interposto em 9.12.2013, quarta-feira (fi. 5.504),
mediante petição eletrônica remetida por advogado habilitado nos autos
(procuração à fl. 30).
Inicialmente, examino a alegação do agravado Joaquim
Washington Luiz de Oliveira de que a decisão agravada - que determinou
a remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral - teria natureza
interlocutória, nos termos do art. 162, § 2 0 , do CPC, razão pela qual seria
irrecorrível e, portanto, seria incabível o agravo regimental.
Em que pese tal argumentação, a decisão de fls. 5.495-5.502
foi por mim proferida monocraticamente, razão pela qual se revela cabível a
interposição de agravo regimental dirigido ao Colegiado, de modo a confirmar o
seu teor, nos termos do art. 36, § 8 0 , do Regimento Interno do Tribunal.
Na espécie, reafirmo os fundamentos da decisão agravada
(fls. 5.497-5.502):
Anoto que este Tribunal, no julgamento do Recurso Contra
Expedição de Diploma n° 8-84, relator Ministro Dias Toifoli,
assentou, por maioria, a Inconstitucionalidade do inciso IV do art. 262
do Código Eleitoral e conheceu desse RCED como ação de
impugnação de mandato eletivo, declinando da competência para o
TRE do Piauí.
Destaco a ementa do acórdão:

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DEPUTADO
FEDERAL. CÓDIGO ELEITORAL. ART. 262, IV.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. FUNGIBILIDADE. TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL. COMPETÊNCIA DECLINADA.
QUESTÃO DE ORDEM. VISTA. PROCURADORIA GERAL
ELEITORAL. REJEIÇÃO.
1. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, no art. 14,
§ 10, qual é o único veículo pelo qual é possível impugnar o
mandato já reconhecido pela Justiça Eleitoral.
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2. Desse modo, o inciso IV do art. 262 do Código Eleitoral, no
que diz respeito à redação original do dispositivo, não foi
recepcionado pela Constituição brasileira e, quanto à parte
final, denota incompatibilidade com a disciplina constitucional.
3. Questão de ordem. Tendo em vista que o Parquet teve
ciência acerca do tema em sessões anteriores, é
desnecessário o encaminhamento dos autos ao Ministério
Público Eleitoral.
4. Recurso contra expedição de diploma recebido como ação
de impugnação de mandato eletivo em razão do princípio da
segurança jurídica e remetido ao Tribunal Regional Eleitoral,
órgão competente para o seu julgamento.
Por oportuno, reproduzo o teor de voto por mim proferido no citado
julgamento, ao acompanhar o voto do relator:

Senhora Presidente, não posso desconhecer essa quantidade
de ações existentes na Justiça de fatos graves, ou não tão
graves, ou irrelevantes; isso o mérito do julgamento dirá, no
qual, bem ou mal, as partes seguiram o que consta do artigo
262, IV, do Código Eleitoral e propuseram recurso contra
expedição de diploma.
Penso que isso não pode ser descartado e por essas razões
devemos determinar a remessa dos autos para alguma
instância.
No tocante ao recurso contra expedição de diploma, é
reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina que recurso ele
não é, mas sim uma ação desconstitutiva. Por que o nome
"recurso"? Em meu entendimento, porque a natureza dele está
intimamente ligada à natureza administrativa da Justiça
Eleitoral. O ato da diplomação não é ato jurisdicional; é ato
administrativo. Se é ato administrativo, normalmente tem
o nome, o apelido de "recurso" aquela via pela qual se busca
da autoridade superior hierarquicamente a revisão do ato
administrativo. Não se trata, portanto, de recurso que se volta
contra decisão jurisdicional, porque se volta contra
a diplomação.
Isso foi exposto no Código Eleitoral desde 1950, em que já
havia previsão do recurso contra expedição de diploma.
Depois, no Código Eleitoral de 1965, ele também foi incluído.
As hipóteses previstas são justamente aquelas em que há
efetivamente a possibilidade de algum erro da Justiça Eleitoral
na parte administrativa. A primeira inelegibilidade, ou
incompatibilidade dos candidatos, tem sido reconhecida pela
jurisprudência como referente à situação superveniente ao
registro, salvo as inelegibilidade constitucionais. A segunda e a
terceira são nitidamente administrativas. E a errônea
a interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de
representação proporcional e o erro de direito ou de fato na
apuração final quanto à determinação do quociente eleitoral ou
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partidário, da contagem de voto e da classificação de
candidato ou da sua contemplação sobre determinada legenda.
1. 1
Não temos divergência em relação aos incisos 1, II e III. Quanto
ao inciso IV, está previsto:
Au. 262. 1...]
11..]
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 no 9.504, de 30
de setembro de 1997.

O artigo 222 versa sobre captação ilícita de sufrágio:
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.

E remete ao artigo 237, que trata de abuso do poder
econômico:
Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio
ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da
liberdade do voto, serão coibidos e punidos.

Além disso, há outra questão que me leva - e é o verdadeiro
motivo -, a reconhecer a não subsistência do inciso IV do
artigo 262 do Código Eleitoral.
Na jurisprudência, sempre se exigiu para o recurso contra
expedição de diploma a prova pré-constituída, e até hoje ainda
se encontram facilmente acórdãos que assentam que a prova
deve ser pré-constituída.
No primeiro momento, a jurisprudência entendia que prova
pré-constituída era aquela decorrente de decisão transitada em
julgado que tivesse cassado o registro de determinado
candidato. Antes de modificar o sistema, seriam as
justificativas e, depois, as representações eleitorais transitadas
em julgado.
Essa jurisprudência evoluiu, entretanto, num segundo
momento. A partir da década de 90, passou-se a dispor que
não era necessário o trânsito em julgado, bastava que
houvesse pronunciamento judicial.
Em seguida, passou-se a entender que não seria necessário
que a matéria tivesse sido objeto de decisão, seria suficiente
a ter sido ela jurisdicionalizada.
Por fim, num quarto momento, a jurisprudência passou
a admitir, no recurso contra expedição de diploma, por força do
artigo 270 do Código Eleitoral, que se fizesse a instrução
probatória.
Então, temos na Constituição regra que dispõe:
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Art. 14.[..]
[...1
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante

a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diploma ção, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude.

Em relação ao recurso contra expedição de diploma, o Código
Eleitoral dispõe que prazo para ajuizamento é de 3 dias.
Muito melhor reunir provas em 15 dias e instruir a ação do que
interpor o recurso em 3 dias,
Por outro lado, nossa jurisprudência determina que, em ação
de impugnação de mandato eletivo ou na representação que
consta da Lei Complementar n o 64/90, os prazos de defesa são
aqueles previstos nessa lei, no artigo 40, que se aplica à ação
de impugnação de mandato eletivo (sete dias) e no artigo 22,
que se aplica à ação de investigação judicial eleitoral
(oito dias).
A parte tem muito mais condição de requerer e produzir prova
e de apresentar fundamentos de defesa, o que não ocorre da
mesma forma no recurso contra expedição de diploma, em que
a defesa deve ser apresentada no prazo de 3 dias e, na forma
do artigo 270, se admite apenas a juntada de alguns
documentos. Já foi cogitada a possibilidade de o recorrido,
para se opor ao recurso, apresentar rol de testemunhas
a serem ouvidas no próprio recurso contra expedição de
diploma.
Isso, contudo, demonstra que esse recurso, que é uma ação,
não tem se prestado para os fins para os quais foi criado em
1965.
Além disso, a jurisprudência se modificou, a Lei Complementar
n° 13512010 alterou, inclusive, a questão da ação da
investigação eleitoral, passando a admitir que o diploma
pudesse ser nela cassado, o que não era previsto na redação
anterior.
Isso se deu, inclusive, porque este Tribunal já estava
modificando a jurisprudência e, então veio a Lei Complementar
n° 13512010, que alterou os incisos XIV e XV do artigo 22,
e dispôs que o registro e o diploma podem ser cassados
a qualquer tempo.
Em suma, para todo direito existe uma ação, a qual deve ser
exercida por um meio.
A Constituição deixa claro que, quando se trata de
corrupção - esse caso específico é de corrupção, pelo que
consta do relatório -, o mandato pode ser atacado por meio de
ação de impugnação de mandato eletivo. Então, entendo que
se há um meio constitucionalmente previsto, ele não pode ser
atacado por recurso contra expedição de diploma, na forma do
inciso IV do artigo 262 do Código Eleitoral.
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Volto à questão muito bem posta no voto da Ministra Laurita
Vaz sobre o pedido. Há realmente diferença: a jurisprudência
e a doutrina sempre identificaram que na AIME, por exemplo,
o que se pede é a cassação do mandato e, no recurso contra
expedição de diploma, é o cancelamento do diploma. Então
seriam o mandato e o diploma.
Realmente o pedido imediato tem nomes diferentes, mas
o pedido mediato, o bem que se pretende da vida, em qualquer
uma das ações, é exatamente o mesmo, qual seja, excluir do
exercício do cargo aquele que foi eleito.
[ ... ]
Adianto outro ponto de vista: que na ação de impugnação de
mandato eletivo, para mim, no conceito fraude, inclui-se todo
e qualquer tipo de abuso, corrupção, abuso de poder político
ou econômico, seja qual for. Penso que a Constituição não
quis limitá-la somente àquelas hipóteses. A interpretação do
artigo 10, a meu ver, deve passar também pelo § 90, ou seja,
normalidade e legitimidade das eleições.
Essas razões, acompanhando o Ministro Dias Toifoli e o
Ministro Castro Meira, levam-me ao entendimento de que
o inciso IV, hipótese de recurso contra expedição de diploma
por manifesta contradição com a prova dos autos, na hipótese
do artigo 222, que é o artigo 41-A da Lei n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997, conflita com o texto constitucional, § 10 do
artigo 14.
Como eu disse no começo desse voto, não posso deixar de
reconhecer que existem diversos recursos contra expedição de
diploma neste Tribunal e tantos outros propostos nas últimas
eleições nos tribunais regionais eleitorais. Por certo, os fatos
neles contidos nem todos serão procedentes, mas não deixam
de ser normalmente graves, cuja prova deve ser facultada às
partes fazer.
Nesse ponto, peço vênia ao eminente Ministro Relator para
divergir no que se refere à conclusão de não conhecer do
recurso. Na realidade, alego que não cabe o recurso, mas vou
um pouco além: reconheço, dada a necessidade de segurança
jurídica, aplicando o princípio da fungibilidade, que é possível,
com o intuito de que este recurso seja remetido à instância
competente para o julgamento tanto da ação de impugnação
de mandato eletivo quanto da ação de investigação judicial
eleitoral, a fim de que lá, autuado, apenas com a exclusão dos
atos decisórios, toda prova produzida seja aproveitada e a
instância competente, no caso.
Por essas razões e tendo em vista o precedente citado, recebo
o recurso contra expedição de diploma interposto por José
Reinaldo Carneiro Tavares como ação de impugnação de
mandato eletivo, com base nos princípios da fungibiidade e da
segurança jurídica, e declino da competência para o TRE/M14,
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para processamento e julgamento do feito, como entender de direito,
aproveitando-se os atos processuais realizados.
O agravante alega que o precedente alusivo ao RCED n o 884
foi decidido por maioria mínima, razão pela qual não haveria certeza quanto à
orientação deste Tribunal acerca do tema.
Todavia, posteriormente, os Ministros seguiram tal
pronunciamento e decidiram monocraticamente diversos recursos contra
expedição de diploma, entre os quais cito o RCED n° 2-67, Rei. Mm. Dias
Toifoli, de 19.9.2013; o RCED n° 12-83, Rel a . Mina . Luciana Lóssio, de
25.10.2013; e, ainda, o RCED n° 390-78, Rela . Mina . Laurita Vaz, de 13.2.2014.
De outra parte, recentemente, o TSE reafirmou esse
entendimento no colegiado do julgamento do AgR-RCED n° 688-70,
Rei. Mm. Dias Toifoli, de 4.2.2014, publicado no DJE de 26.2.2014.
No que tange à alegação de que não há incompatibilidade
entre o art. 262, IV, do Código Eleitoral e o art. 14,

§

10 e 11, da Constituição

Federal, porquanto não há cláusula constitucional de exclusividade da via de
judicialização ou de limitação do legislador quanto à previsão de outras ações
com o mesmo objeto, anoto que a matéria foi exaustivamente debatida no
referido julgamento do RCED n° 8-84, em que se fundou a decisão agravada.
Na ocasião, assinalou o relator Ministro Dias Toifoli que não
reconhecia a recepção do art. 262, IV, do Código Eleitoral, dada a previsão
constitucional da ação de impugnação de mandato eletivo.
Afirmou, inclusive, que, embora a Lei n° 9.840199 tenha
inserido no art. 262, IV, do Código Eleitoral a previsão de apuração e punição
de captação ilícita de sufrágio, tal hipótese se assemelhava à corrupção
eleitoral na modalidade compra de voto contida no

§ 10 do art. 14 da

Constituição Federal.
Reconheceu, assim, a AIME como "único veículo pelo qual é

possível impugnar o mandato já reconhecido pela justiça".
E, de igual modo, concluiu o Ministro Castro Meira, em seu
voto-vista:

4
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Fica evidente, no meu entender, que o legislador constituinte
originário, ao adotar essa postura incomum de fazer previsão
expressa da espécie de ação judicial e esmiuçar suas
características - prazo, causa do pedir, processamento sob segredo
de justiça e punição em hipótese de má-fé - preocupou-se em
estabelecer com detalhes o instrumento processual cabível para
impugnar o diploma na nova ordem constitucional em razão de
abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.

O agravante argumenta que vários recursos, nas eleições de
2010, foram ajuizados com fundamento no art. 262, IV, do CE, razão pela qual
não se poderia entender incabível tal meio processual.
Contudo, mesmo que outros casos de recurso contra a
diplomação tenham sido apreciados pelo Tribunal, nada impede que uma nova
composição do colegiado examine tal matéria - tal como ocorreu quando,
no julgamento do Recurso Contra Expedição de Diploma n° 7-03,
Rei. Mm. José Delgado, ocorrido em 21.2.2008, o TSE rompeu com antiga
jurisprudência quanto à desnecessidade de citação obrigatória de vice quando
se discute a cassação do diploma do titular, tema que era, até então, pacífico
(AgR-REspe n°19.695, Rei. Mm. Nelson Jobim, DJde 22.11.2002).
No citado julgamento do RCED n° 7-03, esta Corte passou a
entender que, nas ações que envolviam a cassação de registro, diploma ou
mandato, era também exigível a citação do vice-prefeito para figurar na
demanda por se atingir a situação jurídica deste.
E, posteriormente,

assentou-se que tal

"mudança

jurisprudoncial do Tribunal Superior Eleitoral [deveria] ser observada
para novos processos a partir de 3.6.2008" (AgR-REspe n° 462673364,

Rela. Mina Cármen Lúcia, DJEde 28.3.2011).

De igual modo, este Tribunal, nas eleições de 2006, modificou
sua jurisprudência, em 24.8.2006, e passou a entender exigível a obtenção
pelos candidatos de decisão liminar ou de tutela antecipada apta à suspensão
dos efeitos de decisão de rejeição de contas de gestores públicos, quando até
então se entendia suficiente a mera ação desconstitutiva.
E, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial
n° 32.937, de 18.1.2008, ponderou o Relator Ministro Joaquim Barbosa que
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"a aplicação da nova interpretação do TSE ao enunciado n° 1 de sua Súmula
e a consequente alteração da leitura jurisprudencial conferida ao artigo 12, 1, g,
da LC n2 64190 não implicam violação aos princípios da segurança
jurídica e da irretroatívidade de lei nem resultam em afronta a direito
subjetivo do pretenso candidato. Isso porque a jurisprudência desta
Corte é no sentido de que a mudança de entendimento não acarreta
ofensa às garantias dos jurisdicionados. Precedente: Acórdão n° 7.147,
de 04.12.2007, Rel. Mm. Cezar Peluso" (grifo nosso).
Também não impressiona o argumento de que o Supremo
Tribunal Federal, na ADPF n° 167, admitiu, ainda que implicitamente,
a constitucional idade do recurso contra expedição de diploma quando
assentou a competência do TSE para julgá-lo.
Como reconhece o próprio agravante, o que se discutiu
na Medida Cautelar na ADPF n° 167 foi a controvérsia quanto à competência
do Tribunal Superior Eleitoral para examinar originariamente recursos contra
a expedição de diploma decorrentes de eleições estaduais e federais,
e tal liminar não foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal
(ADPF n° 167 MC-REF, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 25.2.2010).
Igualmente, a questão debatida na ADI n° 3.592 referiu-se

à constitucionalidade especificamente do disposto no art. 41-A da Lei das
Eleições no que tange à previsão das penas de cassação de registro e de
diploma, em que o STF entendeu que tais sanções não constituem novas

hipóteses de inelegibilidade e que a "representação para apurar a conduta
prevista no art. 41-A da Lei n° 9.504197 tem o objetivo de resguardar um bem

jurídico específico: a vontade do eleitor".
Por sua vez, a matéria discutida no RCED n° 8-84 foi mais
abrangente, referindo-se à recepção da hipótese prevista no art. 262, IV, do
Código Eleitoral no atual ordenamento jurídico quanto à apuração e punição
das infrações eleitorais previstas nessa disposição legal em face do disposto
no art. 14, § 10, da Constituição Federal, cujos ilícitos previstos guardam
semelhança muito grande com a citada previsão do RCED e cujos prazos de
propositura fluem a partir da diplomação.
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Ademais, assinalei: "A jurisprudência e a doutrina sempre
identificaram que na AIME, por exemplo, o que se pede é a cassação do
mandato e, no recurso contra expedição de diploma, é o cancelamento do
diploma. Então seriam o mandato e o diploma" (fi. 5.501). Todavia, ressaltei:
"Realmente o pedido imediato tem nomes diferentes, mas o pedido mediato, o
bem que se pretende da vida, em qualquer uma das ações, é exatamente o
mesmo, qual seja, excluir do exercício do cargo aquele que foi eleito"

(fl. 5.501).
Por fim, no que diz respeito ao argumento de que o abuso do
poder político não estaria contemplado no texto constitucional, a jurisprudência
do TSE pacificou-se no sentido de que "o abuso de poder econômico
entrelaçado com o abuso de poder político pode ser objeto de Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo (AIME)" ( ED-REspe n° 734-93,

Rel. Mm. Marcelo Ribeiro, DJEde 14.12.2011).
Anoto, ainda, que não vislumbro, diante da mudança de
entendimento do Tribunal sobre a matéria ora versada, ofensa ao princípio da
segurança jurídica, uma vez que a norma do art. 262, IV, do Código Eleitoral,
ao prever a hipótese de cabimento do recurso contra expedição de diploma
pelos ilícitos nele indicados, consubstancia regra de natureza processual e não
material, em que se poderia invocar eventual lesão a direito adquirido.
Por fim, este Tribunal, na sessão de 6.2.2014, rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral no
RCED n° 8-84.
A propósito, reproduzo o voto proferido pelo relator, Ministro
Dias Toifoli, in verbis:
Senhor Presidente, tendo em vista que o Ministério Público Eleitoral
não figurou como parte nos autos, conheço dos embargos com
fundamento no art. 499 do Código de Processo Civil.
Entretanto, não se verificam as omissões apontadas.
Com efeito, ao declarar a incompatibilidade do art. 262, IV, do
Código Eleitoral com o art. 14, § 10, da Constituição Federal,
consignei em meu voto que a norma constitucional estabeleceu
constitucionalmente qual é o único veículo pelo qual é possível
impugnar o mandato já reconhecido pela justiça.
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Assentei ainda a incompatibilidade do RCED no tocante ao prazo
e ao segredo de justiça assegurado no texto constitucional,
ressaltando que a A/ME não é proposta após a posse no mandato,
e sim nos 15 dias contados a partir da diploma ção, sendo esta
o marco inaugural, inclusive, para o foro de prerrogativa de função.
O eminente Ministro Castro Meira, por sua vez, ressaltou que, na
prática, é comum o ajuizamento de A/ME e RCED com fundamento
nos mesmos fatos, tendo em vista a jurisprudência desta Corte
Superior de que, nessa hipótese, não há litispendência nem coisa
julgada, o que implicaria risco de decisões conflitantes, que
causariam insegurança jurídica.
Quanto à suposta diferença entre as providências requeridas no
RCED e na A/ME - cassação do diploma e do mandato -, consignei
que consistiriam, basicamente, na exclusão do exercício do cargo
daquele que foi eleito.
Quanto à abrangência da A/ME, houve reflexões bem colocadas no
voto da Ministra Luciana Lóssio no sentido de que o abuso de poder
político poderia ser examinado sob os gêneros abuso de poder ou
corrupção.
Ponderou sua excelência que a identidade quanto ao objeto e às
consequências de ambos os institutos acabaria por comprometer os
princípios da celeridade processual, da razoável duração do
processo e da segurança jurídica.
Ficou claro, portanto, após profundas e refletidas teses debatidas no
Plenário, que o RCED fundado no art. 262, IV, do Código Eleitoral
não mais subsistiria no ordenamento jurídico perante o instrumento
veiculado na Constituição Federal de 1988.
Não há que se falar, portanto, em ofensa à garantia de acesso
à jurisdição ou em prejuízo processual à defesa da legitimidade
e normalidade das eleições.
Desse modo, as supostas omissões suscitadas nos embargos
ultrapassam os limites do art. 275 do Código Eleitoral e denotam
mero inconformismo com as conclusões adotadas no acórdão
embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Deve-se acrescentar, por fim, que o acesso à jurisdição no
presente caso restou assegurado com a remessa dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral para que aquela Corte examine e delibere sobre o
recebimento do recurso contra a expedição de diploma como ação de
impugnação de mandato eletivo, de modo a permitir que o Poder Judiciário
possa examinar, se for o caso, as alegadas irregularidades imputadas à
recorrida.

4
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Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao
agravo regimental interposto por José Reinaldo Carneiro Tavares.

VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente):
Senhores Ministros, peço vênia para ficar vencido, mas há precedentes do
Colegiado no sentido do voto do Relator.
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EXTRATO DA ATA

AgR-AgR-RCED n° 8-09.2011.6.10.0000/MA. Relator: Ministro
Henrique Neves da Silva. Agravante: José Reinaldo Carneiro Tavares
(Advogados: Rodrigo Pires Ferreira Lago e outros). Agravado: Joaquim
Washington Luiz de Oliveira (Advogados: Wilson Azevedo Santos e outros).
Agravada: Roseana Sarney Murad (Advogados: Vinícius César de Berrêdo
Martins e outros). Agravado: Partido dos Trabalhadores (PT) - Estadual
(Advogado: Tibério Mariano Martins Filho).
Decisão: O Tribunal, por maioria, desproveu o agravo
regimental, nos termos do voto do Relator. Vencido o Ministro Marco Aurélio.
Presidência do Ministro Marco Aurélio. Presentes as Ministras
Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros
Gilmar Mendes, Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral,
Eugênio José Guilherme de Aragão. Ausente, sem substituto, o Ministro Dias
Toifoli.

SESSÃO DE 10.4.2014.

