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ACÓRDÃO 

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA N° 743 - CLASSE 21a - RIO 
DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO. 

Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. 
Recorrente: Ministério Público Eleitoral. 
Recorrido: Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia. 
Advogados: Admar Gonzaga Neto e outro. 

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 
2006. DEPUTADO FEDERAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. 
PARTICIPAÇÃO. EVENTO. SERVIDORES. COMPANHIA 
MUNICIPAL. INAUGURAÇÃO. OBRAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA. 
PROVA. DEPOIMENTOS COLHIDOS UNILATERALMENTE 
PELO MP. FALTA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO PROVIMENTO. 

I - Não caracteriza abuso do poder político a participação do 
candidato em evento particular no qual foram convidados, 
entre outras pessoas, servidores de companhia municipal, se 
não comprovado o pedido de voto. 

II - Não são admitidos como prova, depoimentos colhidos pelo 
Ministério Público, sem observância do contraditório e da 
ampla defesa. Precedentes. 

III - Recurso a que se nega provimento. 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, 

por unanimidade, em rejeitar as preliminares e desprover o recurso, nos termos 

das notas taquigráficas. 

ífasília, 27 deioutubro de 2009. 

CARLOS AYRES BRITTO - PRESIDENTE 

RICARDCKMANDOWSKI - RELATOR 
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: Senhor 

Presidente, trata-se de recurso contra expedição de diploma interposto pelo 

Ministério Público Eleitoral contra Rodrigo Maia, eleito Deputado Federal nas 

Eleições de 2006. 

O recorrente sustenta, em síntese, que em 12/9/2009, foi 

promovido um café da manhã na casa de festas infantil Estação Alegria 

"por dirigentes da campanha do então candidato Rodrigo Maia com 
intuito de angariar votos, na qual servidores da COLURB [sic] foram 
induzidos a comparecer em apoio" (fl. 6). 

Afirma que na ocasião "foram distribuídos 'kit-voto' contendo 

santinhos, panfletos e adesivos do candidato"'(fl. 6). 

Alega, ainda, que o 

"ato de 'convidar' os empregados para um evento político de apoio 
dedicado ao então candidato caracteriza flagrante constrangimento 
contra os subordinados, uma vez que certamente se sentiram 
obrigados a participar da reunião" (fl. 7). 

Aduz, mais, que foram realizadas diversas obras públicas 

"- asfaltamento de ruas, troca de iluminação das vias públicas e 
urbanização de praças públicas - em bairros da Zona Oeste do 
Município do Rio de Janeiro (Paciência, Santa Cruz, Guaratiba e 
Campo Grande, dentre outros), todas em troca de votos" (fl. 7). 

Sustenta, por fim, que 

"os fatos descritos, uma vez tomados em conjunto, revela [sic] o 
abuso de poder político perpetrado, com significativa e imediata 
influência no pleito eleitoral, violando o princípio da isonomia, que 
culminou com a efetiva eleição do então candidato ao cargo de 
Deputado Federal' (fl. 8). 

O recorrente instruiu o processo com cópias das 

Representações 83 (fls. 10-96) e 849 (fls. 97-142), que teve comp origem o 

Procedimento Administrativo MPRJ 2006.001.59519.00. /L^—\ 
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Requer o provimento do recurso para que seja cassado o 

diploma do Deputado Federal Rodrigo Maia e "seja declarada nula a votação 

conferida à mesma [sic], com recalculo do coeficiente eleitoral, nos termos do 

art. 222 do Código Eleitoral" (fl. 9). 

Em contrarrazões, o recorrido argúi, preliminarmente, a 

nulidade do processo em razão da existência de litisconsórcio passivo 

necessário do partido a que pertence - Democratas (antigo PFL). 

Quanto à prova pré-constituída, sustenta que na representação 

aportada pelo recorrente ainda não se iniciou a fase probatória, 

"nem mesmo as provas de defesa foram produzidas, pelo quê 
impossível ao Judiciário formar seu convencimento com lastro 
exclusivamente nos fatos alegados, porém não provados pelo MPE" 
(fls. 160-161). 

No mérito, o candidato recorrido afirma que a Companhia 

Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB "nada teve há [sic] ver com o 

evento promovido por particular, nem convidou, muito menos intimou ou 

persuadiu ninguém a irão encontro" (fl. 164). 

Sustenta que o 

"evento foi tido como ato regular de campanha, tanto o Recorrido, 
quanto o candidato Rodrigo Maia [sic] (Deputado Federal reeleito), 
emitiram recibo de doação de bens estimáveis em dinheiro, no valor 
de R$ 1.000,00 cada, que foram entregues ao Sr. Márcio Geraldo" 
(fl. 166). 

Alega, ainda, que participaram 250 pessoas no referido evento, 

portanto, "muito longe de influenciar no resultado das eleições não oferecendo 

qualquer risco de desequilíbrio" (fl. 170). 

Quanto à participação do recorrido em inaugurações de obras 

públicas, diz que não há qualquer prova nos autos e que tal fato 

"não revelaria qualquer irregularidade eleitoral já que a legislação 
apenas veda aos candidatos a cargo no Executivo, seja Municipal, 
Estadual ou Federal, a participação em inauguração de obras 
públicas, nos três meses que antecedem ao pleito" (fl. 179). 
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Em petição de fls. 185-187, o recorrido alega a 

intempestividade do RCED, sob o fundamento de que se trata de prazo 

decadencial e que não se aplica no art. 184 do CPC. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento parcial 

do recurso, em parecer assim ementado (fls. 204-211): 

"RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - RCED. 
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA. RECALCULO DO 
COEFICIENTE ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE 
PODER. REPRESENTAÇÕES. PROVAS. CONFIGURAÇÃO. PELO 
PROVIMENTO PARCIAL". 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (relator): 

Senhor Presidente, primeiramente, analiso as preliminares suscitadas pelo 

recorrido. 

Com relação à intempestividade do recurso, observo que o 

prazo para a sua interposição não tem natureza decadencial, como pretende o 

recorrido. 

Além disso, mesmo na ação de impugnação de mandato 

eletivo, que possui prazo decadencial, aplica-se o art. 184 do CPC. 

Precedentes: RO 1.438/MT, Rei. Min. Joaquim Barbosa; Al 8.839-AgR/BA, 

Rei. Min. Carlos Ayres Britto. 

Dessa forma, inviável a alegação do recorrido de que o prazo 

para a interposição do RCED iniciou em 16/12/2006 (sábado), considerando 

que a diplomação ocorreu em 15/12/2006 (sexta-feira). 

O tríduo legal começou a fluir somente em 18/12/2006 

(segunda-feira). O recurso foi interposto em 19/12/2006 (terça-feira), portanto, 

no prazo legal. 
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Quanto à preliminar de ausência de prova pré-constituída, 

também não tem melhor sorte o recorrido. O recurso foi instruído com cópias 

das Representações 83 e 849, ajuizadas no TRE/RJ. 

O Tribunal Superior Eleitoral admite como prova pré-constituída 

aquela colhida em representação que tenha ou não provimento judicial. 

Nesse sentido: RCED 676/MT, Rei. Min. Joaquim Barbosa; REspe 25.968/BA, 

Rei. Min. Carlos Ayres Britto; REspe 21.378/MG, Rei. Min. Peçanha Martins. 

Por fim, quanto à preliminar arguida pelo recorrido de 

existência de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato e o partido 

político pelo qual foi eleito, entendo que não merece prosperar. 

Isso porque a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no 

sentido de que o partido político não é litisconsorte passivo necessário em 

recurso contra expedição de diploma, porque ausente o interesse jurídico na 

demanda. Nesse sentido: Al 7.022-AgR/PR e REspe 25.910-AgR/PR, ambos 

da relatoria do Ministro Gerardo Grossi e o RCED 616/AC, Rei. Min. José 

Delgado. 

Passo à análise do mérito. 

O primeiro fato alegado pelo recorrente diz respeito à 

realização, em 12/9/2009, de um café da manhã na casa de festas infantil 

Estação Alegria com a presença de 250 funcionários da COMLURB, seus 

dirigentes, o recorrido e outros candidatos. 

Segundo o recorrente, este evento leria sido custeado pela 

referida empresa e que seus funcionários teriam sido constrangidos a dele 

participar, o que caracterizaria abuso do poder político. 

Ocorre que não há nos autos elementos que comprovem tal 

alegação. 

A COMLURB, por meio do Ofício 8 de 22/9/2006 informou que 

"2. A Referida reunião foi uma iniciativa particular de alguns 
dirigentes e funcionários dessa Companhia que, em nome próprio, 
organizaram o evento, convidaram as pessoas, dentre elas diversos 
empregados lotados na sede da Companhia, e custearam as 
respectivas despesas; 
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3. A Comlurb não teve qualquer participação formal ou informal no 
evento em questão, nem tampouco transmitiu orientação aos seus 
empregados sobre a conveniência ou não de comparecerem ao 
encontro; 

4. Cabe destacar que a reunião aconteceu fora das dependências da 
Companhia e não afetou o expediente do prédio sede onde, desde 
17.12.2001, vigora o regime de horário flexível, com o início da 
jornada de trabalho devendo ocorrer entre as 8h e 9h" (fl. 33). 

Com efeito, o contrato de prestação de serviços (fl. 48) firmado 

com a casa de festas Estação Alegria foi assinado e pago por Mareio Geraldo 

Silva, funcionário da COMLURB, o que corrobora a informação prestada pela 

Companhia no ofício citado. 

Dessa forma, entendo impossível concluir pelo abuso do poder 

político, visto que a companhia municipal não teve qualquer participação no 

referido evento. 

Quanto ao segundo fato elencado pelo Ministério Público 

Eleitoral na inicial, qual seja, a realização de obras pela Prefeitura Municipal do 

Rio de Janeiro para favorecer a candidatura do recorrido e a sua participação 

nas inaugurações das referidas obras, verifico que as provas dos autos são 

insuficientes para demonstrar sua ocorrência. 

O recorrente aportou aos autos a inicial da representação 

ajuizada perante o TRE/RJ que foi instruída com procedimento administrativo 

instaurado no MPE. 

As provas colhidas no referido procedimento, todavia, não 

observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto foram 

produzidas unilateralmente pelo Ministério Público Eleitoral. Nesse sentido, cito 

os seguintes precedentes desta Corte: 

"RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 
MANDATO ELETIVO. PREFEITO. ABUSO DE PODER ECONÓMICO 
EART. 41-A DA LEI DAS ELEIÇÕES. 

(...) 

4. Acórdão que, ao reformar sentença de primeiro grau, que julgara 
improcedente pedido de cassação de mandato, por alegação de 
abuso de poder económico e violação ao art. 41-A da Lei das 
Eleições, valeu-se, unicamente, de prova unilateral depositada nos 
autos (depoimentos testemunhais colhidos só pelo Ministério 
Público) e notícia de jornal apresentada junto com o recursd 
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ordinário. Violação ao devido processo legal: ausência do 
contraditório e apresentação extemporânea. (...)" 

(REspe 28.121/RR, Rei. Min. José Delgado). 

"Agravo regimental. Recurso especial. Ação de investigação judicial 
eleitoral. Provas extrajudiciais. Desconsideração. Não-submissão ao 
contraditório. Captação ilícita de sufrágio. Falta de demonstração. 
Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula n° 279 do 
Supremo Tribunal Federal. Dissídio jurisprudencial. Falta de 
comprovação. Decisão agravada. Fundamentos não afastados. 

(...) 

2. As declarações obtidas em inquérito policial ou por meio de 
escritura pública não submetidas ao contraditório não têm valor 
probante. (...)" 

(REspe 25.760/SP, Rei, Min. Caputo Bastos). 

Isso posto, nego provimento ao recurso contra expedição de 

diploma. 
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EXTRATO DA ATA 

RCEd n° 743/RJ. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. 

Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido: Rodrigo Felinto Ibarra 

Epitácio Maia (Advogados: Admar Gonzaga Neto e outro). 

Usaram da palavra, pelo recorrente, a Dra. Sandra Verónica 

Cureau e, pelo recorrido, o Dr. Admar Gonzaga Neto. 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares 

e desproveu o recurso, nos termos do voto do relator. Votou o Presidente. 

Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes 

a Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski, 

Felix Fischer, Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Henrique Neves 

e a Dra. Sandra Verónica Cureau, Vice-Procuradora-Geral Eleitoral. 

SESSÃO DE 27.10.2009. 
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