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EXMO. SR. DESEMBARGADOR CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ANTONIO DE BARROS (Carlão do Cristo), brasileiro, solteiro, suplente de 
vereador de João Pessoa – PB, inscrito no RG e CPF respectivamente sob os números 154022-SSP/PB e 
450.775.094-68, residente e domiciliado à Rua José Tavares, nº166, Bairro Cristo Redentor, João Pessoa - 
PB, por meio de seus advogados que esta subscrevem, constituídos mediante procurações anexas, vêm, 
respeitosamente, à presença de V. Exa., com base na Lei nº 12.016/2009 e no Regimento Interno do TSE, 
interpor  
 

RECURSO ORDINÁRIO 
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR 

 
em face de decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que denegou a ordem de Mandado de 
segurança impetrado contra decisão do EXMO. JUIZ ELEITORAL DA 64ª ZONA (João Pessoa – PB) que violou 
direito líquido e certo do impetrante, o que faz nos termos do art. 121, §4º, V c/c art. 276, II, aliena “b” do 
Código Eleitoral e com supedâneo nas razões e pressupostos jurídicos a seguir delineados nas razões 
anexas. 
 

Esperando o conhecimento e imediata remessa para o C. Tribunal Superior Eleitoral para 
processamento, antes ouvido a Procuradoria Regional Eleitoral e AGU, como fins de cumprir a exigências da 
Lei de Mandado de Segurança. 
 

Em termos que pede e espera deferimento. 
 

João Pessoa-PB, 06 de agosto de 2019. 
 

 
Marcos Souto Maior Filho 

OAB-PB nº 13.338-B 
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RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO 
 
Eminente Ministro Relator, 
Colendo Superior Tribunal Eleitoral. 

 
1. DO CABIMENTO RERCURS ORDIÁRIO 

 
É cabível Recurso Ordinário perante o TSE contra decisão que denega Mandado de Segurança de 

competência originária do Tribunal Regional Eleitoral. 
 
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de 
direito e das juntas eleitorais. (...) § 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente 
caberá recurso quando: (...) V - denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data 
ou mandado de injunção.  
 
Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que 
cabe recurso para o Tribunal Superior: (...) II – ordinário: (...) b) quando denegarem habeas 
corpus ou mandado de segurança.  
 
A decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba conheceu do Mandado de Segurança, para no 

mérito denegar a ordem sob o argumento de inexistir decisão ilegal ou teratológica. 
 
Em que pese o respeito e elavada consideração, o v. decisão do Regional Paraibano é totalmente 

contrária ao direito posto, visto que malgrado reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para discutir 
matéria referente a sucessão por morte ou renúncia de parlamentar, entendeu por não conceder a ordem 
a determinar a posse do Impetrante, contra essa decisão interpõem-se o presente Recurso Ordinário. 

 
2. DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 

 
De plano, impende destacar a competência desta Corte Eleitoral para o processamento do 

presente writ contra ato de juiz eleitoral, consoante registra o art. 152, do Regimento Interno deste 
TRE/PB, que segue: 

 
“Art. 152 O Tribunal concederá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo em 
matéria eleitoral, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do poder público. 
 
§ 1º Cabe ao Tribunal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra os seus 
próprios atos, de seu Presidente, de seus membros, dos juízes e juntas eleitorais e demais autoridades que 
respondam perante os Tribunais de Justiça ou Tribunal Regional Federal por crime comum ou de 
responsabilidade.  
 
§ 2º O procedimento será o previsto na legislação pertinente, competindo ao relator todas as providências e 
decisões até o julgamento.” 
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A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, traz em seu art. 
1º, a seguinte previsão: 

 
“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa 
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de 
que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (grifamos)  

 
 De fato, no caso dos autos postulam a determinação de posse imediata do Impetrante perante 
a Câmara Municipal de João Pessoa – PB, que se encontra com a vaga aberta desde 01 de fevereiro de 
2019. 
 

O Impetrante é o 1º Suplente de Vereador da Coligação composta pelas agremiações 
PV/PROS/PRTB, e, mesmo com a renúncia do titular da vaga, Ex-Vereador Eduardo Jorge Soares Carneiro, 
permanece impossibilitado de exercício do mandato. 

 

 
 

 Analisando pedido de recalculo das sobras e coeficiente eleitoral realizado pelo Sr. Marcilio Pedro 
Siqueira Ferreira, o MM Juiz da 64ª Zona Eleitoral tratou de indeferir por quedar-se marcado pelo vício da 
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preclusão, ou seja, não existe espaço para recontagem ou (re)cálculo dos coeficientes e distribuição das 
vagas. 
 
 No caso dos autos prima face discute-se a existência de competência da Justiça Eleitoral para 
determinar o efetivo cumprimento das disposições garantidas no DIPLOMA expedido por uma das suas 
unidades (64ª Zona Eleitoral), que vem sendo desrespeitada. 
 

 
 

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito 
pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo, sendo os SUPLENTES DIPLOMADOS os legítimos 
substitutos em caso de ausências ou vacância. 

 
Por ética e dever de ofício, registre-se que a jurisprudência deste Regional já tratou sobre essa 

matéria entendendo, incompetente a Justiça Eleitoral por trata-se de matéria interna corporis do 
Parlamento, os casos de vacância posteriores ao fim do processo eleitoral, vejamos o precedente dos 
idos de 2011, in verbis: 
 

“Desse modo, definido o resultado das urnas pela Justiça Eleitoral e expedido o diploma ao candidato 
eleito, cumpre e acaba o ofício jurisdicional da Justiça Eleitoral, salvo se interpostas demandas 
eleitorais relacionadas a tal ato. 
Por tal razão, no caso de renúncia de parlamentar ao seu mandato, inclusive para o exercício de outro 
mandato, não há razão legal que justifique a atuação da Justiça Eleitoral quando cumprido e acabado 
seu ofício referente ao pleito realizado. 
As razões de necessidade de tutela da regularidade do exercício do mandato pelos parlamentares, embora 
sejam fortes para aqueles que defendem essa competência da Justiça Eleitoral, somente assim se evidenciam 
caso se tratasse de alteração legislativa. Reconheço que serviriam de fortes razões para alteração do Código 
Eleitoral, mas como a competência está hoje posta - e competência da Justiça Eleitoral é matéria reservada lei 
- elas não são suficientes. 
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Certo que o e.Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução RTSE n. 22.610 que prevê a competência dos TRE’s 
para apreciarem as demandas referentes à infidelidade partidária. Porém, referido fato somente altera meu 
entendimento especificamente frente a tais demandas por estar diante de ato editado pelo Tribunal 
Superior que em última análise diria sobre essa mesma competência - de que adiantaria dizer o 
contrário se a Corte Superior determina a competência da Justiça Eleitoral em tais casos? Assim, 
apesar de reconhecer alguma probabilidade na tese que defende o alargamento da Justiça Eleitoral em 
vista do fato de ser a mesma competente para julgar atos de infidelidade partidária, é certo que o mesmo 
Tribunal, como visto acima, já entendeu que os casos de renúncia não se inserem no rol de competências da 
Justiça Eleitoral.” (TRE-PB – Petição 2507, Relatora Dra. Niliane Meira Lima, publicado em 16/02/2011) – grifo 
nosso. 

 
A matéria ainda é muito discutida na doutrina, assim até a edição da Resolução do TSE nº 22610 

que trata da infidelidade partidária era pacífico que todos os anteriores ao registro de candidatura e 
posteriores à diplomação seriam de competência residual da Justiça Comum, por não estarem 
expressamente disposta na lei. 
 
 Em que pese tal entendimento, recente decisão do Supremo Tribunal Federal trouxe a tona 
questão relevantíssimas acolhendo a conexão de crimes comuns aos eleitorais, ampliando 
jurisprudencialmente a Competência da Justiça Eleitoral, necessitando ser revisitada a jurisprudência 
desse Regional pelo menos o que concerne ao cumprimento da determinação da Justiça Eleitoral 
(DIPLOMA) que legitima o exercício do mandato. 
 
 Ora, o simples fato de fixação de marcos temporais antes do registro e depois do diploma não 
podem ser fundamentadores e balizas para afastar a competência da Justiça Eleitoral, pois o próprio TSE 
com a chancela do STF conferiu por “Resolução” a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar 
os feitos relativos a infidelidade partidária, que são obviamente POSTERIORES ao termino do processo 
eleitoral. 
 
 O Impetrante esta no limbo processual em tem de posse uma ordem da justiça eleitoral 
(Diploma) que não vem sendo cumprido pelo Presidente da Câmara de João Pessoa – PB. 
 
 É a Justiça Eleitoral que exara o diploma do candidato após complexo processo de apuração e 
cálculo dos votos e distribui as vagas no parlamento, reconhecendo quem são seus suplentes. Como pode 
ser competência da Justiça Comum opor-se ao cumprimento da ordem da Justiça Eleitoral representada 
pelo diploma eleitoral? Quem poderia diplomar outro candidato que não o Impetrante, além da Justiça 
Eleitoral? 
 
 Data vênia, não existe a mínima lógica de afastar a competência da Justiça Eleitoral em fazer 
cumprir suas decisões administrativas e jurisdicionais. 
 
 É no Regimento Interno que encontramos plasmado a competência originária do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba para processar e julgar o feito concedendo a ordem ao Impetrante para que exerça 
seu mandato de Vereador na Câmara Municipal de João Pessoa-PB. 
 

“Art. 23. Compete, privativamente, ao Tribunal, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei: 
(...) 
XXVI – requisitar à autoridade competente a força necessária ao cumprimento da lei e de suas decisões e 
solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral a requisição de força federal;  
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(...) 
XXIX – determinar providências para o efetivo cumprimento da lei eleitoral na circunscrição; 
(...) 
XXXIV – exercer outras atribuições inerentes a sua autonomia administrativa ou decorrentes de lei, ainda que 
não especificadas neste Regimento. “ 

 
O cumprimento de ordem da Justiça Eleitoral (Diploma) constitui e todos os aspectos matéria de 

cunho eleitoral, a mania simplista de afasta tudo para competência residual da Justiça Comum macula a 
possibilidade de execução e cumprimento célere das decisões da justiça especializada. 

 
Dizer que esse writ não é de competência da Justiça Eleitoral é o mesmo que defender que pode 

qualquer outro órgão jurisdicional tornar invalida diploma emitido pelo TRE-PB, após os prazos preclusivos 
de recurso contra expedição de diploma, procedimento de recontagem votos e homologação do resultado 
da eleição. 

 
Art. 40. Compete à Junta Eleitoral; (...) IV - expedir diploma aos eleitos para cargos municipais. 
 
Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais: I - processar e julgar originariamente: (...) 
e) o habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, contra ato de autoridades que 
respondam perante os Tribunais de Justiça por crime de responsabilidade e, em grau de recurso, os 
denegados ou concedidos pelos juizes eleitorais; ou, ainda, o habeas corpus quando houver perigo de se 
consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração; 
 
Aqui o que esta sem discursão é o cumprimento da decisão que homologou o resultado do 

processo eleitoral impondo uma sequência de suplentes para cada coligação partidária. Uma vez 
diplomado só poderá superveniente perde o direito ao exercício do mandato, se perder os direitos políticos 
com condenação por improbidade e criminal transitadas em julgados, o que não é o caso dos autos. 

 
Presente todos os requisitos para exercício do mandato o descumprimento da ordem 

(diplomação) é motivo para atrair a prestação jurisdicional do TRE-PB, visando o cumprimento de 
lei especificamente a garantia do exercício do mandato de vereador. 

 
Assim, mesmo ciente da existência de precedente (já citados) que entendem pela incompetência 

da Justiça Eleitoral para processar e julgar fatos posteriores a diplomação, o presente writ traz a 
discursão a revisitação da jurisprudência desse Regional, levando em conta os Mandados de Segurança nº 
26.602, 26.603 e 26.604 do STF que mitigaram tal intepretação para permitir cassação de parlamentares 
infiéis, com regulamentação da competência pela Resolução do TSE nº 22.610, bem ainda, a recente decisão 
do Supremo Tribunal Federal que ampliou a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar 
crimes comuns conexos aos delitos eleitorais. 

 
Data vênia, não é possível que o direito liquido e certo do Impetrante em exercer sua 

função de Vereador conferido por documento público exarado pela Justiça Eleitoral (Diploma) seja 
obliterado e não constitua tal assunto de índole e víeis eleitoral. 

 
Sem sobra de dúvidas é preciso solidificar e consagrar a competência da Justiça Eleitoral, 

revendo a interpretação dos precedentes para garantir a busca pela efetividade do diploma em caso de 
morte ou vacância, pois o que esta sendo garantido é a força de ordem da Justiça Eleitoral representada 
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pelo Diploma Eleitoral. No caso dos autos, inclusive, a competência encontra-se plasmada no artigo 23, 
incisos XXVI c/c XXIX e XXXIV do próprio Regimento Interno do TRE-PB. 

 
Sem delongas, destaca-se que os atos concretos reveladores da evidente ameaça ao direito e 

líquido e certo dos impetrantes estão robustamente documentados e serão, a seguir, pormenorizados no 
decorrer desta petição.  

 
Desta feita, requer o recebimento do presente mandamus por esta Corte Eleitoral, a fim de que 

seja processado e julgado na forma da legislação vigente.  
 

2. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA PROCESSAR E JULGAR 
 

2.1. Do microprocesso eleitoral e a fixação de competência jurisdicional: 
  

Processo é o meio pelo qual o Judiciário diz o direito e pacífica as relações sociais através da 
prestação jurisdicional. No caso da justiça eleitoral existe um misto de atividade jurisdicional e 
administrativa, posto que todo processo de preparação do colégio eleitoral, urnas, locais de votação, 
escolha de mesários e justas eleitorais, passando pela eleição, expedição de diplomas não guardam, salvo 
caso especial, nenhum cunho litigioso, constituindo em verdadeiros atos preparatórios e administrativos do 
processo eleitoral. 

 
Além da atividade administrativa a Justiça Eleitoral comanda a batuta para processar e julgar os 

crimes eleitorais, ações de investigação judicial eleitoral, representações eleitorais, recurso contra 
expedição de diploma e a ação constitucional de impugnação ao mandato eletivo. 
  

Na realidade, para fins jurisdicionais, parte da doutrina eleitoralista fixa como sendo o 
microprocesso eleitoral o período eleitoral como circunscrito do registro de candidatura até a diplomação 
dos eleitos, o que data vênia tenho por equivocado e no mínimo despido de força cogente e absoluta. 
  

Defendemos que o processo eleitoral a rigor é bem maior do que convencionado pela maioria da 
doutrina conservadora, posto que se o microprocesso eleitoral constitui o período pelo qual a Justiça 
Eleitoral prepara, organiza e processa para ao final proclamar os eleitos e diplomar, muitas coisas são 
realizadas antes. 
 
 Vejamos as representações por propaganda antecipada, que são protocoladas pelo Ministério 
Público e partidos políticos durante todo o período independente de ser ano eleitoral, como exemplo 
clássico citamos a luta pela retirada de outdoors de políticos ou a confecção de jornais e semanários com 
fins propagandísticos eleitorais. 
 

Nestes casos, a Justiça Eleitoral atua como limitadora e determina judicialmente a suspensão das 
propagandas intempestivas, inclusive, com aplicação de multa ao infrator. Será que o processo eleitoral 
começa com a intervenção judicial limitando e garantindo a igualdade dos pré-candidatos? 
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Vê-se por exemplo, ainda, que pode ser compreendido o início do processo eleitoral com o 
fechamento do cadastro nacional eleitoral, quando justamente é impossibilitada as transferências dos 
eleitores e o colégio eleitoral é petrificado. 

 
Poderia, ainda, ser entendido o início do processo eleitoral com a entrega pelos partidos políticos 

de suas relações de filiados, quando fixado quais os cidadãos (players) que podem participar das 
convenções partidárias para após escolhidos concorrem a um cargo eletivo. 

 
Por fim, pode ser como marco para início do processo eleitoral a data fixada de início das 

convenções partidárias, onde são escolhidos os candidatos que concorreram aos mandatos eletivos. 
 
A mesma complexidade para fixar o início do microprocesso eleitoral pode-se, na atualidade, ser 

debatido quando tratamos do dies ad quem, não sendo absoluto a fixação do prazo termino do 
microprocesso eleitoral com a diplomação dos eleitos. 

 
Ora, após a diplomação existe prazo 3 dias para interpor Recurso Contra Expedição do Diploma na 

forma do art. 262 do Código Eleitoral, então atos e persecuções jurisdicionais são tratados após a 
diplomação dos eleitos. 

  
Mas não é só, pois com as minireforma eleitoral foi criado, inicialmente, a possibilidade de no 

prazo de 180 dias após a diplomação possa ser proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral pelo 
doação irregular (Caixa 2). Contudo, com a alteração da Lei nº 9.504/97 pela Lei nº 12.034/2009, hoje 
sendo fixado o prazo de 15 dias após a diplomação, ainda, assim, posteriores a diplomação. 

 
O pior é que através da função regulamentadora da Justiça Eleitoral foi baixada a Resolução nº 

22.610, com chancela da Corte Constitucional através dos  Mandados de Seguranças nºs 26.602, 26.603 e 
26.604, criando o instituto da Reivindicação de Mandato por infidelidade partidária ou Justificação de 
Mandato. 

 
O interessante é que essa “nova atividade jurisdicional eleitoral” pode ser iniciada a partir do 

primeiro dia de exercício do mandato até seis meses antes do novo pleito eleitoral, momento em que abre a 
famosa “Janela Partidária”. 

 
Nesta ação o Parlamentar pode perder seu mandato quando por infidelidade ao deixa sua 

agremiação, como pode também justificar sua saída do partido por perseguição ou discriminação e 
mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, tudo isso APÓS A DIPLOMAÇÃO dos 
eleitos. 

 
Aliais, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já mitigou o conceito de microprocesso eleitoral 

quando julgamento do RE nº 633.703/MG, que discutia as inovações trazidas pela Lei Complementar nº 
135/2010 (Lei da “Ficha Limpa”) seriam ou não aplicadas às Eleições Gerais de 2010. 
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Analisando a matéria o Ministro Gilmar Mendes consignou, que “a fase pré-eleitoral de que trata 

a jurisprudência desta Corte não coincide com as datas de realização das convenções partidárias. 
Ela começa muito antes, com a própria filiação partidária e a fixação de domicílio eleitoral dos 
candidatos, assim como o registro dos partidos no Tribunal Superior Eleitoral. A competição 
eleitoral se inicia exatamente um ano antes da data das eleições e, nesse interregno, o art. 16 da 
Constituição exige que qualquer modificação nas regras do jogo não terá eficácia imediata para o 
pleito em curso.” 

 
Observa-se por derradeiro, que a atual reforma eleitoral imposta pela  Lei nº 13.165/2015 diminuir 

o período de campanha eleitoral de 90 (noventa) para 45 (quarenta e cinco) dias o limitaria ainda mais a 
competência da Justiça Eleitoral, tornando ainda mais frágil a fixação de competência pelo critério 
temporal. 

 
Desta forma, constata-se a flagrante a impertinência a demarcação temporal com meio de 

fixação da competência da Justiça Eleitoral, sendo a melhor forma de fixação em razão da matéria, no 
caso matéria de cunha eleitoral. 

 
 Respeitando os entendimentos contrários é muito mais lógico e razoável a fixação da competência 
em razão da vinculação direta com o processo eleitoral, incluindo-se nestes casos as matérias partidárias 
e de sucessão mandatos definitiva (morte ou renúncia) ou temporária nos eventuais afastamento para 
exercícios de outras funções. 
 
 Sendo assim, é ilegal a decisão Impetrada que afasta a competência da Justiça Eleitoral, por o fato 
discutido nessa impetração ser está circunscrito posteriormente a diplomação dos eleitos. 
 

2.2. Da necessidade de adequação da competência da Justiça Eleitoral: 
 
Em decisão recente o Supremo Tribunal Federal ampliou, ainda mais, a competência jurisdicional 

da Justiça Eleitoral a fixar que é competente o Juízo Eleitoral para processar e julgar os crimes comuns 
conexos ao delitos eleitorais. 

 
Recentemente o Tribunal Superior Eleitoral revisitou sua jurisprudência para afastar a 

incompetência da justiça eleitoral em matéria até então tida como interna corporis, que vem a ser a 
escolha e destituição de “comissões provisórias”. 

 
Como leading case um celebre caso advindo do Paraíba, que analisando a suspensão ou não de ato 

administrativo de destituição da comissão provisória do PROS no Município de Picuí/PB, e reconhecer, via 
de consequência, a convenção realizada. 
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Analisando a matéria o Ministro Luiz Fux deixou de aplicar a jurisprudência fixada há décadas pelo 
TSE, para afastar incompetência da Justiça Eleitoral de processar e julgar o feito sob o pálio de trata-se de 
matéria interna corporis, modificando a interpretação da Corte Eleitoral: 

 
“Não obstante a inequívoca competência in casu, é preciso que este Tribunal Superior Eleitoral evolua em sua 
jurisprudência, até então iterativa, no sentido de que a competência da Justiça Eleitoral, nos impasses 
concernentes às divergências internas partidárias (no caso, o debate acerca da legalidade da dissolução de 
diretório municipal), deve ser equacionada pela Justiça Comum Estadual, escapando, em consequência, da 
apreciação desta Justiça Especializada. Na esteira dessa diretriz jurisprudencial, a competência da Justiça 
Eleitoral somente se inaugura após se apurar, in concrecto, os reflexos das divergências internas ‘(...) após o 
início do procedimento[rectius: período]eleitoral’ (trecho do voto do Ministro Ari Pargendler no CC nº 
19.689/RS, DJ 06.10.1997).” (TSE - Mandado de Segurança nº 0601453-16.6.00.0000, Picuí/PB, Relator Ministro 
Luiz Fux, publicado 22/09/16) 
 

A tese aqui desenvolvida pretende mais uma vez, a revisitação da jurisprudência do TSE, há muito 
já mitigada conforme demonstrado, para afastar de uma vez por todas o critério da temporariedade com 
forma de fixação da competência da Justiça Eleitoral. 

 
Algumas luzes são trazidas pelo MS 0601453-16, onde o Ministro Luiz Fux desmistificou 

definitivamente a limitação temporal da prestação jurisdicional da Justiça Eleitoral: 
 

“À luz dessa diretriz jurisprudencial, advogar o entendimento atual gera um paradoxo difícil de equacionar: qual 
o argumento para, de um lado, propugnar por um elastério hermenêutico de processo eleitoral, de maneira a 
obstar a produção de normas ou a modificação jurisprudencial que o deturpem a menos de um ano do pleito, 
mas, por outro lado, endossar com fortes tintas uma concepção estrita (i.e., a partir das convenções) para 
afastar a competência da justiça eleitoral nas controvérsias partidárias? Inexiste, a meu sentir, uma resposta 
juridicamente consistente para justificar tamanho DISPARATE HERMENÊUTICO. De duas, uma: ou bem se aplica o 
conceito amplo de processo eleitoral também na espécie, ou precisamos revisitar todas as premissas 
brilhantemente já desenvolvidas na jurisprudência da Suprema Corte. Não há espaço para uma terceira via sem 
recair num indesejado voluntarismo. DESTARTE, O PROCESSO ELEITORAL, TAMBÉM AQUI, DEVE SER 
COMPREENDIDO EM SENTIDO AMPLO, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA REMANSOSA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL E DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, de forma a conceber que, se a controvérsia interna partidária 
se verificar dentro do interregno constitucionalmente protegido pelo art. 16, sobressai inequivocamente a 
competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar o feito.”(TSE - Mandado de Segurança nº 0601453-
16.6.00.0000, Picuí/PB, Relator Ministro Luiz Fux, publicado 22/09/16) – grifo nosso 
 
Ora, o exercício do mandato por parlamentar devidamente diplomado, que é impedido pelo Chefe 

do Parlamento de exercer suas funções, viola a democracia e repercute diretamente na representação 
popular. 

 
Indiscutivelmente cabe a Justiça Eleitoral vela por sua atividade administrativa e judicial, pois 

para ser diplomado o Parlamentar, Ora Impetrante, passar por filtros rigorosíssimos, que iniciam com 
análises das condições de elegibilidade e inelegibilidade, passando pela votação nas urnas e homologação 
do resultado. 
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O ato que obliterar o exercício de mandato macula a representatividade, ao ponto de poder 
ficar uma cadeira vaga no parlamento ou mesmo dá posse a quem não esta diplomado. Como tal 
matéria não poder ter cunho eleitoral? Afasta-se a análise e função jurisdicional coercitiva do órgão que 
exarou o DIPLOMA ELEITORAL pelo simples fato de que o ato de vacância se deu posterior ao microprocesso 
eleitoral? 

 
Aqui não há matéria interna corporis, nestes casos há que ser garantido o exercício da função 

para qual foi eleito e não existe marco temporal que possa afastar o cunho eleitoral de tal discursão. 
 
O Supremo Tribunal Federal já analisou que não cabe ao Parlamento a competência para alterar a 

linha sucessória dos parlamentares, visto que são fixadas no momento da proclamação dos eleitos e 
garantido o direito pelo diploma eleitoral, vejamos: 

 
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ATO DO PRESIDENTE DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS. RENÚNCIA E AFASTAMENTO DO MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL. ASSUNÇÃO DE 
CARGOS NO PODER EXECUTIVO. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES. LINHA SUCESSÓRIA. ORDEM DE SUPLÊNCIA 
DEFINIDA NO ATO DE DIPLOMAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE 
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. DUE PROCESS OF LAW. INCOMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA 
ALTERAR A ORDEM DE SUPLÊNCIA. ALTERAÇÃO DO QUADRO DE SUPLÊNCIA DE CARGOS POR INFIDELIDADE 
PARTIDÁRIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ELEITORAL. PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO TSE 22.610/2007. AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO. 
1. A linha sucessória de mandatos eletivos é determinada pela diplomação dos vencedores no pleito, 
realizada pela Justiça Eleitoral, define o quadro da titularidade e da suplência dos cargos eletivos para 
uma determinada legislatura, nos termos do art. 215 do Código Eleitoral. 
2. A regra do sistema político-eleitoral brasileiro é de que o quociente partidário para o preenchimento de 
cargos vagos é definido em função da coligação partidária, independentemente dos partidos aos quais são 
filiados (Precedente do Plenário: MS 30.260, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 30.08.2011). 
3. Nas hipóteses de renúncia e afastamento de parlamentar, deve ser empossado no cargo eletivo, 
como suplente, o candidato mais votado na lista da coligação, e não do partido a que pertence o 
parlamentar eleito, exegese que milita em prol dos direitos políticos de participação das correntes 
minoritárias. 
4. O Presidente da Câmara dos Deputados está vinculado à ordem de sucessão declarada pela Justiça 
Especializada quando da nomeação de suplentes. 
5. A perda da expectativa de direito de suplência por alteração de filiação a partidos políticos somente pode 
ocorrer nas hipóteses de infidelidade partidária, e desde que devidamente assentada pela Justiça Eleitoral, 
após procedimento judicial que respeite o due process of law (Resolução TSE 22.610/2007). Precedentes: MS 
26.602, Rel. Min. Eros Grau, DJe 17.10.2008; MS 26.603, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.12.2008; e MS 26.604, 
Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2008. 6. Consectariamente, a perda do direito de 
precedência na hipótese de vagas de suplência reclama a conclusão de processo judicial específico para 
afastar eventual justa causa e a consequente ilegitimidade do ato, sendo competência exclusiva da Justiça 
Eleitoral, e não do Presidente da Câmara dos Deputados. 
7. In casu, não houve a conclusão de processo judicial específico na Justiça Eleitoral que imponha a perda da 
expectativa do direito de suplência, de sorte que o alegado direito líquido e certo do impetrante não prescinde 
da desconstituição do diploma de outro suplente. 
8. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - MS 34777 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 
julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 PUBLIC 06-03-2018)  
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Os casos regidos pela Resolução nº 22.610 (infidelidade partidária) não diferem em nada aos 
casos morte ou renúncia, em todos eles o parlamentar titular deixar de exercer as funções e tais 
atos são posteriores a diplomação. 

 
Não é lógico, nem razoável deslocar a competência para a Justiça Comum pelo simples fatos de 

que uma modalidade de perda é voluntária e a outra é sancionaria de infidelidade, pois no final os suplentes 
terão seus direitos assegurados pela constituição e respeito ao diploma eleitoral expedido pela Justiça 
Eleitoral. 

 
No mais em todos os casos não há matéria interna corporis, pois não será facultado ao Presidente 

do Parlamento ou sua Mesa Diretora a alterar a linha sucessória, conforme precedente MS 34777 do STF, 
só a Justiça Eleitoral que é competente para processar e julgar nesses casos. 

 
Foi a Justiça Especializada quem fez eleição, calculou os quoeficientes partidário e eleitoral e ao 

final declarou os eleitos e concluir o processo com a expedição do diploma dos titulares e suplentes. 
 
Assim, se é a Justiça Eleitoral que emite o diploma eleitoral não pode outro órgão jurisdicional 

anular ou rever o ato, salva nas hipóteses de reserva constitucional, quando o Supremo Tribunal Federal 
tem o controle sempre. Não é crível que a Justiça Comum (Primeira e Segunda Instância) ou mesmo a 
instância especial (Superior Tribunal de Justiça) possa rever, anular ou impedir o exercício de mandato de 
parlamentar diplomado em pleno exercício dos direitos políticos. 

 
Prova disso que até mesmo o cumprimento da suspensão e perda dos direitos políticos são 

realizados pela Justiça Eleitoral e nos casos de condenação criminal ou improbidade, que assume são os 
suplentes diplomados. 

 
Por esses fundamentos é preciso ser revisitada e reavaliada a jurisprudência para considera 

competente a Justiça Eleitoral para garantir o cumprimento da homologação de resultados e diplomação 
dos eleitos. 

 
3. DA DECISÃO RECORRIDA 

 
 Acompanhado o parecer do Ministério Público Regional Eleitoral o TRE-PB reconheceu a 
competência para processar e julgar o Mandado de Segurança revendo histórica jurisprudência que não 
admitia discutir as matérias relativas a sucessão das vagas por morte ou renúncia, vejamos a ementa: 
 

MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLENTE. REQUERIMENTO DE POSSE FORMULADO NO 
ÂMBITO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DIPLOMAÇÃO. VAGA DECORRENTE DE 
RENÚNCIA DO TITULAR DO MANDATO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO ZONAL. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR. ORDEM DENEGADA. 
Inobstante o fato de a jurisprudência atual apontar para a superação da definição da 
competência da Justiça Eleitoral com fundamento em marcos temporais, a decisão 
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apontada como coatora não incidiu em ilegalidade ou nota de abusividade atacável via 
mandado de segurança. 
Ausente ilegalidade, teratologia ou abusividade na decisão atacada, a ordem deve ser 
denegada. 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba a unanimidade entendeu por modificar a competência 
daquele Sodalício para passar a aceitar o processamento e julgamento de feitos relativos a sucessão por 
renúncia e morte de parlamentares. Além de consignar meritoriamente ser direito do Impetrante assumir 
o cargo de vereador VAGO POR MAIS DE SEIS MESES na Câmara Municipal de João Pessoa – PB. 
De logo, consigno que o ato atacado pelo Impetrante ostenta natureza jurídica de decisão administrativa, 
eis que proferida, segundo consta das informações prestadas pelo e. Juiz da 64ª Zona eleitoral, no âmbito 
do processo de diplomação dos eleitos. Nesse caso, a presente impetração não se enquadra em nenhuma 
das hipóteses impeditivas elencadas no art. 5º da Lei nº 12.016/20091, sendo, portanto, cabível. 
 

“Além disso, verifico que as alegações do Impetrante sobre o seu direito em assumir a vaga 
surgida da renúncia de Eduardo Jorge Soares Carneiro são, no plano teórico, plausíveis, na 
medida em que, independentemente da opinião de qualquer cidadão sobre a eleição proporcional 
brasileira, o fato irrefutável é que, no sistema eleitoral vigente, o preenchimento das vagas é feito 
segundo as regras atinentes ao quociente eleitoral e quociente partidário, cujos cálculos irão 
indicar o número de cadeiras disponíveis para cada partido, considerando-se eleitos aqueles 
candidatos que obtiveram maior votação nas listas abertas dentro do número de vagas destinadas 
a cada legenda e que preencheram a cláusula de barreira de 10% prevista no artigo 108 do Código 
Eleitoral. 
 
Já os suplentes são aqueles candidatos mais votados sob a mesma legenda, porém fora do 
número de vagas a ela destinadas, isto é, suplente é aquele que não se posicionou na lista 
aberta de forma suficiente a conquistar imediatamente uma das cadeiras adquiridas 
mediantes os cálculos realizados, detendo mera expectativa de direito de ocupar o posto 
do titular em caso de vacância. 
 
Segundo dispõe expressamente o parágrafo único do artigo 112 do Código Eleitoral, a 
exigência da votação mínima estabelecida pelo art. 108 do Código Eleitoral do mesmo 
diploma não se aplica aos suplentes, que embora não empossados no cargo, podem ser 
investidos no mandato eletivo em caso de vacância do titular sem que para isso necessitem 
preencher a porcentagem de 10% do quociente eleitoral. 
 
No ponto, merece destaque o entendimento do TRE/MG ao enfrentar o tema no julgamento do MS º 
0600040-97.2019.6.13.0000, quando aquela Corte entendeu, com propriedade, que: 
 

‘Tanto o dispositivo legal citado, como a regra prevista no art. 108 do Código Eleitoral, que 
instituiu o desempenho mínimo de 10% do quociente eleitoral para definição do candidato 
eleito em eleição proporcional, não desafiam o ordenamento constitucional, nem 
tampouco revelam indícios de colisão ou incompatibilidade entre suas regras, já que se 
prestam a cumprir finalidades distintas. 
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A exigência de desempenho eleitoral mínimo tem por objetivo evitar que candidatos que 
tiveram votação pífia sejam alçados à condição de eleitos, valendo-se da ajuda de 
candidato que teve votação expressiva. 
 
Por sua vez, a regra que excepciona a exigência de desempenho mínimo para definição da 
listagem de suplentes tem, por função, preservar a representação partidária, que integra 
a essência do processo democrático brasileiro. 
 
Logo, as regras coexistem, harmonicamente, no mesmo diploma legal, tendo sido 
introduzidas no ordenamento jurídico, conjuntamente, pela Lei nº 13.165/2015 (Reforma 
Eleitoral).’ 

 
Prosseguindo, em caso de vacância, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o quociente 
partidário para o preenchimento de cargos vagos é definido em função da coligação, 
contemplando seus candidatos mais votados, independentemente dos partidos aos quais são 
filiados. Regra que deve ser mantida para a convocação dos suplentes, pois eles, como os eleitos, 
formam lista única de votações nominais que, em ordem decrescente, representa a vontade do 
eleitorado. 
 
Desse modo, o 1º suplente da coligação é 1º suplente para ocupar a vaga do titular eleito 
pela coligação, obedecendo-se a proclamação dos resultados das eleições e a diplomação 
dos suplentes, na ordem definida naquela.” (trecho do acórdão recorrido) 
 

 Em que pese tal entendimento o Eg. TRE-PB se furtou a garantir a higidez e solidez do Diploma 
Eleitoral, o que demonstra notória contradição e ilegalidade da decisão do Regional, sob o pálio de que a 
decisão do juiz eleitoral se baseava em entendimento anteriormente esposado pelo STJ, e, mesmo com a 
mudança de entendimento perante a Justiça Eleitoral não se tratava de decisão teratológica ou ilegal. 
 

“Porém, inobstante a jurisprudência atual apontar para a superação da definição da competência da 
Justiça Eleitoral com fundamento em marcos temporais - a exemplo da infidelidade partidária e 
demais julgamentos citados pelo Impetrante – não VISLUMBRO na decisão apontada como coatora 
ilegalidade ou nota de abusividade atacável via mandado de segurança, na medida em que este foi 
impetrado contra decisão devidamente fundamentada, com motivação clara, consistente, e em 
sintonia com o sistema jurídico vigente, que impõe diretamente ao Poder Legislativo a atribuição de 
empossar candidatos eleitos e suplentes. 
 
Assim, ao contrário do que alega o Impetrante, o seu direito de assumir a vaga deixada pelo ex-
vereador Eduardo Jorge Soares Carneiro não foi violado pela decisão proferida pela autoridade 
apontada como coatora, eis que ao decidir o pedido de posse nos autos do processo de diplomação 
aquela autoridade apenas entendeu, amparado pela lei e jurisprudência existente, faltar-lhe 
competência para tal.” (trecho do acórdão recorrido) 

 
 A decisão foi por maioria, tendo o Exmo. Sr. Juiz Eleitoral, Antônio Carneiro de Paiva Júnior 
dissentido com a seguinte fundamentação, ex vi NOTAS TAQUIGRAFICAS anexa aos autos: 
 

“...Com todo o respeito à decisão que foi proferida. E eu peço todas as vênias por divergir nesse 
ponto. O que me chama a atenção é que ele assumiu o cargo de vereador, porque estava habilitado 
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para tanto. Tanto é que o Presidente da Câmara deu posse. E aí o que é que acontece? Mais grave 
ainda. Posteriormente ele requereu perante o juízo competente, que foi o juízo que expediu o 
diploma. Para que faça cumprir a autoridade daquele diploma. Ou aquele papel é apenas para 
colocar na moldura, como a gente vê em muitos gabinetes de vereadores, de deputados, de 
senador, de governador, apenas o diploma na moldura. E se eu fosse também vereador, com muita 
honra, ou deputado, ou governador, ou senador, eu também colocaria na moldura. Mas, só para 
concluir o raciocínio. Ele, muito mais do que ser emoldurado ele deve ter uma eficácia jurídica. 
Não é possível que uma junta eleitoral, seja zonal ou aqui no Tribunal, recentemente nós 
participamos, também com muita honra de uma solenidade de diplomação, e aquilo não só é uma 
solenidade festiva. Deve ser uma solenidade para cumprimento de um normativo para dizer que 
aqueles cidadãos que estão sendo diplomados estão aptos a assumir o cargo se preenchidos, 
obviamente, as circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Ter a vaga, no caso do suplente. Ele é 
diplomado suplente, há uma expectativa de assumir, se houver uma vacância, se for um segundo 
suplente que haja vacância do titular e do suplente. Esse é um primeiro suplente. A condição para 
ele assumir é que haja uma vacância da titularidade, que foi o que aconteceu. Aí vem o ponto onde 
eu estava que eu peço escusas ao Relator, pedi para concluir o raciocínio apenas para dizer que 
ele pediu ao juízo competente, ao juízo competente que, no meu entendimento deveria dar 
autoridade ao diploma expedido por aquele juízo, vem e diz: não, arquive-se porque exauriu. 
Exauriu o quê? 
(...) 
Expressamente ele manteve a decisão. Eu entendo que nós estamos e nós iniciamos esse debate 
discorrendo sobre a questão da competência. Então, se a Corte entender, e eu acho que é 
fundamental, não sei se seria até conveniente ou não isso ser tomado logo como matéria 
preambular, decidir sobre a competência da Justiça Eleitoral para decidir essa matéria, então nós 
estaríamos diante de um novo cenário. Se a competência é a da Justiça Eleitoral para decidir essa 
matéria, com todo respeito, e não poderia ser diferente, porque é o Tribunal a quem eu pertenço, 
o Tribunal de Justiça da Paraíba, eu não vejo razão jurídica nem fática para que esse Tribunal 
aguarde a decisão de outra instância do sistema de Justiça, quando já entendeu pela competência 
da Justiça Eleitoral. Agora, se o Tribunal Eleitoral, essa Corte entender de que não, a competência 
é da Justiça Comum, então não tem o que se discutir. 
(...) 
Então, veja bem, Dr. Arthur. Nós estamos caminhando para uma conclusão de formação de 
convencimento diferente. Vossa Excelência entendeu que é competente a Justiça Eleitoral para 
decidir essa matéria, mas entendeu que não houve ilegalidade no ato atacado, por isso denega a 
Ordem. Eu acho que não tem outras indagações a respeito disso. O que eu estou querendo 
construir aqui para formar o meu convencimento é de que o cidadão está com o diploma, que é o 
documento que o torna habilitado a assumir o cargo; assumiu; posteriormente, veio uma decisão 
da Justiça Comum de 1º grau suspendendo essa posse e aqui hoje nós estamos nos posicionando e 
conduzindo o nosso voto no sentido de que a competência é da Justiça Eleitoral. E, em sendo 
assim, obviamente que apenas tem o voto de Vossa Excelência e o encaminhamento do meu, 
obviamente que nós temos que verificar o entendimento dos demais integrantes da Corte, mas se 
caracterizado, se deliberado e se decidido pela competência da Justiça Eleitoral, então a própria 
Justiça Eleitoral é que tem que zelar pela autoridade de suas decisões. Eu não consigo 
compreender como é que uma Corte, que é a Corte representativa daquele ramo da Justiça no 
âmbito estadual, entende pela competência, mas diz que vai aguardar a decisão proferida por 
outra instância de outro ramo da Justiça. É isso que eu não estou conseguindo compatibilizar. Com 
todo respeito, aqui não vai nenhum demérito, é questão de competência. Eu estou falando que a 
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competência, no meu entendimento, é da Justiça Eleitoral e, em sendo da Justiça Eleitoral, não 
estou aqui, e peço vênia para divergir, dizendo que houve ilegalidade ou abusividade na decisão 
que Vossa Excelência diz que é administrativa da Justiça Eleitoral. E entre as competências da 
Justiça Eleitoral e a atribuição da Justiça Eleitoral há uma diferenciação muito grande das demais 
justiças ou dos demais ramos da justiça porque a nossa tem essa atribuição consultiva, tem essa 
atribuição que alguns teóricos falam em administrativa-jurisdicional, e há essa confusão toda. 
Mas, o que quero dizer é que, no momento em que o juiz de primeira instância eleitoral, e talvez eu 
não estivesse tendo essa conclusão se houvesse um mandado de segurança diretamente a esta 
Corte sem ter acionado primeiramente a justiça de 1ª instância, já que se trata de uma eleição 
municipal. Mas ele acionou e, respeitosamente, o juiz de 1ª instância entendeu de não tomar 
conhecimento e arquivou. A matéria está para apreciação da Corte Eleitoral, que é a justiça 
especializada competente para apreciar a matéria. Então, se ele assumiu o cargo, apresentou o 
diploma, depois veio uma decisão de uma justiça que é incompetente para intervir e diz que aquele 
diploma não deve ser... mantenha-se o cargo lá de vereador em aberto. Eu não entendo dessa 
forma. Eu entendo que até que seja decidido qualquer incidente, seja de constitucionalidade, seja 
conflito de competência, vale a decisão da Justiça Eleitoral que, por sinal, já está tomada pela 
junta eleitoral, que foi diplomar o candidato que foi escolhido pelo povo e obteve a colocação de 
ficar na primeira suplência. Não há impedimento, sob o meu modesto ponto de vista, nenhum 
impedimento legal para que esse cidadão assuma o cargo de vereador. Agora, se Vossa Excelência 
chegasse aqui e dissesse: não, ele não pode assumir o cargo de vereador porque, mesmo estando 
diplomado, ele tem um impeditivo legal. É esse impeditivo que a lei torna ele impossível de assumir 
ou impedido de assumir. Mas porque houve uma decisão do juiz de primeira instância, da justiça 
estadual, que entende ser a justiça incompetente para decidir a matéria, então ele está habilitado. 
E vou mais além, pedindo vênia a Vossa Excelência, para dizer que entendo que cabe sim o 
mandado de segurança porque entendo que está nítido, está bastante claro o direito líquido e 
certo desse impetrante, desse candidato eleito na condição de primeiro suplente a assumir o 
cargo, independentemente da natureza da decisão que o juiz tomou, se é administrativa, se é 
judicial. Eu estou verificando a prestação jurisdicional que eu estou prestes a oferecer. O cidadão 
bate às portas da justiça em segundo grau, Corte Eleitoral de Justiça, discutindo matéria que 
entendo que é competente, com o diploma na mão, dizendo: olha, foi expedido pela junta eleitoral. O 
diploma, até que ele seja desconstituído, ele é válido. Eu tenho o direito líquido e certo de assumir. 
Se amanhã vem uma decisão de inconstitucionalidade, se amanhã vem uma decisão da Corte 
Eleitoral por outros fundamentos e mostra que eu não tenho condições de assumir ou não devo 
assumir por um imperativo da lei, aí é outra conversa. Mas, até então o que se discutiu até agora 
para impedir esse cidadão de assumir esse cargo foi questão de competência entre a Justiça 
Comum e a Justiça Eleitoral. Então, pedindo vênia, senhor Presidente e egrégia Corte, por ter 
ultrapassado e muito o tempo, eu vou divergir do entendimento de Sua Excelência o relator por 
entender que essa Justiça Eleitoral é competente, reconhecer que há o direito líquido e certo 
materializado na expedição do diploma que foi conferido ao impetrante para assumir o cargo de 
Vereador na coligação pela qual ele disputou e conceder a Ordem para que ele assuma o cargo 
para o qual foi eleito, obviamente desde que apresente os requisitos que a lei exige, já que se 
presume que não há outros impedimentos, uma vez que ele já assumiu esse cargo e foi excluído do 
cargo ou afastado por decisão da justiça de primeira instância da Justiça Comum, que entende 
ser incompetente para apreciar essa matéria. É como voto, senhor Presidente.”  

(Notas Taquigráficas do Voto Vencido) 
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 Assim, não é possível em sede de mandado de segurança, após conhecer da competência e 
reconhecer o direito do Impetrante, ora Recorrente, denegar a ordem sob pálio de que a modificação da 
competência da Justiça Eleitoral não torna ilegal a decisão recorrida. 

 
“Senhor Presidente, se Vossa Excelência me permite, eu não poderia deixar de registrar, até para 
que fique nas notas taquigráficas, que com todo respeito ao entendimento do relator e também de 
Sua Excelência a Dra. Michelini, eu entendo que a nós julgadores cabe decidir de acordo com a lei e 
sua consciência. Eu não posso balizar o meu convencimento simplesmente porque vai ser uma 
decisão inócua. Por que não vai ser cumprida? Como não vai ser cumprida? A decisão judicial é 
para ser cumprida. Se essa Corte toma uma decisão, eu ouvi atentamente os argumentos de 
Vossa Excelência, eu pediria só que o senhor ouvisse só pelo seguinte: se essa Corte toma a 
decisão para resguardar a autoridade de um diploma que ela expediu e diz que não vai concluir 
dessa forma porque não vai ser cumprida, vai ser inócua? Eu peço mil vênias para discordar 
desse tipo de conclusão de convencimento, porque a Corte é ela a primeira a zelar, como eu já 
disse, pela autoridade de suas decisões. Se ela zela pelo cumprimento do diploma que ela expediu, 
com uma decisão, torno a pedir vênias, expede um diploma e diz: olhe, estou expedindo mas não 
garanto você assumir não, porque pode ser que outro ramo da Justiça, e se a gente não pode 
decidir posteriormente, porque eu não tenho como cumprir. Como não cumprir? Tem que cumprir 
sim. A decisão judicial é para ser cumprida, sem problema nenhum, de forma dentro do 
ordenamento jurídico, dentro dos meios que a própria legislação oferece ao sistema de justiça. 
Esse é o Estado Democrático de Direito ou, se não vira anarquia. Se uma Corte dessa se reúne, 
decide e diz que não vai se decidir porque se torna inócua? Se tornaria inócua se perdesse o 
objeto, se o cidadão não tivesse mais interesse. Mas, persistindo o interesse, todos os requisitos 
de validade da decisão estão presentes, a própria Corte faz valer as decisões. Apenas para 
refutar, senhor Presidente, os argumentos e fazer registrar esse meu ponto de vista. 
(...) 
No sentido da competência ser da Justiça Eleitoral. Então, veja bem, e aí o bom é exatamente isso. 
É competência da Justiça Eleitoral, é uma decisão da Justiça Eleitoral, mas há, inegavelmente, em 
tramitação no Tribunal de Justiça, um feito, um processo discutindo essa matéria, decidida pela 
primeira instância e com recurso e com incidente de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. 
No início do meu voto eu falei exatamente a necessidade, talvez, de se decidir primeiro a questão 
da competência para fins exatamente de suscitar esse conflito, porque não tem outro caminho. Eu 
respeito todas as decisões da Corte e todos os entendimentos dos eminentes Pares, e se o 
entendimento da Corte, por questão de especificidade do meio que foi empregado, se decide com 
muita inteligência pela denegação da Ordem, eu respeitando esse entendimento, com essa 
divergência posta, eu entendo que não, que se entendeu pela competência, então suscita o conflito. 
Ou se concede a Ordem, se entender que estão presentes os requisitos, ou não vou suscitar o 
conflito por tais razões, mas o remédio processual que me parece ser o mais adequado para que 
a instância competente, no caso o STJ, possa dirimir. Isso não vai, acredito não que teria, é 
apenas para complementar, senhor Presidente, o meu voto no sentido de conceder a Ordem por 
tudo que já foi dito, reconhecendo a competência da Justiça Eleitoral, mas, alternativamente, se 
essa Corte tivesse entendido da competência, suscitar o conflito ao STJ. Gostaria que ficasse 
consignado isso.”  

(Notas Taquigráficas do Voto Vencido) 
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 Ora, o único argumento do Juiz da 64ª Zona Eleitoral foi o fato de que a competência jurisdicional 
e administrativa se exaure com a diplomação dos eleitos e que os fatos relativos a sucessão são de 
competência da Justiça Comum. 
 
 Na realidade o tema é novo, e, salvo melhor juízo, é a primeira oportunidade em que a Justiça 
Eleitoral, através de sua instância máxima, vai trazer ao plenário a revisitação da jurisprudência no que 
pertine a competência para processar e julgar atos posteriores a diplomação, fato que foi afastado pelo 
relator e a unanimidade da Corte Eleitoral, contudo, ilegalmente não garantiu o exercício do mandato, 
mesmo presente os requisitos perante a Câmara Municipal de João Pessoa –PB. 
 
 Eminente Ministro Relator, hoje a Câmara de João Pessoa-PB tem menos um vereador exercendo 
suas funções, por omissão da Justiça Eleitoral que ciente da ilegalidade não concedeu a ordem. O que esta 
em jogo é o princípio da Representatividade Popular e o Princípio da Democracia, pilares do Estado 
Democratico de Direito. 
 
 Conforme explanado no writ e na sustentação oral da defesa do Recorrente, o mandato em 
começo, meio e fim, que se responsabilizará pelo tempo do mandato perdido, pois já se esvaiu mais de seis 
meses? A Justiça Eleitoral tem que chamar a responsabilidade para si, pois não é lógico que a Justiça que 
expede o diploma eleitoral não seja capaz de garantir sua higidez e eficácia! É no mínimo incongruente a 
decisão vergastada, merecendo urgentemente ser revista. 
 
 Merece ser conhecido e provido o presente Recurso Ordinário, já que a decisão recorrida 
efetivamente não fez justiça, além de não aplicar corretamente o direito, pois reconheceu o direito do 
impetrante de exercer as funções de vereador após a renuncia do titular, contudo, não garantiu o 
cumprimento do Diploma Eleitoral. 
 

4. DAS RAZÕES PARA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA  
– DA FUMAÇA DO BOM DIREITO E DO PERIGO NA DEMORA.  

 
Existe direito liquido e certo sendo maculado pela Autoridade Impetrada que estabelece o non 

liquid de matéria, como visto, de completa índole e cunho eleitoral, vejamos o despacho: 
 
Vistos e etc... 
CARLOS ANTONIO DE BARROS impetrou petição de fls. 833/841, requerendo que este Juízo 
determine a posse do mesmo como Vereador junta à Câmara Municipal de João Pessoa – PB 
juntando diploma expedido por este Juízo e declaração de vacância do referido cargo. 
Ocorre que este Juízo já se manifestou nos presentes autos, nas fls. 824/825, a respeito desta 
matéria, tendo reconhecido a preclusão desta matéria perante a Justiça Eleitoral, com fulcro na 
Lie 9504/97, acompanhado entendimento do ‘parquet’, a referida decisão já transitou em julgado. 
ANTE O EXPOSTO, DETERMINO O ARQUIVAMENTO da presente petição com fulcro na legislação 
invocada e princípios de Direito aplicáveis à espécie. 
Intimações e providências necessárias. 
Cumpra-se 
João Pessoa, 13 de junho de 2019.” 
 
A decisão administrativa é equivocada sob todos aspectos, primeiro por não existir qualquer 

PRECLUSÃO do atual titular do mandato em postular assumir o cargo, segundo a decisão proferida em 
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relação ao Sr. Marcilio Pedro Siqueira Ferreira, que postulava RECONTAGEM DE VOTOS e EXPEDIÇÃO DE 
NOVO DIPLOMA não tem nada haver com o atual pedido. 

 
O QUE SE POSTULA NESSES AUTOS É QUE NÃO EXISTINDO QUALQUER ATO OU DECISÃO QUE 

INVALIDE O DIPLOMA ELEITORAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL, SEJA GARANTIDO E CONCEDIDO 
A ORDEM PARA DAR POSSE IMEDIATA AO IMPETRANTE. 

 
Conforme comprovado pelo diploma e resultado homologado das eleições o Impetrante é o 1º 

Suplente de Vereador da Coligação formada pelas agremiações PV/PROS/PRTB. Tendo o Sr. Eduardo Cunha 
renunciado o mandato para assumir o cargo de deputado estadual passa ao Impetrante a ter direito liquido 
e certo de assumir a cadeira. 

 

 
Registra-se por ética e dever de ofício a existência de Ação com vistas a desconstituir o diploma 

do Impetrante tramitando perante a 3ª Vara da Fazenda (processo nº 0803542.2019.8.15.2001), contudo, 
até a presente data não existe nenhuma decisão que torne invalido o diploma eleitoral, até porque não é 
possível invalidar o diploma perante a Justiça Eleitoral. 

 
O diploma é o documento que legitima a posse do parlamentar e é constituído após 

homologação resultado pela Justiça Eleitoral, só assim, após todos os prazo legais é que são 
expedido os diplomas. 

 
No caso da eleição municipais de 2016 não existe qualquer ação de impugnação ao registro de 

candidatura, ação de impugnação de mandato eleito, pedido de recontagem de votos e recuso contra 
expedição de diploma visando desconstituir o registro de candidatura ou diploma do Impetrante. 

 

 
O Impetrante formalizou requerimento tombado sob o nº 8.285/2019 perante a 64ª Zona Eleitoral 

com vistas a obter decisão determinado sua POSSE EM CARGO VAGO, já que é diplomado 1º Suplente da 
Coligação PV/PROS/PRTB. Contudo, o MM Juiz Eleitoral, que infelizmente indeferiu a postulação liquida e 
certa, para garantir a vaga da Coligação sob o pálio de PRECLUSÃO. 

 
Na atualidade a Coligação formada pelas Agremiações PV, PROS e PRTB encontra-se sem 

representação na Câmara Municipal de João Pessoa-PB, o que macula o princípio da representatividade do 
sistema proporcional previsto na Carta Magna. 
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A representação proporcional, segundo Duverger (1985), "consiste em assegurar em cada 
circunscrição uma representação das minorias na proporção exata dos votos obtidos"1, ou no dizer de 
Nohlen, é o sistema que visa "representar todas as tendências políticas em proporção à sua força 
numérica"2. 

 
Para LIJPHART (2003) dá a sua contribuição ao dizer que "o modelo consensual assente no voto 

proporcional é mais adaptado às sociedades plurais"3, ou seja, quanto mais heterogênea for uma 
sociedade, assim também deverá ser a sua representação política, para que todas as divergências e as 
diversas tendências políticas se façam representadas. 

 
Digamos, então, que a representação proporcional "é um elemento básico do sistema 

democrático"4, como entende o professor Canotilho, já que, na visão de Maurice Duverger, "ela assegura 
em cada circunscrição uma representação das minorias na proporção exata dos votos obtidos"5. 

 
Dentro destes paradigmas existe prejuízo irreparável ou pelo menos de difícil reparação ao 

sistema representativo proporcional, com a violação do direito liquido e certo do impetrante. Ao passo que 
não há mais espaço para discutir recontagem de votos! 

 
Cumpre registrar que integrante de outras coligação, Sr. Marcílio Pedro Siqueira Ferreira, 

realizou anteriormente requerimento de recontagem/diploma com vista a modificar o diploma do 
Impetrante, tendo o magistrado de base informado da existência de preclusão, in verbis. 

 
“Vistos etc. 
Trata-se de petição impetrada por Marcílio Pedro Siqueira Ferreira, já qualificado nos autos, 
acerca da redistribuição das sobras referente às eleições 2016 para o cargo de vereador neste 
município, com pedido de esclarecimento sobre a aplicação dos cálculos matemáticos. 
O Ministério Público Eleitoral, em seu Parecer de fls. 820/823, arguiu em preliminar a 
impropriedade da via eleita e a preclusão da matéria eleitoral, no período, pugnando pela 
improcedência da ação e a consequente arquivamento da presente petição sobre matéria 
eleitoral, referente ao pleito de 2016. 
(...) 
Portanto, fulcrado na Lei 9504/97 e nos princípios de direito aplicáveis à espécie, reconheço a 
ocorrência da preclusão e em consequência INDEFIRO o pedido, determinado O ARQUIVAMENTO DA 
PRESENTE PETIÇÃO, com baixa na distribuição. 
Intimações e providências necessárias. 
Cumpra-se. 
João Pessoa – PB, 27 de fevereiro de 2019” 
 

                                                           
1
 DUVERGER. Os grandes sistemas políticos. Coimbra: Almedina, 1985. p. 101. 

2
 NOHLEN, Dieter. Os sistemas eleitorais entre a ciência e a ficção. Requisitos históricos e teóricos para 

uma discussão racional. In: Cruz, M.B. (Org.). Sistemas eleitorais: o debate científico. Lisboa: Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 1998. p. 63. 
3
 LIJPHART, Arendt, apud, CANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional e teoria da constituição. Coimbra: 

Almedina, 2003, p. 308. 
4
 Idem, ibidem, p. 309. 

5
 DUVERGER. Os grandes sistemas políticos. Coimbra: Almedina, 1985. p. 101 
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Existe perigo na demora, pois o mandato tem começo, meio e fim, sendo o tempo implacável nessa 
situação, pois oblitera-se o exercício de mandato popular pelo Impetrante, que represente determinada 
gama da sociedade, e, o pior, é que na atualidade sua vaga queda-se VAZIA sem qualquer parlamentar 
exercer as funções parlamentares. 

 
Ora, estando DIPLOMADO não existindo qualquer decisão que meritoriamente torne sem efeito seu 

diploma deve ser garantido o direito liquido e certo de exercício da atividade parlamentar imediatamente 
ao Impetrante. 

 
Por lealdade processual consigna-se que a discursão perante a Ação da 3ª Vara da Fazenda é a 

aplicabilidade ou não das disposições do parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral, que 
SUPOSTAMENTE estaria em antinomia com o art. 108, do Código Eleitoral e ferindo os princípios da 
representatividade e da proporcionalidade (artigos 1º, § único e 45 da CF). 

 
Assim, no processo que tramita na 3ª Vara da Fazenda (proc. 0803542-49.2019.8.15.2001) ou em 

eventual recurso não existe nenhuma decisão que suspendeu os efeitos do diploma expedido pelo TRE-PB, 
não existindo nada que impeça de ser determinado o exercício imediatamente. 

 
Na realidade é básico e ululante que não existe clausula de barreira para suplente, pois, 

quis o legislador fixar tal exceção da clausula de barreira aos suplentes, contudo, nestes writ não 
se discute tal matéria. O tema central é o direito liquido e certo latente do Impetrante já tem, ou seja, 
com a expedição do diploma, e, não pendendo qualquer medida retirando os efeitos do Diploma tem direito 
de exercer as funções diante da vacância com a renúncia do titular, Ex-Vereador Eduardo Cunha. 

 
Imperioso notar que o art. 12 da Resolução nº 23.554/2017 do TSE, que dispõe sobre os atos 

preparatórios para as eleições do ano de 2018, repete o teor do art. 112, parágrafo único do CE, a confirmar 
a vontade do legislador, de não aplicar para os suplentes a exigência de votação mínima: 

 

Art. 12. Nas eleições proporcionais, serão SUPLENTES do partido político ou coligação que ocupar vaga todos os 
demais candidatos que não foram efetivamente eleitos, na ordem decrescente de votação (Código Eleitoral, art. 
112). 
 
Parágrafo único. Na definição dos suplentes do partido político ou coligação, não há exigência de votação 
nominal mínima prevista no art. 7º. 
 
Aqui não se discute qualquer norma, mas apenas aponta-se para mostrar que perante a JUSTIÇA 

ELEITORAL não há qualquer discursão quanto a necessidade de cláusula de barreira para Suplente, 
conforma institui parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral, nisso resta demonstrada obivia fumada do 
bom direito do Impetrante, e o perigo na demora também é latente, já que, conforme dito, o mandato 
termina 31/12/2020. 

 
Assim, postula-se o exercício imediato do mandato de vereador do 1º Suplente após a renúncia do 

titular da cadeira mantem-se a vaga da coligação formada pelo PV, PROS e PRTB. 
 
O cerne da questão é justamente é a existência de macula a direito líquido e certo, pois o mandato 

do Impetrante esta escoando, já se passando quase 6 (seis) meses sem que o Impetrante possa 
desenvolver sua função legislativa. 
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Repita-se aqui não se discute aplicabilidade ou não de norma, neste writ luta-se pelo exercício do 
mandato quando não existe NADA que tenha tirado a força cogente do diploma expedido pela justiça 
eleitoral. 

 
Diante disso, o direito liquido e certo do Impetrante já fora posto, a decisão de reconhecer a 

preclusão do referido pedido é teratológica, o perigo na demora é concreto, deixar se protrair no tempo e 
inviabilizar o exercício do mandato, que inclusive já transcorreu quase 6 (seis) meses sem representação 
das 27 (vinte e sete) vagas de vereadores em João Pessoa só tem 26 ocupadas, já que a coligação formada 
pelo PV, PROS e PRTB esta sem o sua representação parlamentar. 

 
Por tudo o exposto, deve ser deferida medida liminar para determinar anular os efeitos da 

decisão da autoridade coatora que indeferiu o requerimento, determinando que o Presidente da Câmara 
Municipal de João Pessoa-PB, Sr. João Carvalho da Costa Sobrinho (João Corujinha) dê POSSE IMEDIADATA 
o Impetrante, CARLOS ANTONIO DE BARROS (Carlão do Cristo), 1º Suplente de Vereador de João 
Pessoa da Coligação PV, PROS e PRTB.  

 
4. DOS PEDIDOS FINAIS.  

 
Nestas circunstâncias, requer-se o seguinte:  

  
a) Conhecer do presente Recurso Ordinário, já que tempestivo e presentes os demais requisitos 

de transito, na exata dicção do art. 121, da Constituição Federal e Art. 276, II, aliena “b” do Código Eleitoral. 
 
b) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, a fim de que seja suspenso os efeitos do 

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba que manteve a v. decisão do juízo da 64ª Zona Eleitoral – João Pessoa 
que indeferiu o requerimento nº 8.285/2019, e via de consequência determine ao Sr. João Carvalho da 
Costa Sobrinho dê POSSE IMEDIADATA o Impetrante, CARLOS ANTONIO DE BARROS (Carlão do 
Cristo), 1º Suplente de Vereador de João Pessoa da Coligação PV, PROS e PRTB, já que patente o direito 
liquido e certo, pois eleito e diplomado pela Justiça Eleitoral, além do indiscutível perigo na demora no 
cumprimento do Impetrante, que vê seu mandato escoar sem que tenha exercício do seu mandato, além de 
macular o princípio da representação partidária.  

 
c) Que se dê ciência do feito a Advocacia Geral da União, com sede na Av. Maximiano Figueiredo, nº 

404, Centro, João Pessoa - PB, para, querendo, ingressar no feito.  
 
 d) A atuação nos autos, na condição de fiscal da lei, do Procurador Geral Eleitoral.  
  
 e) Ao final, dê provimento ao Recurso Ordinário para que seja concedida a segurança a fim de 
assegurar o direito líquido e certo do Impetrante, CARLOS ANTONIO DE BARROS (Carlão do 
Cristo), 1º Suplente de Vereador de João Pessoa da Coligação PV, PROS e PRTB, devendo ser assegurado o 
exercício do seu mandato legitimado pelo Diploma Expedido pela Justiça Eleitoral, não podendo lhes ser 
imposta restrição ou lhes ser exigida qualquer outra providência que não estejam previstas na legislação 
eleitoral, sob pena de cerceamento ao exercício da representatividade partidária.  
 

f) O procurador do impetrante declara a autenticidade de todas as peças que instruíram o 
mandado de segurança.  
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g)  Requer os benefícios da justiça gratuita, por ser o recorrente pobre na forma da lei. 
 
 

Termos em que pedem deferimento.  
 

João Pessoa - PB, 06 de agosto de 2019. 
 

 
Marcos Souto Maior Filho 

OAB-PB nº 13.338B 
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