RECLAMAÇÃO. DIREITO ELEITORAL. PROCESSUAL. ELEIÇÕES DE 2010.  LEI COMPLEMENTAR Nº 135/10. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. APLICAÇÃO ÀS ELEIÇÕES DO ANO DE 2010. REGRA DA ANTERIORIDADE ELEITORAL (CF, ART. 16). CANDIDATURA AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL PARA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DESISTÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTANDO A INCIDÊNCIA DA LC Nº 135/10 ÀS ELEIÇÕES DE 2010. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA O ACÓRDÃO DO TRE-RO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL. REFLEXOS DO INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA CANDIDATURA SOBRE OS VOTOS COMPUTADOS PARA A COLIGAÇÃO “AVANÇA RONDÔNIA”. DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO RELATOR NO TRE-RO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR QUE VISAVA A ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO. AJUIZAMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS TESES JURÍDICAS FIRMADAS NO RE Nº 633.703/MG, REL. MIN. GILMAR MENDES, E NA ADPF Nº 144/DF, REL. MIN. CELSO DE MELLO. RATIO DECIDENDI DO REFERIDO PRECEDENTE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO (ADPF Nº 144/DF) QUE APENAS SERIA PERTINENTE À HIPÓTESE CASO ACOLHIDA, NA PRESENTE VIA, A PREMISSA DA INAPLICABILIDADE DA LC Nº 135/10 ÀS ELEIÇÕES DE 2010. BALIZAMENTO TEMPORAL DA APLICAÇÃO DA “LEI DA FICHA LIMPA” OPERADO EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (RE Nº 633.703/MG). IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ASSEGURAR A  AUTORIDADE DE PRECENTE PROFERIDO NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AINQUE SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL (RCL Nº 10.793, REL. MIN. ELLEN GRACIE). EDIÇÃO DA LC Nº 135/10 QUE ENSEJOU A ALTERAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO SUBJACENTE AO JULGAMENTO DA ADPF Nº 144/DF. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Partido Verde (PV) – Estadual e Daniela Santana Amorim com o fim de “suspender os efeitos de acórdão regional restabelecendo a eficácia da liminar inicialmente deferida no TRE/RO, para que os 24.340 votos atribuídos legitimamente à coligação – afastada a LC 135/2010 – permaneçam no quociente partidário da Coligação ‘Avança Rondônia’, mantendo-se, em consequência, as vagas atribuídas à legenda e aos deputados federais já diplomados e empossados”. 

Alegam os autores que a segunda reclamante, ao pretender concorrer ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2010, pela coligação denominada “Avança Rondônia”, da qual fazia parte o primeiro reclamante, teve o respectivo registro indeferido, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, por óbice decorrente da incidência da cognominada “Lei da Ficha Limpa” (LC nº 135/10) ao referido pleito, que prevê hipótese de inelegibilidade fundada em condenação colegiada por ato de improbidade administrativa e por abuso de poder. Contra tal decisão, segundo a inicial, a segunda reclamante interpôs recurso especial dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral, que posteriormente foi objeto de desistência, “porquanto se considerou, naquele momento, que o pronunciamento do TSE nas Consultas n. 1120-26.2010.6.00.0000 e 1147-09.2010.6.00.0000 e a decisão do próprio STF no RE 630.147 haviam definido a questão no sentido de que a LC 135/2010 se aplicaria ao pleito de 2010 (base fática do acórdão, fl. 203, doc. anexo)”.

Asseveram na sequência, porém, que teria sobrevindo ao trânsito em julgado do indeferimento da candidatura da segunda reclamante o julgamento, por este Supremo Tribunal Federal, do RE nº 633.703, submetido ao regime da repercussão geral, no qual restou assentada a inaplicabilidade da LC nº 135/10 ao pleito de 2010, por força da regra constitucional da anterioridade eleitoral (CF, art. 16). 

Com base nisso, foi ajuizada ação anulatória pelos reclamantes perante o TRE-RO para desconstituir a coisa julgada inconstitucional formada no processo em que figurava como parte a segunda reclamante, cujo pedido liminar restou inicialmente deferido pela referida Corte para “manter válidos os votos obtidos pela requerente [segunda reclamante] nas eleições gerais de 2010”. No mérito, porém, o pedido foi julgado improcedente, porquanto “ao tempo que o acórdão deste regional foi proferido para indeferir o registro de candidatura da autora, a LC 135/10 era constitucional e gozava dessa qualidade para todos os efeitos, mormente após as decisões do TSE nas CTas 1120-26 e 1147-09”. Contra tal decisão foi interposto recurso especial eleitoral, que, após admitido no Tribunal Regional Eleitoral, “encontra-se em tramitação para o Tribunal Superior Eleitoral”. 

Na sequência, a Presidência do TRE-RO “houve por bem dar execução imediata à revogação da liminar”. Diante disso, os reclamantes asseveram que pleitearam, no Tribunal Superior Eleitoral, provimento cautelar “buscando suspender os efeitos do recurso especial admitido”, cuja liminar restou indeferida pelo Min. Rel. Gilson Dipp. 

Na presente reclamação, pretendem os autores a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo TRE-RO no julgamento da ação anulatória, para que os votos atribuídos à segunda reclamante permaneçam no quociente partidário da Coligação “Avança Rondônia”.  Como fundamento, sustentam que a decisão impugnada violaria as teses jurídicas firmadas no Recurso Extraordinário nº 633.703 e na ADPF nº 144, “não apenas porque impõe inelegibilidade por decisão colegiada em improbidade e abuso, mas porque impõe inelegibilidade não prevista em lei complementar vigente”. Ademais, apontam inexistir outro meio eficaz para combater a inconstitucionalidade presente na decisão do TRE-RO que transitara em julgado, diante do descabimento de ação rescisória, na justiça eleitoral, contra decisões de mérito proferidas na primeira instância, porquanto admissível, nos termos do art. 22, I, ‘j’, do Código Eleitoral, exclusivamente contra julgados proferidos pelo próprio TSE em matéria de inelegibilidade. No que concerne ao perigo na demora, afirmam os autores a presença de “risco iminente de supressão dos votos da segunda reclamante do quociente partidário, o que acarretará na perda de uma vaga, hoje ocupada pelo Deputado Federal Lindomar Barbosa Alves, eleito pelo PV – estadual, primeiro reclamante”, sendo que o “suplente da coligação adversária já foi diplomado, agravando-se o perigo da demora, tendo em vista que sua posse na Câmara Federal é iminente”. 

Requereram, liminarmente, a suspensão dos “efeitos do acórdão regional emanado do TRE/RO nos autos da PET 14.555/RO até final julgamento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal, restabelecendo-se a eficácia da tutela de urgência anteriormente concedida pela Corte regional naquele mesmo feito, para manter-se os 24.340 votos obtidos pela segunda reclamante no pleito eleitoral de 2010, na totalização da Coligação Avança Rondônia, não se alterando o seu quociente partidário e as vagas de Deputado federal que lhe foram atribuídas. Em consequência, postula-se a suspensão dos efeitos do recálculo do resultado das eleições de 2010 executado antecipadamente pelo TRE/RO, mantendo-se a quarta vaga atribuída ao PV – Estadual, atualmente ocupada pelo Deputado Federal Lindomar Barbosa Alves”, e, no mérito, “a confirmação da decisão, para julgar procedente a reclamação, reconhecendo-se a afronta do acórdão ora reclamado (TRE/RO, PET 14.555/RO) ao entendimento firmado por este c. STF no RE 633.703 e na ADPF 144, com a consequente cassação do mencionado decisório e o definitivo restabelecimento da eficácia da tutela de urgência anteriormente concedida pela Corte regional da PET 14.555”.

É o relatório. Decido.

A reclamação é inadmissível, porquanto incabível para suscitar descumprimento de tese jurídica firmada em precedente proferido sob o regime da repercussão geral no Recurso Extraordinário. 

Com efeito, no núcleo da argumentação dos reclamantes reside a tese de inconstitucionalidade do acórdão do TRE-RO, de vez que, “suprimida a vigência da LC 135/2010 para as eleições de 2010, ao aplicar à segunda reclamante as inelegibilidades instituídas pela Lei Complementar nº 135/10 para as eleições de 2010, não se pode admitir, nos termos da ADPF 144, ‘novos casos de inelegibilidade e a estipulação dos prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato’, sem a existência de lei complementar vigente”. 

Contudo, como revela a leitura da inicial, a premissa para a aplicação ao caso da ratio decidendi da ADPF nº 144/DF se ampara na inaplicabilidade da Lei Complementar nº 135/10 às eleições realizadas no ano de 2010; apenas desta forma é que se mostra pertinente o argumento da suposta inexistência de lei complementar a instituir as inelegibilidades incidentes na hipótese. Ocorre que a referida premissa, como se sabe, restou assentada por esta Corte apenas no julgamento do RE nº 633.703/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, em orientação diversa da que havia prevalecido no RE nº 631.102/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 27 de outubro de 2010.

Assim, na realidade a apontada violação à tese jurídica firmada na ADPF nº 144/DF configura-se de modo apenas indireto, porquanto logicamente dependente da aplicação ao caso da orientação jurisprudencial prevalecente no RE nº 633.703/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes. Como vem sendo decidido nesta Corte, porém, não se mostra cabível o manejo de reclamação nos casos em que o precedente paradigma, cuja autoridade se reputa violada, tenha sido proferido em sede de recurso extraordinário, e isso ainda que sob o regime da repercussão geral, conforme julgado pelo Tribunal Pleno deste Casa na Reclamação nº 10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, verbis:
 
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 
2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 
3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 
4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte.  
5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 
7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 
8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 
10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 
11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 
12. Não-conhecimento da presente reclamação. (Rcl 10793, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 03-06-2011 PUBLIC 06-06-2011 RT v. 100, n. 910, 2011, p. 379-392) 

Ressalte-se, de outro lado, que a tese firmada na ADPF nº 144/DF teve por base, como afirmam os próprios reclamantes, a inexistência de lei complementar que estabelecesse as hipóteses de inelegibilidade fundadas no princípio da moralidade administrativa (CF, art. 14, § 9º). Com a edição da LC nº 135/10, porém, tal cenário restou sensivelmente alterado, porquanto promulgada norma infraconstitucional com a finalidade de disciplinar o referido comando da Constituição Federal. Assim, não há como aplicar à hipótese, em sede de reclamação, a ratio decidendi da ADPF nº 144/DF, porquanto evidente a alteração do estado de direito posteriormente à data do respectivo julgamento, em razão da superveniência da LC nº 135/10.

Em suma, não é suficiente alegar, como fazem os reclamantes, que o caso concreto se revestiria de excepcionalidade por conta de “(i) além de contrariar o entendimento consolidado no RE 633.703, a decisão combatida afronta o entendimento manifestado na ADPF 144, ao impor inelegibilidade que não encontra previsão em lei complementar vigente; e (ii) a hipótese em questão revela-se absolutamente excepcional, pois, além de não haver outro instrumento cabível para impugnação da decisão combatida, a limitação temporal do exercício do mandato atrai o risco de perecimento do direito e do próprio resultado das eleições”. 

Ora, como visto, a suposta ofensa à tese da ADPF 144/DF depende, logicamente, da aplicação ao caso também do precedente firmado no RE nº 633.703/MG, relativo ao balizamento temporal da aplicação da LC nº 135/10, o que, como apontado, mostra-se inadmissível em sede de reclamação, conforme precedentes do Pleno desta Corte. E, por fim, o risco de perecimento do direito diz respeito aos requisitos para o deferimento da medida liminar, não, porém, ao plano da admissibilidade da postulação. 

Ex positis, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se. Int..
Brasília, 22 de setembro de 2011.

Ministro Luiz Fux
Relator
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