Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED)

É uma ação eleitoral cujo objetivo é desconstituir diploma expedido pela Justiça
Eleitoral.

Previsão legal
 Art. 262 do Código Eleitoral
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá
somente nos seguintes casos:
I – inelegibilidade ou incompatibilidade de candidato;
II – errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema
de representação proporcional;
III – erro de direito ou de fato na apuração final, quanto à
determinação do quociente eleitoral ou partidário, contagem de
votos e classificação de candidato, ou a sua contemplação sob
determinada legenda;
IV – concessão ou denegação do diploma em manifesta
contradição com a prova dos autos, nas hipóteses do art. 222
desta lei, e do art. 41-A da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de
1997. (Redação dada pela Lei n 9.840, de 28.9.1999)

Diplomação
 É o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são os eleitos, a partir da
entrega do diploma devidamente assinado.
 Os eleitos só se habilitam a exercer o mandato após o ato da diplomação, que é
realizada da seguinte forma:
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TSE – expede o diploma do Presidente e Vice-Presidente da República.



TRE – expede diplomas de governadores e vices, deputados estaduais,
federais e distritais, senadores e suplentes.



Junta Eleitoral – expede diplomas de prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores.1

Dispõe o Código Eleitoral:
Art. 36. Compor-se-ão as Juntas Eleitorais de um Juiz de Direito, que será o Presidente, e de 2 (dois) ou 4 (quatro)
cidadãos de notória idoneidade.
1° Os membros das Juntas Eleitorais serão nomeados 60 (sessenta) dias antes da eleição, depois de aprovação do
Tribunal Regional, pelo Presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede.

Natureza Jurídica do RCED


O Recurso contra Expedição de Diploma possui natureza jurídica de ação, ou
seja, constitui ação autônoma de impugnação do diploma.

Legitimidade ativa – quem pode levar a juízo o RCED
 Candidatos, partidos políticos, coligações e Ministério Público.

Legitimidade passiva – quem pode sofrer o RCED
 Candidato diplomado.

Competência
 A competência para o julgamento do RCED sempre será da instância
imediatamente superior ao juízo da diplomação 2. Diante disso:


TSE – processa o RCED de governadores e vices, deputados estaduais,
federais e distritais, senadores e suplentes.



TRE – processa o RCED de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Ilícitos apuráveis
 Em geral, os RCEDs são baseados em:


inelegibilidade ou incompatibilidade de candidato (inciso I, art. 262, CE)3.



concessão de diploma nas hipóteses de votação viciada por falsidade,
fraude, coação, abuso de poder econômico, desvio de poder de autoridade,
captação ilícita de sufrágio (inciso IV, art. 262, CE).

Art. 215. Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão diploma assinado pelo Presidente do Tribunal
Superior, do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral, conforme o caso.
2
Não há previsão de RCED para as eleições presidenciais, mas os doutrinadores entendem ser cabível o mandado de
segurança. Ver José Jairo Gomes em Direito eleitoral – 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, pág. 603; e Marcos Ramayana
em Direito Eleitoral – 10ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010, pág. 658.
3

As inelegibilidades e incompatibilidades estão previstas no artigo 14 da Constituição Federal e na Lei
Complementar nº 64/90.

 Com o advento da informatização das eleições, os incisos II e III do artigo 262
se tornaram hipóteses improváveis, assim como a ocorrência de erro nos
sistemas de informática responsáveis pela apuração, a determinação do
quociente, a contagem dos votos e a classificação dos candidatos.

Prazo para ajuizamento o RCED
 Três dias a contar da data da sessão de diplomação4.

Procedimento
 Aquele previsto na LC nº 64/90, art. 22, e, de forma subsidiária, no Código de
Processo Civil.

Efeitos da Decisão
 Cassação do diploma.
É importante ressaltar, no entanto, que o art. 216 do Código Eleitoral assegura
que o candidato pode exercer o seu mandato enquanto não julgado o recurso
dirigido ao TSE.
Art. 216. Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso
interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado
exercer o mandato em toda a sua plenitude.

Anulação dos votos
De acordo com o inciso IV do art. 262, o RCED pode ensejar a anulação dos
votos.
Conforme previsão do artigo 222 do Código Eleitoral, existem ainda outras
hipóteses capazes de implicar na anulação dos votos.
Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de
falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o art. 237,
ou emprego de processo de propaganda ou captação de
sufrágios vedado por lei.
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Esse prazo tem natureza decadencial, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento e não se interrompe aos
sábados, domingos ou feriados.

