TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACORDAO
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DEcLARAçAO NO RECURSO EXTRAORDINARIO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 16-742016.6.24.0079— CLASSE 6— IARA
- SANTA CATARINA
Relatora: Ministra Rosa Weber
Agravantes: Rodrigues Mendes e outro
Advogado: Jhonas Pereira da Rosa - OAB: 39058/SC
Agravado: Ministério PUblico Eleitoral

ELEIcOES 2012. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO
DE
EMBARGOS
REGIMENTAL.
AGRAVO
DECLARAçAO. RECURSO EXTRAORDINARIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AcAo PENAL. ART. 299 DO CODIGO
ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINARIO A QUE
NEGADO SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, a, DO
CPC/2015. OPOSIçAO DE EMBARGOS DE
DECLARAçAO. NAO CABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL. NEGADO PROVIMENTO. MANEJO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCABIVEL.
TRANSITO EM JULGADO.

Histórico da demanda
1. Contra o acórdão pelo qual não provido o agravo
regimental, manejam agravo de instrumento Rodrigues
Mendes e Sergio Aurélio Pizzetti.

Do agravo de instrumento
2. Apôs o não provimento do agravo regimental
manejado contra decisão de inadmissibilidade do recurso
extraordinário, exaure-se a prestacao jurisdicional deste
Tribunal, não havendo falar no manejo de agravo de
instrumento.
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Agravo de instrumento não conhecido, determinadas
a certificação do trânsito em julgado e a imediata
baixa dos autos.

Acordam as ministros do Tribunal Superior Eleitoral, par
unanimidade, em não conhecer do agravo de instrumento, determinar a
certificacao do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos, nos termos do
voto da relatora.
Brasilia, 21 de maio de 2020.

MINISTRA ROSA WEBER - RELATORA
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RELATORIO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhores Ministros,
contra a acOrdão pelo qual nao provido o agravo regimental manejado em face
de decisão pela qual nao conhecidos

Os

embargos de declaracao opostos

contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordnário, com base no art.

1.030, I, a, do CPC', manejam agravo de instrumento Rodrigues Mendes e
Sergio Aurélio Pizzetti.
Transcrevo a ementa do acOrdão agravado (fl. 651)
"ELEIçOEs 2012. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DECLARAçAO. RECURSO EXTRAORDINARIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AcAo
PENAL. ART. 299 DO 000IGO ELEITORAL. RECURSO
EXTRAORDINARIO A QUE NEGADO SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
a, DO CPCl2015. OPOSIçAO DE EMBARGOS DE DECLARAçAO.
NAO CABIMENTO. NEGADO PRO VIMENTO.

Histórico da demanda
1. Contra decisäo pela qual nao conhecidos dos embargos de
declaração opostos em face de decisäo em que negado seguimento
ao recurso extraordinário, manejaram agravo regimental Rodrigues
Mendes e Sérgio Aurélio Pizzetti.

Do agravo regimental
2. Incabivel a oposição de embargos de declaração contra decisâo
de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes do STE
e do TSE.

Agravo regimental conhecido e não provido."
Em suas razOes (fls. 659-77), as agravantes defendem, em
suma, a cabimento de embargos de declaracao contra a decisão pela qual
negado seguimento ao seu recurso extraordinário.
No mais, reiteram, ipsis litteris, as razOes do agravo interno e
do recurso extraordinário.

1 Art. 1.030. Recebida a peticão do recurso pela secretaria do tribunal, a recorrido sera intimado para apresentar
contrarrazOes no prazo de 15 (quinze) dias, findo a qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente
do tribunal recorrido, que deverá:
- negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional a qual a Supremo Tribunal Federal não tenha
reconhecido a existéncia de repercussäo geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em
conformidade cam entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral,
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Em contraminuta (fis. 681-4v), o Ministério Püblico Eleitoral
pugna pelo não conhecimento do agravo, sob o argumento de inexistir
fundamento legal para o seu manejo.

E o relatório.

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (relatora): Senhores
Ministros, embora tempestivo e regular a representacao, nao conheço do
ag ravo.

Verifico que os agravantes se insurgem por meio de agravo de
instrumento contra acórdão pelo qual não provido o agravo regimental
manejado contra decisäo pela qual não conhecidos Os embargos de
declaracäo opostos em face de decisão de inadmissibilidade do seu recurso
extraordinário.
Apôs o não provimento do agravo regimental, exaure-se a
prestacão jurisdicional deste Tribunal Superior, não havendo previsao legal de
recurso contra tal decisum. Cito, a propôsito, o seguinte julgado:
ELEIçOEs 2016. RECURSO EXTRAORDINARIO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINARIO NO RECURSO
ESPECIAL. SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINARIO. NAO
CABIMENTO. NAO CONHECIMENTO.
1. 0 recurso cabIvel contra decisäo do presidente do Tribunal
Superior que nega seguimento ao apelo extremo corn fundamento
em precedente do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a
ausência de repercussão geral da matéria (art. 1.030, I, a, do CRC) é
o agravo interno para o proprio Tribunal, ex vi do art. 1.030, § 2 0 , do
referido Codex.
2. ApOs o desprovimento de agravo interno manejado contra
decisão que nega seguirnento a recurso extraordinário, exaurese a prestacão jurisdicional deste Tribunal Superior, não
cabendo, bern por isso, a interposiçâo de urn segundo recurso
extraordinário.

3. Recurso nâo conhecido.
[...]" (RE-AgR-RE-REspe n° 217-67/MT, Rel. Min. Luiz Fux, We de
11.9.2018 - destaquei).
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Por fim, advirto os agravantes que a interposição de nova
recurso protelatório ensejará a reconhecirnento de Iitigãncia de má-fé e
aplicacao de multa, corn base no art. 80, VII, c.c. a art. 81, § 2 1 , arnbos do
CRC2.
Ante a exposta, nao conheço do agravo de instrumento.
Determino seja certificado a trânsito em julgado corn a imediata
baixa dos autos.

E como voto.

2

Art 80, Considera-se litigante de má-fé aquele que

VII - interpuser recurso corn intuito manifestarnente protelatOrlo.
Art. 81. De oficio ou a requerirnento, o juiz condenará o litigante de rn-fé a pagar multa, que deverà ser superior a urn
por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuizos que esta
sofreu e a arcar corn os honorários advocaticios e corn todas as despesas que efetuou.
[. .
§ 2 0 Quando o valor ca causa for irrisório ou inestirnável, a multa poderà ser fixada em ate 10 (dez) vezes o valor do
salário-minirno.
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EXTRATO DA ATA

Al-AgR-ED-RE-Al n° 16-74.2016.6.24.0079/SC. Relatora:
Ministra Rosa Weber. Agravantes: Rodrigues Mendes e outro (Advogado:
Jhonas Pereira da Rosa - OAB: 39058/SC). Agravado: Ministério PUblico
Eleitoral.
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, näo conheceu do
agravo de instrumento, determinou a certificacao do trãnsito em julgado e a
imediata baixa dos autos, nos termos do voto da relatora.
Composicao: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luis
Roberto Barroso, Edson Fachin, Og Fernandes, Luis Felipe Salomäo, Tarcislo
Vieira de Carvaiho Neto e Sergio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Goes.

SESSAO DE 21.5.2020.

