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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACORDAO
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINARIO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N o 142-42.
2017.6.13.0000 - CLASSE 32 - PRESIDENTE JUSCELINO - MINAS
GERAIS
Relatora: Ministra Rosa Weber
Agravante: Leonardo Ribeiro de Carvaiho
Advogados: Acácio Wilde Emilio dos Santos - OAB: 81810/MG e outro
Agravado: Ministério PUblico Eleitora!

ELEIcOES 2016. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ORDINARIO. RECURSO
ESPECIAL. RECURSO CONTRA ExPEDIcA0 DE
DIPLOMA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABIVEL.
NAO CONHECIMENTO.

HistOrico da demanda
1. Contra o acôrdão pelo qual negado provimento ao
agravo regimental - ante o não cabimento do recurso
ordinãrio a hipOtese vertente, inviabilizada a aplicacão do
principio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro maneja agravo de instrumento Leonardo Ribeiro de
Ca rva I ho.
2. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituicao Federal,
somente previsto recurso ordinário dirigido ao Supremo
Tribunal Federal contra decisâo denegatôria em mandado
de seguranca, habeas corpus, mandado de injunçao e
habeas data, quando decididos em ünica instância pelos
Tribunais Superiores, a que não se verifica na hipótese em
apreco.

Do agravo de instrumento

3. E manifestamente incabIvel o agravo de instrumento,
apareihado no art. 313, II, do RISTF, em face de acOrdão
que negou provimento ao agravo regimental, porquanto
previsto contra 'despacho de Presidente de Tribunal que
nao admitir recurso da corn petência do Supremo Tribunal
Federal'.
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Agravo de instrumento nao conhecido, determinadas a
certificação do trãnsito em julgado e a imediata baixa
dos autos.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
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, 27 de abril de 2020.

MINISTRA ROSA WEBER - RELATORA
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RELATORIO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhores Ministros,
contra a acôrdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental no
recurso ordinArlo, maneja agravo de instrumento Leonardo Ribeiro de
Carvaiho.
Transcrevo a ementa do acórdão agravado (fls. 252-3):
'ELElcoEs 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ORDINARIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONTRA
EXPEDIçAO DE DIPLOMA. NAO CABIMENTO DO RECURSO
ORDINARIO. ART. 102, II, a, DA CONSTITUIçAO FEDERAL.
HIPOTESE ESTRITA. INAPLICABILIDADE DO PRINC1PI0 DA
FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NAO PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. Contra decisäo pela qual negado seguimento ao recurso ordinário
- ante (i) a não cabimento a hipótese em apreço, nos ternios do art.
102, II, a, da Constituição Federal; e (ii) a inaplicabilidade do
princIpio da fungibilidade par se tratar de erro grosseiro -, maneja
agravo de instrumento Leonardo Ribeiro de Carvalho.
Do agravo
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, admite-se
o recebirnento de agravo de instrurnento corno agravo interno, corn
base no princIpio da fun gibilidade, se, das razöes expostas pelo
agravante, infere-se que a recurso se dirige ao prOprio Tribunal e
nele se pretende a reforma da decisão rnonocrática proferida' (Ag RAl n° 24258/MS, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, DJe de 28.6.2019).

3. Em se tratando de acôrdäo proferido par este Tribunal Superior,
em sede de recurso especial, cabivel a recurso extraordinário,
consabido que, nos termos do art. 102, II, a, da Constituiçao Federal,
somente previsto recurso ordinário dirigido ao Supremo Tribunal
Federal contra decisão denegatoria em mandado de seguranca,
habeas corpus, mandado de injuncão e habeas data, quando
decididos em Unica instância pelos Tribunais Superiores, a que nào
se verifica na hipátese em apreco.
4. lnviâvel a aplicaçao do princIpia da fungibilidade, par se tratar de
erro grosseiro. Precedentes.
Agravo regimental conhecido e näo provido."
Em suas razOes (fls. 261-75), o agravante fundamenta o
manejo do agravo no art. 313, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
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Federal' e reitera, ipsis litteris,

Os

argumentos deduzidos no agravo regimental:

(i) o cabimento do recurso ordinãrio nas hipôteses previstas nos arts. 121, § 30,
da CF/1988

2

e 281 do Codigo Eleitoral 3 ; ( ii) o preenchimento dos requisitos

para seu conhecimento, em especial, a violacao dos principios da boa-f6, da
soberania popular e do sufrágio universal (art. 14 da CF/1 988), bern assim da
sisteniática da reeleicao (art. 14, § 70, da CF/1988
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)-1 (iii)

aplicável a princIpio da

fungibilidade; e (iv) o equlvoco da decisäo agravada.
Em contraminuta, o Ministério PUblico Eleitoral pugna pelo não
conhecimento do agravo, por manifestamente incabivel (fls. 279-80).

E o relatório.

L.iEiJ

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (relatora): Senhores
Ministros, trata-se de agravo de instrumento manejado em face de acôrdão
pelo qual negado provimento ao agravo regimental, ante o não cabimento do
recurso ordinário a hipótese vertente, inviabilizada a aplicacao do principia da
fungibilidade por se tratar de erro grosseiro.

Não se credencia o agravo ao con hecimento.

1

Art. 313. Caberá agravo de instrurnento

II - de despacho de Presidente de Tribunal que não admitir recurso da competéncia do Suprerno Tribunal Federal; [ ... 1
2

Art. 121 Lei complementar disporá sobre a organizacão e competéncia dos tribunals, dos juizes de direito e das
juntas eleitorais.
[ ]
§ 3 0 - São irrecorriveis as decisöes do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarern esta Constituicão e as
denegatorias de habeas corpus ou mandado de seguranca.
Art. 281. São irrecorriveis as decisSes do Tribunal Superior, salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato
contrbrio a Constituicão Federal e as denegatorias de habeas corpus' ou mandado de seguranca, das quals caberá
recurso ordinãrio para o Supremo Tribunal Federal, interposto no prazo de 3 (tres) dias.
Art, 14. A soberania popular sera exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto, corn valor igual para
todos, e, nos termos da lei, mediante: [...].
Art. 14. [ ... ]
§ 7 0 São inelegiveis, no territbrio de jurisdicão do titular, o cOnjuge e os parentes consanguineos ou afins, ate o
segundo grau ou por adocão. do Presidente da Republica, de Governador de Estado ou TerritOrio, do Distrito Federal,
de Prefeito ou de quern os haja substituido dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se jã titular de rnandato
eletivo e candidato a reeleição.
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Consabido que a recurso ordinârio de competOncia do
Supremo Tribunal Federal é admissIvel nas hipóteses estritas do art. 102, II, a,
da Constituicao Federal 6 , a saber: contra decisão denegatOria em mandado de
seguranca, habeas corpus, mandado de injuncao e habeas data, quando
decididos em Unica instância pelos Tribunals Superiores.
Na decisão agravada restou afastado a cabimento do recurso
ordinário, uma vez impugnado acôrdão deste Tribunal Superior proferido em
sede de recurso especial, inaplicável a princIplo da fungibilidade.
0 agravante, contudo, insiste no cabimento do recurso
ordinário, manejando novo recurso manifestamente incabIvel, tendo em vista
que o agravo de instruniento, aparelhado no art. 313, II, do RISTF, somente é
admitido em face de "despacho de Presidente de Tribunal que näo admitir
recurso da competOncia do Supremo Tribunal Federal',

não se revelando a

hipótese dos autos.
Isso porque, na linha do parecer ministerial, os acórdãos desta
Code Superior desafiam a interposiçao de:
"a) embargos de declaracao (art. 1.022, caput, do COd/go de
Proces.so Civil);
b) recurso extra ordinário, ding/do ao Supremo Tribunal Federal, se a
dec/são da Corte contrariar a Constituição (art. 121, § 3°, da
Constituicäo Federal); e
C) recurso ordinár/o, ding/do ao Supremo Tribunal Federal, em caso
de dec/são denegatOria de remédios constituc/onais (art. 121, § 30,
da Constituicäo Federal)." (fis. 279v-80).

Desse modo, inviável a aplicacao do princIpia da fungibilidade,
ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes: ED-AgR-MS no 060422175.2017/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 31.8.2018, Al-AgRREspe no 396-64/GO, Rel. Mm. Nancy Andrighi, We de 6.12.2012. Confira-se:

"ELEIc0ES 2016. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL. MANDADO DE sEGuRANçA. RECURSO
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Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituicao, cabendo-Ihe: (.]
II -julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de seguranca, o habeas data e o mandado de injuncao decididos em Unica instância
pelos Tribunais Superiores, se denegatbria a decisâo.
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MANIFESTAMENTE INCABtVEL. ERRO GROSSEIRO. NAO
CONHECIMENTO.
1. E manifestamente incabivel o Agravo de Instrumento
interposto pela COLIGAcAO FOR AMOR A BOA VISTA de
acórdão pelo qual a TSE, ao dar parcial provimento a Agravo
Regimental, manteve a negativa de seguimento do Mandado de
Seguranca.
2. Segundo preceitua o art. 26 do Regimento Interno do TSE, salvo
as recursos para a STF, o acórdão que julgar o Agravo
Regimental somente poderá ser atacado por meio de Embargos
de Declaração.
3. 0 Agravo de Instrumento e cabIvel apenas contra decisão
monocrática que nao admita recurso a instância superior, nos
termos do art. 279 do CE. A sua interposição contra decisão
colegiada configura erro grosseiro (Al—AgR—REspe 396-64/GO, Rel.
Mm. NANCY ANDRIGHI, publicado na sessäo de 6.12.2012)4.
Agravo de Instrumento não conhecido.
[ ... 1
(ED-AgR-MS no 0604221-75.2017/BA, Rel. Min. Napoleäo Nunes
Maia Filho, DJe de 31.8.2018 - Destaquei)".
Par fim, advirto a agravante que a interposicao de novo recurso
protelatório ensejará o reconhecirnento de Iitigância de rná-fé e aplicaçao de
multa, corn base no art. 80, VII, c.c. o art. 81, § 2 0 , ambos do CPC7.
Ante a exposto, nao conheço do agravo de instrumento.
Deterrnino seja certificado o trânsito em julgado corn a imediata
baixa dos autos.

E como voto.

Art. 80. Considera-se Iitgante de rná-fé aquele que
VII - interpuser recurso corn intuito manifestamente protelatOrio
Art. 81 De oficio ou a requerimento, a juiz condenará o litigante de má-fé a pagar rnulta, que deverâ ser superior a urn
por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrària pelos prejuizos que esta
sofreu e a arcar corn os honorârios advocaticios e corn todas as despesas que efetuou.
[
§ 2 0 Quando o valor da causa for irrisOrlo ou inestirnàvel, a rnulta poderá ser fixada ern ate
salário-minimo.

io (dez) vezes o valor do
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EXTRATO DA ATA

AI-AgR-RO-REspe n° 142-42.2017.6.13.0000/MG. Relatora:
Ministra Rosa. Weber. Agravante: Leonardo Ribeiro de Carvaiho (Advogados:
Acàcio Wilde Emilio dos Santos - OAB: 81810/MG e outro). Agravado:
Ministério PUblico Eleitoral.
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, näo conheceu do
agravo de instrumento, determinou a certificacao do tränsito em julgado e a
imediata baixa dos autos, nos termos do voto da relatora.
Composiçao: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luis
Roberto Barroso, Edson Fachin, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisic
Vieira de Carvaiho Neto e Sergio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de GOes.

SESSAO DE 27.4.2020.
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