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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
N° 232-23.2016.6.10.0015 - CLASSE 32— GRAJAÚ - MARANHÃO
Relator: Ministro Herman Benjamin
Agravante: Coligação Grajau de Todos Nós
Advogados: Thiago Brharnner Garcês Costa - OAB: 8546/MA e outros
Agravada: Coligação A Força das Realizações
Advogados: João Batista Ericeira - OAB: 742/MA e outros

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2016. DRAP. QUESTÃO INTERNA
CORPORIS. AUSÊNCIA DE IMPACTO NA LISURA DO
PLEITO. COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. ILEGITIMIDADE
ATIVA. DESPROVIMENTO.
Autos recebidos no gabinete em 16.10.2016.
Partidos, coligações e candidatos não têm legitimidade
para impugnar aliança adversária, haja vista falta de
interesse próprio, salvo quando se tratar de fraude com
impacto na lisura do pleito, o que não é o caso dos autos.
Precedentes.
Conclusão em sentido diverso demandaria, na
hipótese dos autos, reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, a teor da
Súmula 24/TSE.
Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do relator.
Brasília, 25 de outubro de 2016.

MlNlSTRO' AN NJAMlN - RETOR
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RELATÓRIO

O SENHOR

MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor

Presidente, trata-se de agravo regimental interposto pela Coligação Grajaú de
Todos Nós contra decisão monocrática assim ementada (fI. 218):
LI

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. DRAP. QUESTÃO
INTERNA CORPORIS. AUSÊNCIA DE IMPACTO NA LISURA DO
PLEITO. COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Autos recebidos no gabinete em 3/10/2016.
Partidos, coligações e candidatos não têm legitimidade para
impugnar aliança adversária, haja vista falta de interesse próprio,
salvo quando se tratar de fraude com impacto na lisura do pleito, o
que não é o caso dos autos. Precedentes.
3. Recurso especial a que se nega seguimento
Nas razões do regimental, a agravante limita-se a reiterar o
que contido em seu recurso especial, nos seguintes termos (fls. 224-253):
violação aos arts. 489, § 10, IV, do CPC e 93, IX, da CF/88,
visto que não teve oportunidade de se pronunciar acerca de
sua suposta ilegitimidade ativa;
afronta aos arts. 166, V e VI, e 169 do Código Civil,
70 §§ 40 80, 11, § l, 1, e 13, § 20, da Lei 9.504/97, pois os
vícios indicados não constituem meras irregularidades em
convenção partidária, mas fraude que macula processo
eleitoral.
Ao fim, pugnou por se reconsiderar a decisão agravada ou por
se submeter a matéria ao Colegiado.
A agravad9'jnão apresentou contrarrazões (certidão de fl. 257).
É o relatóri
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VOTO

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Senhor
Presidente, os autos foram recebidos no gabinete em 16.10.2016.
Rememoro que, no caso, impugnou-se Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) de aliança adversária ao argumento
de suposta irregularidade relativa ao Partido Social da Democracia Brasileira
(PSDB), que deveria, segundo a agravante, integrar sua coligação.
Todavia, consoante jurisprudência desta Corte Superior,
partidos, coligações e candidatos não têm legitimidade para impugnar aliança
adversária, haja vista falta de interesse próprio, salvo quando se tratar de
fraude com impacto na lisura do pleito. Nesse sentido, dentre outros:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
CANDIDATO. IMPUGNAÇÃO. DRAP DE COLIGAÇÃO
ADVERSÁRIA. FALTA DE INTERESSE.
Partido político, coligação ou candidato não tem legitimidade para
impugnar a validade de coligação adversária, haja vista a
inexistência de interesse próprio. Precedentes.
Supostas irregularidades decorrentes da escolha de candidatos
pela comissão provisória do partido, em ofensa ao estatuto
partidário, constituem matéria interna corporis, e não fraude apta a
macular o processo eleitoral. [ ... ]
(AgR-REspe 352-921SC, ReI. Mm. João Otávio de Noronha, PSESS
em 25.9.2014)
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE COLIGAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. MATÉRIA
INTERNA CORPORIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO
ADVERSÁRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. A alegação de irregularidade em convenção partidária, por se
tratar de matéria interna corporis, deve emanar do interior da própria
agremiação, sendo carecedora de legitimidade ativa a coligação
adversária. Precedentes. [...1
(AgR-REspe 1034-49/MG, ReI. Mm. Dias Toffoli, DJEde 14.3.2013)
Na espécie, o TRE/MA consignou expressamente, em
consonância com,1 enteça e o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
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que "inexiste qualquer impacto na lisura do pleito, na medida em que se versa
sobre matéria interna corporis" (fi. 143).
A agravante apresentou em seu recurso especial - e agora em
sede de agravo interno - trechos de atas de convenções partidárias que, no
seu entender, revelariam fraude. Porém, não opôs embargos declaratórios
perante a Corte a quo visando apreciar essas questões.
Ressalto que conclusão em sentido diverso demandaria, na
hipótese dos autos, reexame de fatos e provas, providência inviável em sede
extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.
A decisão agravada, portanto, não merece reparo.
Ante o exposIo, nego provimento ao agravo regimental.
Écomovoto.,,/
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EXTRATO DA ATA

AgR-REspe n° 232-23.2016.6.10.001 5/MA. Relator: Ministro
Herman Benjamin. Agravante: Coligação Grajau de Todos Nós (Advogados:
Thiago Brharnner Garcês Costa - OAB: 8546/MA e outros). Agravada:
Coligação A Força das Realizações (Advogados: João Batista Ericeira OAB: 742/MA e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator. Acórdão publicado em
sessão.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes
as Ministras Rosa Weber e Luciana Lóssio, os Ministros Luiz Fux, Herman
Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dino.

SESSÃO DE 25.10.2016.

