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ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
COLIGAÇÃO PROPORCIONAL UNIDOS PELA
MUDANÇA (PP/PSB/PC DO B). DEFERIDO COM A
EXCLUSÃO DO PC DO B. INOVAÇÃO DE TESES.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCLUSÃO DE PARTIDO POLÍTICO EM
COLIGAÇÃO APÓS O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DAS
CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NAS ATAS DAS
CONVENÇÕES DO PP E DO PSB. AUSÊNCIA DE
DELEGAÇÃO PELOS CONVENCIONAIS DESSAS
LEGENDAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 24/TSE.
Histórico da demanda
Contra acórdão do TRE/RJ pelo qual deferido o DRAP
da Coligação proporcional "Unidos pela Mudança" nas
Eleições 2016, com a exclusão do Partido Comunista do
Brasil (PC do B) - permitida a participação isolada desta
legenda no pleito eleitoral -, interpuseram recurso
especial eleitoral e recurso adesivo a Coligação "Unidos
pela Mudança" e o Ministério Público Eleitoral.
Negado seguimento a ambos os recursos,
monocraticamente, a teor do art. 36, § 61, do RITSE,
maneja agravo regimental a Coligação "Unidos pela
Mudança".
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Da análise do agravo regimental
Inadmissível a inovação de teses - (i) omissão do
acórdão regional quanto à alegação de que não cabe à
Justiça Eleitoral, de ofício, determinar a exclusão de
partido político da aliança partidária, uma vez que a
formação de coligação constitui matéria interna corporis,
e (ii) divergência interna quanto à composição da aliança
partidária decorrente de ilegal intervenção do Diretório
Estadual do PSB na Comissão Executiva Municipal; - em
sede de agravo regimental. Preclusão. Precedentes.
A agravante se limitou a apontar a ofensa aos arts. 93,
IX, da Carta Magna; 275 do CE; 489, § l, e 1.022 do
CPC/2015, sem, contudo, atacar os fundamentos da
decisão agravada.
4.1 A teor do entendimento do TSE, "a parte Agravante
possui o ônus de impugnar os fundamentos do decisum
fustigado, sob pena de subsistirem as suas conclusões,
nos termos dos Enunciados de Súmula n° 26 do TSE e
n° 182 do STJ. Precedentes." (AgR-REspe n° 4158/SP,
ReI. Min. Luiz Fux, DJede 19.12.2016).
Inclusão do PC do B na Coligação agravante após o
prazo para a realização das convenções partidárias.
Inviabilidade. Inexistência de deliberação nesse sentido,
pelos convencionais do PP e do PSB, bem como de
delegação de poderes às comissões executivas para
decidir sobre a matéria. Manifestação expressa do PSB
no sentido de que os seus convencionais e os do PP não
conferiram às comissões executivas poderes para se
coligar a outros Partidos Políticos.
5.1 A decisão regional está amparada no entendimento
deste Tribunal Superior quanto à viabilidade da "inclusão
de partido em coligação após o prazo para convenções
( ... ) desde que tenha sido registrada em ata a
possibilidade de coligação futura com outros partidos"
(Respe n° 26.816/PA, ReI. Mm. Joaquim Barbosa,
DJe de 2.6.2009).
Atas de reuniões partidárias ocorridas 6 de setembro
de 2016 - pelas quais supostamente retificadas as atas
das convenções do PP e do PSB, a fim de incluir a
delegação, à executiva municipal, de poderes para
celebrar coligações - não podem ser consideradas, pois
ocorridas depois do prazo estabelecido para a formação
de coligações (art. 80, caput, da LE) e até mesmo para o
requerimento de registro de candidaturas (art. 11, caput,
da LE).
6.1 A teor do entendimento do TSE, "não é possível a
celebração de acordo que tenha por objeto a inclusão de
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partido político em determinada coligação, quando já
esgotado o prazo para a realização das convenções
partidárias" (AgR-Respe n° 316-73, Rei. Mm. Marcelo
Ribeiro, PSESS de 16.10.2008).
7. Inalteráveis as premissas fáticas firmadas no aresto
recorrido, por força da Súmula n° 24/TSE, não há falar em
ofensa aos arts. 17 da CRFB; 60, 70 e 80 da
Lei n° 9.504/1997; 219 do Código Eleitoral; e 112 do
Código Civil.
Agravo regimental conhecido e não provido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
da relatora.
Brasília, 3 de agosto de 2017.

V
MINISTRA ROSA WEBER - RELATORA
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhores Ministros,
trata-se de agravo regimental manejado pela Coligação Unidos pela Mudança
contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso especial que interpôs,
bem como ao recurso adesivo do Ministério Público Eleitoral, mantido o
deferimento do DRAP que apresentou nas Eleições 2016, com a exclusão do
Partido Comunista do Brasil (PC do B), permitida a participação isolada desta
legenda no pleito eleitoral.
Em suas razões (fls. 434-43), a agravante alega, em suma:
merece reforma a decisão impugnada, com vista ao
acolhimento das preliminares de ofensa aos arts. 93, IX, da Constituição
Federal; 489, § 10, e 1.022 do CPC/2015; e 275 do Código Eleitoral;
"restou comprovado no acórdão recorrido, mediante a
transcrição de todas as atas das convenções e reuniões partidárias, a intenção
dos três partidos envolvidos em se coligarem, inclusive com as imediatas
ratificações da coligação e retificações das atas para a inclusão expressa de
poderes para celebrar coligações" (fls. 440);
evidenciado o incompleto enfrentamento da ventilada
afronta aos arts. 17 da CRFB; 60, 70 e 80 da Lei n° 9.504/1 997; 219 do Código
Eleitoral; e 112 do Código Civil;
"a decisão agravada incorreu em violação do art. 80 da
Lei n° 9.504/1997, posto que calcada em aplicação da jurisprudência não
adequada ao caso, ante as diferenças constantes da moldura fática delineada
no acórdão, sendo necessária a aplicação da jurisprudência com o
distinguishing que o caso exige" (fI. 438);
a exigência de delegação expressa às comissões
executivas para decidir sobre a composição das alianças partidárias vai de
encontro à 'jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, que é garantir o
máximo respeito à vontade dos partidos na formação de suas coligações,
aplicando-se a lei na extensão pretendida" (fis. 442-3);
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vi) não pretende o reexame do conjunto tático-probatório, mas
novo enquadramento jurídico da matéria, consideradas as premissas táticas
firmadas no aresto regional.
Inova quanto à violação do art. 275 do Código Eleitoral sob os
aspectos seguintes:
omisso o aresto regional quanto à alegação de que, ausente
impugnação ao DRAP, não cabe à Justiça Eleitoral, de ofício, determinar a
exclusão de legenda da aliança partidária, tendo em vista que a formação das
coligações constitui ato interna corporis;
a divergência interna quanto à composição da aliança
partidária decorreu de ilegal intervenção do Diretório Estadual do PSB na
Comissão Executiva Municipal.
Contraminuta apresentada pelo MPE (fis. 447-52).
Sem contramjnuta do PSB (fI. 545).

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (relatora): Senhores
Ministros, preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo
regimental e passo ao exame de mérito.
Transcrevo os fundamentos da decisão que o desafiou
(fls. 422-9):
- Do recurso especial da "Coligação Unidos Pela Mudança"
Preenchidos os pressupostos genéricos.
O TRE/RJ, reformada a sentença, deferiu o DRAP da Coligação
Unidos Pela Mudança, com a exclusão do PC do B - permitida a
participação isolada desta legenda no pleito eleitoral -, ao argumento
de que as atas das convenções dos partidos coligarites - PP e PSB
- não previram a possibilidade de serem incluídas outras legendas
na aliança partidária, ausente delegação expressa às comissões
executivas para decidir sobre a formação de coligação.
Extraio os seguintes excertos do acórdão recorrido (fis. 298-300):
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O artigo 80 da Lei 9.504/97 dispõe que as deliberações
partidárias sobre a formação de coligações devem ser
realizadas no período compreendido entre os dias 20 de julho
de 05 de agosto do ano da eleição.
Com efeito, é nesta oportunidade que as alianças políticas,
muitas das vezes já pré-definidas consolidam-se, por meio da
formação de coligações.
Ao interpretar a referida norma, o Tribunal Superior Eleitoral
admite, ainda, a possibilidade de inclusão de novos partidos na
coligação após o aludido período, exigindo, contudo, que tal
possibilidade haja sido expressamente deliberada na
convenção partidária realizada dentro do prazo legal.

Pois bem, foram essas as atas apresentadas pelos partidos
políticos envolvidos durante o curso do presente processo:
- fis. 11/12. Ata da Convenção Municipal do PP realizada
em cinco de agosto da qual constou "( ... ) comunicou que
inicialmente se deliberará sobre se o Partido Progressista
- PP fará coligação na eleição majoritária com os
seguintes partidos: Partido Socialista Brasileiro - PSB, e
posteriormente se deliberará sobre se o Partido
Progressista - PP fará coligação na eleição proporcional
com os seguintes partidos: Partido Socialista
Brasileiro - PSB. (...) Pela ratificação da única proposta
de coligação partidária para as eleições proporcionais e
para a eleição majoritária. ( ... ) para representar as
coligações partidárias perante a Justiça Eleitoral foi
designado o Sr. Pedro Paulo de Oliveira Rozeno e como
delegados os senhores Valdemir Mendes de Oliveira e
Alexandre Barbosa. ( ... )' No início da ata, sem que
conste deliberação a respeito da proposta, consignou-se:
"( ... ) deliberar sobre a seguinte ordem do dia: ( ... )
6. Delegar a comissão executiva municipal provisória do
município de Seropédica poderes para substituir
candidatos a cargo eletivo que venha a ter o seu registro
cancelado na forma da lei ou do estatuto do partido, bem
como, completar a chapa de candidatos ao cargo de
Prefeito-Vice-Prefeito e Vereador ( ... ) 8. Delegar a
comissão executiva municipal provisória do município de
Seropédica, poderes para praticar outros atos previstos
em lei ou no estatuto do partido, relativos ao processo
eleitoral das eleições municipais de 2016 ( ... )"
- fls. 20/22 - Ata da convenção municipal do PSB
realizada em cinco de agosto nos mesmos termos da
acima transcrita.
- fls. 37/39 - Ata da convenção municipal do PC do B
realizada em 05 de agosto de 2016 por meio da qual se
delegou expressamente à executiva municipal poderes
para deliberar sobre coligações até o prazo final do
pedido de registro.

J
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- fis. 70/71 - Ata da reunião das Comissões executivas do
PSB, PP e PC do B realizada aos 12 de agosto de 2016
por meio da qual se aprova a coligação para as eleições
proporcionais.
- fis. 80/83 - Petição do Partido Socialista Brasileiro
afirmando que: (i) não participou da reunião da comissão
executiva provisória que estabeleceu coligação com o PC
do B; (ii) que o diretório estadual homologa a convenção
realizada em 05 de agosto, em que foi definida a
coligação entre PSB e PP; (iii) que após intervenção
municipal e constituída nova executiva provisória
municipal realizou-se reunião na qual deliberou-se sobre
a manutenção da coligação PSB e PP, com a exclusão
do PC do B - isto está no processo.
- fis. 141/142 - Ata da reunião realizada em 06 de
setembro de 2016 para retificar a ata de convenção
realizada pelo PC do B quanto a erro material referente
ao representante do partido e delegado, ratificando-se,
ainda, o interesse na coligação com o PP e PSB.
- fis. 147/150 - Ata da reunião realizada no dia 06 de
setembro para ratificar a reunião realizada pela Comissão
Executiva Provisória do PSB, PP e PC do B, incluindo-se
o nome do senhor Fábio Luiz Moffati como representante
da coligação e ratificando-se, ainda, o interesse na
formação da coligação.
- fls. 157/159 - Ata de reunião realizada aos 06 de
setembro para retificar a ata de convenção do PP,
incluindo-se a delegação à executiva municipal de
poderes para celebrar coligações.
- fis. 179/181 - Ata de reunião realizada aos 06 de
setembro para retificar a ata de convenção do PSB,
incluindo-se a delegação à executiva municipal de
poderes para celebrar coligações.
Em que pese às sucessivas retificações realizadas nas
atas de convenção e as reuniões promovidas entre as
executivas dos partidos envolvidos, fato é que para a
inclusão do PC do B na Coligação, seria necessária a
existência de previsão expressa nesse sentido nas atas
das convenções partidárias do PP e do PSB realizadas
dentro do período legal, o que não se verificou na presente
hipótese, conforme se passa a demonstrar.
Por certo, a convenção realizada pelo PC do B dentro do
período a que se refere o artigo 80 da Lei 9.504/97 delegou
expressamente à comissão executiva municipal poderes
para deliberar sobre a formação de coligação.
Contudo, da leitura das atas das convenções realizadas
pelo PSB e pelo PP no mesmo período, nota-se que houve
enumeração expressa e taxativa acerca dos partidos que
comporiam a coligação, quais sejam, PSB e PP, sem
qualquer referência à possibilidade de inclusão de novas
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agremiações na aliança partidária. Resta claro, portanto,
que não havia qualquer intenção dos convencionais em
ampliar a coligação proporcional.
Merece destaque, ainda, que dois dos itens colocados na
pauta das mencionadas convenções diziam respeito à
delegação às respectivas comissões executivas de
poderes para: (i) substituir candidatos a cargo eletivo que
venham a ter o seu registro cancelado na forma da lei ou
do estatuto do partido, bem como, completar a chapa de
candidatos ao cargo de Prefeito-Vice-Prefeito e Vereador,
assim como (ii) para praticar outros atos previstos em lei
ou no estatuto do partido, relativos ao processo eleitoral
das eleições municipais de 2016.
Com efeito, os supramencionados destaques não foram
colocados em votações, e mesmo que o tivessem sido,
não há como se entender que delegação genérica de
"outros atos previsto em lei ou no estatuto do partido"
englobariam a escolha sobre formação de coligação,
quando os convencionais já haviam expressamente
deliberado quanto a este assunto.
Veja-se o entendimento já manifestado pelo Tribunal Superior
Eleitoral acerca de questão similar:
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS NÃO
ATACADOS. DESPROVIMENTO.
(...)
2. Não é possível a celebração de acordo que tenha
por objeto a inclusão de partido político em
determinada coligação, quando já esgotado o prazo
para a realização das convenções partidárias. ( ... )
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral
n° 31673, Acórdão de 16/10/2008, Relator Mm. Marcelo
Henriques Ribeiro de Oliveira, Publicado em Sessão,
Data 16/10/2008) (grifou-se)
Nesse ponto, há de se registrar que a análise das questões
atinentes à intervenção do diretório estadual no diretório
municipal de Seropédica perde relevo, mesmo porque dizem
respeito justamente a exclusão do PC do B da Coligação então
formada, mantendo-se os demais termos da convenção
municipal realizada aos 05 de agosto de 2016 - a própria
dissensão partidária foi exatamente quanto à inclusão do
PC do B.
Diante de tais deliberações e considerando o acima exposto,
resta inviável o deferimento do pedido do registro da Coligação
Unidas pela Mudança com a inclusão do PC do B, como
acertadamente decidido pelo magistrado sentenciante.
Tenho, no entanto, que a exclusão da coligação não implica no
afastamento, in limine, do PC do B do próprio pleito, já que,
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como qualquer outra agremiação pode concorrer de forma
isolada. Entendimento diverso significaria excluir a agremiação
do processo eleitoral - vejam que não estou com vontade de
excluir ninguém -, com base em irregularidade constatada não
no partido, mas na coligação, o que não se coaduna com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Da mesma forma, a mencionada exclusão não importa no
indeferimento da própria coligação, já que os atos partidários
do PSB e do PP podem ser considerados válidos, com o
deferimento da coligação com esta composição. (destaquei)
Ao exame dos embargos de declaração, o Tribunal de origem
assentou (fl. 329):
A alegação da embargante de que, a despeito de ter sido
deliberado e aprovado pelos convencionais do PSB e do
PP a delegação para a Comissão Executiva decidir sobre
questões variadas, tal informação não teria sido
consignada em ata, por mero erro material, carece,
todavia, de credibilidade.
Como restou consignado no acórdão objurgado, não se pode
inferir que a pretensão dos convencionais era admitir a
formação de outras coligações, ante a ausência de
manifestação expressa de vontade nesse sentido, nas atas
das convenções partidárias das mencionadas
agremiações.
Destarte, inequívoca a pretensão dos embargantes, que
buscam tão somente a rediscussão do mérito da causa, o que
não se admite na via aclaratória. (destaquei)
Nada colhe o recurso especial.
Consigno, de plano, que, a teor da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, "a exigência do art. 93, IX, da Constituição não
impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se
busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu
convencimento" (AgR-ARE n° 982744, ReI. Mm. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09.02.2017 destaquei). No
mesmo sentido, o seguinte julgado do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
DEVIDO PROCESSO LEGAL E COISA JULGADA. OFENSA
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO.

O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão esteja fundamentado, sem determinar o
exame pormenorizado de cada uma das provas ou alegações.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgR-RE-REspe
n° 8351/RR, ReI. Min. Gilmar Mendes, DJE de 20/10/2016 destaquei)
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Assim, não assiste razão à recorrente quanto à agitada afronta aos
arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 11, do CPC/2015,
explicitadas pelo TRE/SP as razões do seu convencimento.
Quanto às alegadas omissões, da mesma forma nada colhe o
recurso especial da Coligação, devidamente enfrentadas pelo
Tribunal de origem as questões relevantes ao correto deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela
recorrente, não havendo falar, portanto, em ofensa aos arts. 275 do
CE e 1.022 do CPC/201 5.
No tocante à arguição de que contraditório o acórdão recorrido, do
mesmo modo sem razão a Coligação recorrente.
Consabido que "a contradição que autoriza a oposição dos
declaratórios é a existência no acórdão embargado de proposições
inconciliáveis entre si, jamais com a lei nem com o entendimento da
parte" (ED-RHC n° 127-81, Rei. Min. Laurita Vaz, DJE de 2.8.201 3)
(REspe n° 63761, ReI. Mm. Henrique Neves da Silva,
DJe de 21.5.2015 - destaquei).
No caso, verifico que a contradição suscitada nas razões recursais
diz respeito tão somente aos supostos reflexos, no resultado das
eleições, da decisão pela qual determinada a exclusão do PC do B
da aliança partidária, ausente, portanto, descompasso lógico entre
os fundamentos adotados e a conclusão do julgado.
Superadas tais questões, passo ao exame de mérito.
O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para
assentar que as atas das convenções partidárias do PSB e do
PP dispunham que as mencionadas agremiações comporiam
coligação proporcional para as eleições de 2016 entre si,
apenas, ausente menção acerca da possibilidade de inclusão de
novos partidos, a obstar a permanência do PC do B no DRAP
em comento, cujo ingresso decorreu de deliberação das
comissões executivas ocorrida em 12.8.2016, após, portanto, o
prazo previsto no art. 80 da Lei n° 9.504/1 997.
O TRE/RJ também assinalou que o PP e o PSB não deliberaram,
dentro do prazo legal, sobre a atribuição específica de poderes
para que as comissões executivas municipais decidissem
acerca do ingresso de novas agremiações na coalizão,
ressaltado não ser possível concluir que a delegação genérica
de poder constante das atas de convenção englobe o tema
relativo à "formação de coligação, quando os convencionais já
haviam expressamente deliberado quanto a este assunto"
(fl. 299v.).
Consigno, a propósito, que, em relação à pretendida incidência
do disposto no art. 112 do Código Civil, assentado pelo TRE/SP
que a argumentação apresentada pela Coligação recorrente - de
que a sobredita delegação de poderes não teria constado nas
atas das convenções do PP e do PSB por erro material -,
"carece, todavia, de credibilidade" ( fl. 329), conclusão reforçada
pelas manifestações do PSB nestes autos, inclusive pleiteada,
por tal legenda, em contrarrazões ao recurso especial da
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Coligação, a manutenção do acórdão regional pelo qual
excluído o PC do B - sob o argumento de que os convencionais
do PSB e do PP não conferiram às comissões executivas
poderes para se coligar a outras legendas -, o que contraria a
alegação da recorrente de que estabelecido acordo de vontade
entre as três agremiações.
Nesse sentido, destacado pelo TRE-SP a afirmação do PSB de que
"não participou da reunião da comissão executiva provisória que
estabeleceu coligação com o PC do B", bem como que, "após
intenienção municipal e constituída nova executiva provisória
municipal, realizou-se reunião na qual se deliberou sobre a
manutenção da coligação PSB e PP, com a exclusão do PC do 8"
(fi. 299).
Inalteráveis as premissas fáticas consignadas no acórdão
recorrido, por força da Súmula n° 24ITSE, ausente violação dos
dispositivos veiculados nas razões recursais.
A conclusão adotada pela Corte de origem está amparada no
entendimento deste Tribunal Superior segundo a qual viável a
"inclusão de partido em coligação após o prazo para
convenções (..) desde que tenha sido registrada em ata a
possibilidade de coligação futura com outros partidos"
(Respe n° 26.816/PA, Rei. Mm. Joaquim Barbosa, DJe de
02.6.2009). Nesse mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2008. ESCOLHA DE
CANDIDATO. CONVENÇÃO EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA
DE DELEGAÇÃO DOS CONVENCIONAIS. CONCESSÃO DE
PRAZO DIFERENCIADO. LEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES.
RECURSO PROVIDO.
[..
2. É admissível que a convenção delegue à Comissão
Executiva ou a outro órgão partidário a efetiva formação de
coligação ou a escolha de candidatos, o que poderá ocorrer
até o prazo previsto no ad. 11 da Lei n° 9.504/97 ( ... ).
Precedente: RO n° 1329, ReI. Min. Gerardo Grossi, publicado
em sessão em 24 de outubro de 2006.
[ ...1
4. A concessão de prazo maior a determinada agremiação
partidária para a escolha de candidatos fere a isonomia entre
os partidos políticos e compromete a legitimidade das eleições.
Recurso especial provido (Respe n° 30.584/MG, ReI. Mm. Felix
Fischer, PSESS em 22.9.2008 - destaquei).
Delineado o quadro, não prospera a insurgência da "Coligação
Unidos Pela Mudança". (Destaquei)
Nada colhe o agravo regimental.
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Consigno, de plano, suscitadas apenas na minuta do agravo
regimental as teses de que (i) omisso o acórdão regional quanto à alegação de
que não cabe à Justiça Eleitoral, de ofício, determinar a exclusão de partido
político da aliança partidária, uma vez que a formação de coligação constitui
matéria interna corporis; (ii) a divergência interna quanto à composição da
aliança partidária decorreu de ilegal intervenção do Diretório Estadual do PSB
na Comissão Executiva Municipal.
Alcançada pelo manto da preclusão consumativa a discussão
sob tais enfoques - já por ocasião do manejo do agravo regimental -, não
veiculadas as teses no bojo do recurso especial interposto. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
Inadmissível a inovação de teses no agravo regimental, ante
a ocorrência de preclusão. Precedentes.
A teor do disposto no art. 60, § 40, da Lei n° 9.504/1 997, o partido
político coligado não tem legitimidade para atuar isoladamente no
processo eleitoral, salvo se para questionar a validade da própria
coligação. Precedentes.
O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso
especial não prescinde do requisito do prequestionamento.
Precedentes.
Agravo regimental não conhecido. (AgR-REspe n° 3059, da minha
relatoria, PSESS de 23.11.2016 - destaquei)
Noutro giro, observo que a agravante se limitou a apontar a
ofensa aos arts. 93, IX, da Carta Magna; 275 do CE; 489, § l, e 1.022 do
CPC/2015, sem, contudo, atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada de que: i) explicitados pelo TRE/RJ os motivos do seu
convencimento, sendo desnecessário, a teor da jurisprudência do TSE, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte; ii) devidamente
enfrentada pela Corte de origem as questões relevantes ao deslinde da causa,
não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional; e iii) ausente
descompasso lógico entre os fundamentos adotados no acórdão regional e a
conclusão do julgado, a afastar contradição suscitada nas razões do recurso
especial.
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A teor do entendimento desta Corte Superior, "a parte
Agravante possui o ônus de impugnar os fundamentos do decisum fustigado,
sob pena de subsistirem as suas conclusões, nos termos dos Enunciados de
Súmula n° 26 do TSE e n° 182 do STJ. Precedentes." (AgR-REspe
no 4158/SP, Rei. Mm. Luiz Fux, DJe de 19.12.2016).
Não prospera, por seu turno, a tese de que enfrentadas de
forma incompleta as alegações de ofensa aos arts. 17 da CRF131; 61, 71e 81da
Lei n° 9.504/19972; 219 do Código Eleitoral3; e 112 do Código Civil4 .
Nos termos assentados na decisão agravada, consignado pela
Corte de origem, instância exauriente no exame de fatos e provas, que:
as atas das convenções partidárias do PSB e do PP,
realizadas dentro do prazo estabelecido no art. 80 da Lei 9.504/1997,
dispunham que tais agremiações comporiam coligação proporcional para as
eleições de 2016 entre si, apenas, ausente menção acerca da possibilidade de
inclusão de novos partidos;
item colocado na pauta das mencionadas convenções,
consubstanciado em delegação genérica de poder - "delegar à comissão
executiva municipal provisória do município de Seropédica poderes para
praticar outros atos previstos em lei ou no estatuto do partido, relativos ao

1

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o
regime democrático, o plunpartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes
preceitos:
(.
§ 10 É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais sem obrigatoriedade de vinculação entre
as candidaturas em ãmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
2

Art. 60 É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição
majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição
proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário.
(. .
Art. 70 As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas
no estatuto do partido, observadas as disposições desta Lei.

Art. 82 A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no periodo de
20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto,
rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas em qualquer meio de comunicação
Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o Juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se
de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo
Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal
da linguagem.
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não foi submetido a

votação e, ainda que o tivesse sido, não tem o condão de englobar o tema

relativo à "formação de coligação, quando os convencionais já haviam
expressamente deliberado quanto a este assunto" (fi. 299v.);
c) não obstante a convenção realizada pelo PC do B dentro do
período a que se refere o art. 80
da Lei das Eleições tenha delegado
expressamente à comissão executiva municipal poderes para deliberar sobre a
formação de coligação,

do PSB,

tal delegação não se verificou no âmbito do PP e

a obstar a permanência do PC do B no DRAP em comento, cujo

ingresso decorreu de deliberação das comissões executivas ocorrida em
12.8.2016, após, portanto, o prazo previsto no art. 8° da Lei n° 9.504/1 997;
d) a teor do entendimento do TSE,

"não é possível a
celebração de acordo que tenha por objeto a inclusão de partido político em
determinada coligação, quando já esgotado o prazo para a realização das
convenções partidá rias".
Confira-se o seguinte trecho do aresto regional (fis. 298-300):
O artigo 80 da Lei 9.504/97 dispõe que as deliberações
partidárias sobre a formação de coligações devem ser
realizadas no período compreendido entre os dias 20 de julho
de 05 de agosto do ano da eleição.
Com efeito, é
nesta oportunidade que as alianças políticas, muitas
das vezes já pré-definidas consolidam-se, por meio da formação de
coligações.
Ao interpretar a referida norma, o Tribunal Superior Eleitoral
admite, ainda, a Possibilidade de inclusão de novos partidos na
coligação após o aludido período, exigindo, contudo, que tal
possibilidade haja sido expressamente deliberada na convenção
partidária realizada dentro do prazo legal.
[...
Pois bem, foram essas as atas apresentadas pelos partidos
políticos envolvidos durante o curso do presente processo:
- fls. 11/12. Ata da Convenção Municipal do PP realizada em
cinco de agosto da qual constou "( ... ) comunicou que
inicialmente se deliberará sobre se o Partido Progressista - PP
fará coligação na eleição majoritária com os seguintes partidos:
Partido Socialista Brasileiro PSB, e posteriormente se
deliberará sobre se o Partido Progressista - PP fará coligação
na eleição proporcional com os seguintes partidos: Partido
Socialista Brasileiro - PSB. ( ... ) Pela ratificação da única proposta
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de coligação partidária para as eleições proporcionais e para a
eleição majoritária. ( ... ) para representar as coligações partidárias
perante a Justiça Eleitoral foi designado o Sr. Pedro Paulo de
Oliveira Rozeno e como delegados os senhores Valdemir Mendes de
Oliveira e Alexandre Barbosa. ( ... )" No início da ata, sem que
conste deliberação a respeito da proposta, consignou-se : "(...)
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: ( ... ) 6. Delegar a comissão
executiva municipal provisória do município de Seropédica poderes
para substituir candidatos a cargo eletivo que venha a ter o seu
registro cancelado na forma da lei ou do estatuto do partido,
bem como, completar a chapa de candidatos ao cargo de
Prefeito-Vice-Prefeito e Vereador ( ... ) 8. Delegar a comissão
executiva municipal provisória do município de Seropédica, poderes
para praticar outros atos previstos em lei ou no estatuto do partido,
relativos ao processo eleitoral das eleições municipais de 2016 ( ... )"
- fis. 20/22 - Ata da convenção municipal do PSB realizada em
cinco de agosto nos mesmos termos da acima transcrita.
- fls. 37/39 - Ata da convenção municipal do PC do B realizada em
05 de agosto de 2016 por meio da qual se delegou expressamente à
executiva municipal poderes para deliberar sobre coligações até o
prazo final do pedido de registro.
- fls. 70171 - Ata da reunião das Comissões executivas do PSB, PP e
PC do B realizada aos 12 de agosto de 2016 por meio da qual se
aprova a coligação para as eleições proporcionais.
- fls. 80/83 - Petição do Partido Socialista Brasileiro afirmando
que: (i) não participou da reunião da comissão executiva
provisória que estabeleceu coligação com o PC do B; (ii) que o
diretório estadual homologa a convenção realizada em 05 de
agosto, em que foi definida a coligação entre PSB e PP; (iii) que
após intervenção municipal e constituída nova executiva
provisória municipal realizou-se reunião na qual deliberou-se
sobre a manutenção da coligação PSB e PP, com a exclusão do
PC do B - isto está no processo.
- fls. 141/142 - Ata da reunião realizada em 06 de setembro de 2016
para retificar a ata de convenção realizada pelo PC do B quanto a
erro material referente ao representante do partido e delegado,
ratificando-se, ainda, o interesse na coligação com o PP e PSB.
- fls. 147/150 - Ata da reunião realizada no dia 06 de setembro para
ratificar a reunião realizada pela Comissão Executiva Provisória do
PSB, PP e PC do B, incluindo-se o nome do senhor Fábio Luiz
Moifati como representante da coligação e ratificando-se, ainda, o
interesse na formação da coligação.
- fls. 157/159 - Ata de reunião realizada aos 06 de setembro para
retificar a ata de convenção do PP, incluindo-se a delegação à
executiva municipal de poderes para celebrar coligações.
- fls. 179/181 - Ata de reunião realizada aos 06 de setembro para
retificar a ata de convenção do PSB, incluindo-se a delegação à
executiva municipal de poderes para celebrar coligações.
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Em que pese às sucessivas retificações realizadas nas atas de
convenção e as reuniões promovidas entre as executivas dos
partidos envolvidos, fato é que para a inclusão do PC do B na
Coligação, seria necessária a existência de previsão expressa
nesse sentido nas atas das convenções partidárias do PP e do
PSB realizadas dentro do período legal, o que não se verificou
na presente hipótese, conforme se passa a demonstrar.
Por certo, a convenção realizada pelo PC do B dentro do
período a que se refere o artigo 81 da Lei 9.504/97 delegou
expressamente à comissão executiva municipal poderes para
deliberar sobre a formação de coligação.
Contudo, da leitura das atas das convenções realizadas pelo
PSB e pelo PP no mesmo período, nota-se que houve
enumeração expressa e taxativa acerca dos partidos que
comporiam a coligação, quais sejam, PSB e PP, sem qualquer
referência à possibilidade de inclusão de novas agremiações na
aliança partidária. Resta claro, portanto, que não havia qualquer
intenção dos convencionais em ampliar a coligação
proporcional.
Merece destaque, ainda, que dois dos itens colocados na pauta
das mencionadas convenções diziam respeito à delegação às
respectivas comissões executivas de poderes para: (i) substituir
candidatos a cargo eletivo que venham a ter o seu registro
cancelado na forma da lei ou do estatuto do partido, bem
como, completar a chapa de candidatos ao cargo de
P refeito-Vice-P refeito e Vereador, assim como (ii) para praticar
outros atos previstos em lei ou no estatuto do partido, relativos
ao processo eleitoral das eleições municipais de 2016.
Com efeito, os supramencionados destaques não foram
colocados em votações, e mesmo que o tivessem sido, não há
como se entender que delegação genérica de "outros atos
previsto em lei ou no estatuto do partido" englobariam a
escolha sobre formação de coligação, quando os convencionais
já haviam expressamente deliberado quanto a este assunto.
Veja-se o entendimento já manifestado pelo Tribunal Superior
Eleitoral acerca de questão similar:
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL
FUNDAMENTOS NÃO A TACADOS. DESPROVIMENTO.
(...)

2. Não é possível a celebração de acordo que tenha por
objeto a inclusão de partido político em determinada
coligação, quando já esgotado o prazo para a realização
das convenções partidárias. ( ... )"
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n° 31673,
Acórdão de 16/10/2008, Relator Mm. Marcelo Henriques
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Ribeiro de Oliveira, Publicado em Sessão, Data 16/10/2008)
(grifou-se)
Nesse ponto, há de se registrar que a análise das questões atinentes
à intervenção do diretório estadual no diretório municipal de
Seropédica perde relevo, mesmo porque dizem respeito justamente
a exclusão do PC do B da Coligação então formada, mantendo-se os
demais termos da convenção municipal realizada aos 05 de agosto
de 2016 - a própria dissensão partidária foi exatamente quanto à
inclusão do PC do B.
Diante de tais deliberações e considerando o acima exposto,
resta inviável o deferimento do pedido do registro da Coligação
Unidas pela Mudança com a inclusão do PC do B, como
acertadamente decidido pelo magistrado sentenciante.
Tenho, no entanto, que a exclusão da coligação não implica no
afastamento, in limine, do PC do B do próprio pleito, já que, como
qualquer outra agremiação pode concorrer de forma isolada.
Entendimento diverso significaria excluir a agremiação do processo
eleitoral - vejam que não estou com vontade de excluir
ninguém -, com base em irregularidade constatada não no partido,
mas na coligação, o que não se coaduna com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Da mesma forma, a mencionada exclusão não importa no
indeferimento da própria coligação, já que os atos partidários
do PSB e do PP podem ser considerados válidos, com o
deferimento da coligação com esta composição. (destaquei)
Nos exatos termos assentados na decisão agravada, inviável a
adoção de entendimento diverso, ante a moldura fática delineada no aresto
regional, cuja modificação esbarraria em vedado reexame de fatos e provas, a
teor da Súmula n° 24/TSE: "não cabe recurso especial eleitoral para simples
reexame do conjunto fático-probatório".
Consignado na decisão recorrida, ainda, no tocante à
pretendida incidência do disposto no art. 112 do Código Civi15, que o TRE/RJ,
ao exame dos embargos de declaração opostos na origem, concluiu carecer
de credibilidade o argumento de que a delegação de poderes não constara das
atas de convenção do PP e do PSB por erro material, conclusão corroborada
pela manifestação do PSB nestes autos a contestar a afirmação da agravante
de que estabelecido acordo de vontade entre as três agremiações.

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal
da linguagem.
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Com efeito, em sede de contrarrazões ao recurso especial,
cujo seguimento foi negado monocraticamente, pleiteada por essa legenda a
manutenção do acórdão regional pelo qual excluído o PC do B, sob a
afirmação de que os convencionais do PSB e do PP não conferiram às
comissões executivas poderes para se coligar a outros Partidos Políticos.
Nesse sentido, conforme demonstrado na decisão agravada,
consta da moldura fática delineada no aresto regional a afirmação do PSB de
que "não participou da reunião da comissão executiva provisória que
estabeleceu coligação com o PC do B", bem como que, "após intetvenção
municipal e constituída nova executiva provisória municipal, realizou-se reunião
na qual se deliberou sobre a manutenção da coligação PSB e PP, com a
exclusão do PC do B" (fI. 299).
Delineado o quadro, não subsistem, conforme enfatizado na
70 e 80 da
decisão monocrática, a suscitada ofensa aos arts. 17 da CRFB; 60,
Lei n° 9.504/1997; 219 do Código Eleitoral; e 112 do Código Civil, estando a
conclusão adotada pela Corte de origem amparada no entendimento deste
Tribunal Superior quanto a ser viável a "inclusão de partido em coligação
após o prazo para convenções (..) desde que tenha sido registrada em
ata a possibilidade de coligação futura com outros partidos"
(Respe n° 26.816/PA, ReI. Mm. Joaquim Barbosa, DJe de 2.6.2009), o que, da
leitura do aresto regional e das reiteradas manifestações de um dos
partidos coligantes - PSB -, não se verificou na espécie.
Registro, à demasia, que, ainda que se pudesse cogitar da
intenção dos Partidos em se coligar, não seria possível considerar as atas das
reuniões partidárias ocorridas 6 de setembro de 2016 - pelas quais
supostamente retificadas as atas das convenções do PP e do PSB,
a fim de incluir a delegação, à executiva municipal, de poderes para celebrar
coligações -, porquanto realizadas depois do prazo estabelecido para a

r')
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formação de coligações (art. 80, caput, da LE6) e até mesmo para o
requerimento de registro de candidatura (art. 11, caput, da LE7).
Consoante registrado no aresto regional, o entendimento do
TSE é no sentido de que "não é possível a celebração de acordo que tenha por
objeto a inclusão de partido político em determinada coligação,
quando já esgotado o prazo para a realização das convenções partidárias"
(AgR-Respe n° 316-73, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro, PSESS de 16.10.2008).
Nessa linha de entendimento:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2008. ESCOLHA DE CANDIDATO.
CONVENÇÃO EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO
DOS CONVENCIONAIS. CONCESSÃO DE PRAZO
DIFERENCIADO. LEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES. RECURSO
PROVIDO.
[...

2. É admissível que a convenção delegue à Comissão Executiva
ou a outro órgão partidário a efetiva formação de coligação ou a
escolha de candidatos, o que poderá ocorrer até o prazo
previsto no art. 11 da Lei n° 9.504/97 ( ...). Precedente: RO n° 1329,
Rei. Mm. Gerardo Grossi, publicado em sessão em 24 de outubro de
2006.
[ ...1

4. A concessão de prazo maior a determinada agremiação
partidária para a escolha de candidatos fere a isonomia entre os
partidos políticos e compromete a legitimidade das eleições.
Recurso especial provido (Respe n° 30.584/MG, Rei. Mm. Felix
Fischer, PSESS em 22.9.2008 - destaquei).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Art. 82 A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período
de 20 de julho a 5
de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro
aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas em qualquer meio de comunicação
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas
do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
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EXTRATO DA ATA

AgR-REspe n° 233-08.2016.6.19.0225/RJ. Relatora: Ministra
Rosa Weber. Agravante: Coligação Unidos pela Mudança (Advogados: Carlos
Henrique Pereira Rego Brinckmann - OAB: 102264/RJ e outros). Agravado:
Ministério Público Eleitoral. Agravado: Partido Socialista Brasileiro (PSB) Municipal (Advogado: Cleidy Mary Rodrigues Nunes - OAB: 11 0439/RJ).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto da relatora. Suspeição do Ministro Luiz
Fux.
Presidência da Ministra Rosa Weber. Presentes os Ministros
Alexandre de Moraes, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho,
Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, e o Vice-Procurador-Geral
Eleitoral, Nicolao Dino. Ausente, ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes.

SESSÃO DE 3.8.2017.

