TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

ACORDAO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N o 560-25.
2016.6.09.0000— CLASSE 6— PONTALINA - GOIAS
Relatora: Ministra Rosa Weber
Agravante: Jurandir Augusto da Silva
Advogados: Danilo Santos de Freitas - OAB: 13800/GO e outros
Agravada: Coligacao Pontalina Levado a Sério
Agravado: Milton Ricardo de Paiva

ELEIcOES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AçAO
RESCISORIA. DECISAO PROFERIDA POR TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORJAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 22, I,
J, DO CODIGO ELEITORAL E SCJMULA N o 33/TSE.
INVIABILIDADE DE APUcAcAO ANALOGICA DO
CODIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE.
DESPROVIMENTO.
HistOrico da demanda
1. Contra o juIzo negativo de admissibilidade do recurso
especial eleitoral que interpôs, exarado pela Presidência
do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) mantida a decisão de indeferimento da peticao inicial da
acao rescisOria, extinta sem resolucao de mérito, ante a
incompeténcia de Tribunal Regional para julgá-la -,
manejou agravo de instrumento Jurandir Augusto da
Silva.
2. 0 recurso especial teve seguimento negado pelo
TRE/GO, reconhecida a incompetência para processar e
julgar acao rescisória, nos termos do art. 22, I, j, do
Codigo Eleitoral e da Sümu!a n° 33/TSE: "somente e
cabIvel acao rescisória de decisOes do Tribunal Superior
Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de
inelegibilidade".
3. Negado seguirnento ao agravo de instrumento,
monocraticarnente, reafirmada a Sümula n° 33ITSE, bern
como afastada a aplicacao do Codigo de Processo
Civil/2015 a acao rescisOria no ámbito eleitoral, nos
termos da jurisprudência.
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Do agravo regimental
4. Nos termos do artigo 22, inciso I, alinea j, do COdigo
Eleitoral e da SUmula n° 33/ISE, cabivel a acao rescisôria
para a desconstituicao de decisOes desta Carte Superior
que examinem a mérito de declaracao de inelegibilidade.
5. Conquanto elastecidas as hipóteses de cabimento da
acao rescisória no art. 966 do CPC/2015, incabivel a
pretendida aplicacao subsidiária do Codigo Processual
Civil frente ao caráter concentrado e célere do processo
eleitoral. Precedentes.
Conclusão
Agravo regimental não provido.

Acordam as ministros do Tribunal Superior Eleitoral, par
unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
da relatora.
Brasilia, 29 de maio de 2018.

MINISTRAROSAWEBER - RELATORA
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RELATORIO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhor Presidente,
trata-se de agravo regimental manejado por Jurandir Augusto da Silva contra
decisão pela qual neguei seguimento ao agravo de instrumento que interpôs,
mantida a decisão de indeferimento da peticao inicial da acao rescisôria,
extinta sem resolucao de mérito, ante a incompetência de Tribunal Regional
para julga-la.
0 recurso especial do ora agravante foi inadmitido pela
Presidéncia da Code de origem, reconhecida a incompetência para processar
e julgar acao rescisôria, nos termos do art. 22, I, j, do COdigo Eleitorai, aplicada
a Sümuia n° 33/TSE: "somente e cabIvel açäo rescisOria de decisöes do
Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de
inelegibilidade".

Interposto agravo, neguei-lhe seguimento. Transcrevo os
fundamentos da decisão que o desafiou (fls. 370-4):
Decido.
Preenchidos os pressupostos extrInsecos.
Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatOria de
seguimento do recurso especial eleitoral, bern como a luz das razöes
de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasiäo do
julgamento do recurso veiculado na instäncia ordinária, concluo que
nada colhe o agravo de instrumento.
0 Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) manteve a decisão
de indeferimento da petição inicial da acao rescisOria, extinta sem
resolução do mérito, ante a incompeténcia de Tribunal Regional para
julgá-la.
Afasto, de piano, a alegada negativa de prestação jurisdicional,
porquanto da ieitura dos fundamentos assentados pelo Tribunal a
quo, constato explicitados os motivos de decidir, a afastar a ornissào
acerca da ausência de fundamentação do acOrdào recorrido no que
diz respeito ao principio da proteção judicial efetiva. Colho, a
propOsito, trecho do acórdào que julgou os embargos de declaraçào
(fls. 314-7):
'0 Embargante defende que o acOrdão nao debateu sobre
todas as teses suscitadas no agravo regimental, sobretudo no
que pertine a possibilidade de manejo de ação rescisória nos
casos não previstos no Côdigo Eleitoral, aplicando-se,
subsidiariamente, o Código de Processo Civil, quando se
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pretender rescindir julgados, resultantes de error in

procedendo, que imputem inelegibilidade, cujos efeitos se
projetam no tempo.
Acrescenta ainda que a inadmissibilidade de ação rescisória
quando o objeto da ação é a inelegibilidade, viola a garantia
constitucional da ampla proteçâo por Parte do Poder Judiciário.
A decisão combatida foi exarada nos seguintes termos:
De salda, explicito que o Agravante pretende a rescisão
de aresto deste Tribunal já transitado em julgado que, em
grau recursal, manteve a sentença de prirneiro grau, que
o condenou por abuso de poder na execução de
programa estadual, declarando a sua inelegibilidade.
Na decisão atacada indeferi a inicial em razão da
inadmissibilidade do pedido formulado.
A competéncia dos tribunais superiores para 0
julgamento das açöes rescisórias tern assento
constitucional. Na seara eleitoral, nao havia tal previsão
na Constituição ou no COdigo Eleitoral, de modo que, ate
a edição da Lei Complementar n° 86/1996, a rescisão
dos julgados eleitorais näo era admitida. Atualrnente,
admite-se o manejo de tais açães no âmbito eleitoral, nos
termos aduzidos pelo artigo 22, inciso I, alinea i, do
Codigo Eleitoral, que prevé:
Art. 22. Compete ao Tribunal Superior:
I - Processar e julgar originariamente:

(...)
j) a açào rescisária, nos casos de inelegibilidade, desde
que intentada dentro de cento e vinte dias de decisão
irrecorrivel, possibilitando-se o exercIcio do mandato
eletivo ate a seu trânsito em julgado. (Incluldo pela LCP
n° 86, de 1996)
Do exposto, percebe-se que a legislador atribuiu ao
Tribunal Superior Eleitoral a cornpetência para julgar
açães rescisOrias de seus próprios arestos que tratem de
inelegibilidade.
Ressalte-se que a competência para a referida ação foi
atribuida tao somente ao Tribunal Superior Eleitoral não
havendo a mesma previsâo quanto aos Tribunais
Regionais Eleitorais, como já afirmado na decisão
vergastada. De consequência, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral e também dos Tribunais
Regionais pacificou-se no sentido de ser impossivel o
julgamento de açoes rescisOrias pelos Regionais.
Além disso, coma já expus na decisão combatida
( ... ) näo procede a tese de que a previsão constante do
COdigo Eleitoral näo exciul a possibilidade de se manejar
a ação rescisOria comurn, nos moldes do Código de
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Processo Civil, quando se cuida dos efeitos da sançào de
inelegibilidade.
A aplicação da legislaçào processual cornurn e supletiva
e subsidiária, apenas utilizada quando a processo
eleitoral nao dispuser sobre o assunto. No caso, o
regulamento do assunto é suficiente, nào havendo
espaço para a aplicação subsidiária do CPC.
0 legislador, ao incluir a hipótese de ação rescisOria nos
feitos eleitorais, quando da edição da Lei Complementar
n° 86, de 1996, o fez de modo restritivo, para casos
especIficos, de modo que, a permissäo da rescisão dos
acOrdãos eleitorais fora das hipóteses constantes do
Codigo Eleitoral e aplicando-se o COdigo de Processo
Civil, feriria a necessâria estabilização das demandas
eleitorais, cuja funcão maior e resguardar a democracia.
Logo, o pedido formulado pelo autor é manifestamente
inadrnissIvel.
[.
Como se ye, no voto condutor do acOrdão assentei que, no
ârnbito eleitoral, compete exclusivamente ao TSE processar e
julgar a ação rescisôria contra seus próprios arestos que
tratem de inelegibilidade, razão pela qual conclul pela
inadmissibilidade da ação rescisOria, corn fundamento no
COdigo de Processo Civil, contra julgado dessa Corte Eleitoral.
Consigno ainda que a decisão, citada alhures, não contém
omissão nem afronta a norma constante do § 1 0 do art. 489 do
CPC 2015 porque, segundo a dicção deste dispositivo, apenas
se considera não fundamentada a decisào que 'não enfrentar
todos as argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador'.
[. .
Acrescento que o fundamento foi suficiente para determinar a
indeferimento do agravo, sendo desnecessário o
enfrentamento de todos as argurnentos lançados pela parte
objetivando a admissào da rescisOria proposta contra acárdào
deste Tribunal, já acobertado pela coisa julgada.'
Quanto a matéria de fundo, consigno que 'na I/nha dajurisprudênc/a
consolidada desta Corte, a acao rescisOria na Just/ca Eleitoral, nos
termos do art. 22, I, j, do COd/go Eleitoral, somente é cab l ye! contra
dec/são deste Tribunal Super/or, nao sendo admitida a sua
propositura para resc/nd/r acOrdão pro fer/do por Tribunal Regional
Ele/toral' (AgR-AR n° 535611SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
PSESS de 15.12.2016). Nesse sentido:
'AGRAVO REGIMENTAL. AçAO RESCISORIA. DECISAO DE
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. NAO CABIMENTO. NAO
PRO VIMENTO.
1. A ação rescisória somente e cabivel no âmbito da
Justica Eleitoral para desconstituir decisäo deste c
Tribunal Superior que contenha declaraçao de
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inelegibilidade. Não compete a este e. Tribunal, portanto, o
conhecimento de açâo rescisória contra decisöes
proferidas pelos tribunais regionais. Precedentes: AgR-AR
n° 334/RJ, Rel. Mm. Fernando Gonçalves, DJE de 15.12.2008;
AgR-AR n° 284/RJ, Rel. Mm. Fernando Gonçalves, WE de
20.10.2008; AgR-AR n° 265/SP, Rel. Mm. Marcelo Ribeiro, DJ
de 16.6.2008. 2. Agravo regimental não provido.' (AgR-AR no
363/BA, Rel. Min. Felix Fischer, We de 16.3.2009)
Sobre o tema, cristalizada a SCimula n° 33/TSE: 'somente é cabIvel
acao rescisOria de decisOes do Tribunal Superior Eleitoral que
versem sobre a incidência de causa de inelegibiidade'.
Registro, ademais, que 'a aplicacao das disposiçöes do COdigo de
Processo Civil ao processo eleitoral somente ocorre
subsidiariamente, ou seja, na omissão do regulamento especIfico
disciplinado nas leis eleitorais, o que näo ocorre no caso da açao
rescisOria, cuja tipificacão estrita está no art. 22, I, j, do Cod/go
Eleitoral (AR no 060012262, Rel. Min. Admar Gonzaga, We de
29.9.2017).
Nesse contexto, não superada pela edição do Côdigo de Processo
Civil de 2015 a jurisprudência desta Corte Superior quanto a ação
rescisória, ante o caráter concentrado e célere do processo eleitoral,
bern como o seu regramento especifico, a impedir interpretacâo
extensiva da hipótese de cabimento, taxativamente prevista no art.
22, I, j, do CE. Nessa linha:
'DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. ELEIcOES
2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AçAO RESCISORIA.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDARIOS (DRAP). AcAo RESCISORIA. NAO
CABIMENTO. AUSENCIA DE ANALISE DO MERITO DE
QUESTOES ATI NENTES A INELEGI BILIDADE.
INTELIGENCIA DO ART. 22, INCISO I, ALINEA 'J', DO CE E
DA JURISPRUDENCIA DESTA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[. . .1
2. Na espécie, a agravante busca rescindir a sentença
prolatada pelo JuIzo da 11a Zona Eleitoral nos autos do
Registro de Candidatura 373-81.2016.6.09.0011/GO, que
deferiu o DRAP da COLIGAçAO UNIDOS PARA VENCER
para concorrer as Eleiçöes 2016 no Municipio de Formosa/GO,
ao argumento de que o CPC/15 alargou as hipóteses de
cabimento da Ação Rescisória para além daquela prevista
no art. 22, I, 'j', do CE.
3. A viciência do CPC/15 näo teve o condão de alterar o
entendimento deste Tribunal Superior acerca do tema, cuja
sedimentação se deu em harmonia corn a natureza do
processo eleitoral - de caráter concentrado e célere - e
corn o regramento especIfico da Ação Rescisória no CE.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.'
(AgR-AR n° 0600005597/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, We de 28.6.2017, destaquei)
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ELEIçOEs 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AcAO
RESCISORIA. INELEGIBILIDADE. AUSENCLA DE DECISAO
DE MERITO. CIRCUNSTANCIA QUE NAO AUTORIZA 0
AJUIZAMENTO DE RESCISORIA. PRECEDENTES. DECISAO
MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS.
DES PRO VIM ENTO.
1. A ação rescisória, no âmbito desta Justiça
Especializada, revela-se medida excepcional, destinada a
rescindir decisäo judicial definitiva que assenta a restricão
ao ius honorum (inelegibilidade) dentro do prazo
decadencial de 120 (cento e vinte) dias, sendo defeso
proceder a interpretaGão extensiva de suas hipóteses de
cabimento.' (AgR-AR n° 7222/MG, Rel. Mm. Luiz Fux, DJe de
26.8.2016, destaquel)
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, nos
termos do art. 36, § 60 , do RITSE.
Na minuta (fls. 376-88), o agravante sustenta indevida a
aplicação da Sümula n o 33/TSE 'Já que a acao rescisOria em questao não se
volta contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, (mica hipOtese a/can çada
pelo verbete" (fl. 382).

No mais, repisa violados os arts. 5°, XXXV e 93, IX, da
CF/1988; 15, 966 e 1.022 do CPC/2015, nos mesmos moldes expostos no
recurso especial e no agravo de instrumento, notadamente: i) nulidade do
acórdão regional, silente quanto a alegada falta de fundamentação no que diz
respeito ao princIpio da protecao judicial efetiva, a permitir a rescisão das
decisOes proferidas pelos Tribunals Regionais; ii) nao explicitados os
fundamentos pelos quais afastada a aplicacao subsidiária do Codigo de
Processo Civil; iii) necessidade da reanálise da aplicacao do art. 22 do Codigo
Eleitoral sob a ôtica do regime de inelegibilidades e do mandamento
constitucional da inafastabilidade da jurisdicao; e iv) o vIcio verificado no
processo que comma inelegibilidade de 8 anos deve ser sanado, evitando a
estabilizaçao da coisa julgada formada corn base em falsas premissas ou a
partir de induzimento ao erro.
Sem contraminuta (fl. 393).
Ciência do Ministério PUblico Eleitoral a fl. 391.
E o relatório.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (relatora): Senhor
Presidente, preenchidos os pressupostos genéricos, conheco do agravo
regimental e passo ao exame do mérito.

0 agravo regimental não prospera.
0 agravante se insurge contra acórdão exarado pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Goiãs (TRE/GO) pelo qual mantido o indeferimento da
acao rescisória - proposta visando a desconstituir a coisa julgada formada na
Açao de lnvestigação Judicial Eleitoral n° 706-67.2012.6.09.0045 - ante a
incompetência de Tribunal Regional para julgá-la.
Nos termos do artigo 22, inciso I, ailnea j, do Codigo Eleitoral,
compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente: "a
acao rescisOria, nos casos de ineleqibilidade, desde que intentada den tro do
prazo de cento e vinte dias de dec/são irrecorrIvel, possibiitando-se o exercIcio
do mandato eletivo ate o seu trânsito emjulgado" (destaquei).
Sobre o tema, consolidado o entendimento no sentido de que o
manejo da acao rescisOria "somente é cabIvel em desfavor de decisão desta
Corte Superior que verse sobre inelegibilidade, não se admitindo sua
pro positura em relacão a acórdãos dos tribunals reqionais eleitorais,
muito menos sentenças de primeiro qrau" (AR n° 0600122-62/GO, Rel. Mm.
Adrnar Gonzaga, DJe de 4.12.2017 - destaquei).
Nessa Otica restritiva, destacado, também, o regramento
especifico da acao rescisória, porquanto "medida excepcional, destinada a
rescindir dec/são judicial definitiva que assenta a restricao ao ius honorum
(inelegibilidade) dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias,
sendo defeso proceder a interpretação extensiva de suas hipóteses de
cabimento" (AgR-AR n° 72-22/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.8.2016 destaquei).
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Reafirmo, nesse ponto, cristalizada a Sümula n o 33ITSE:
"somente é cab lye! ação rescisOria de decisOes do Tribunal Superior Eleitoral
que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade".
For outro vértice, conquanto elastecidas no art. 966 do
CPC/2015 1 as hipóteses de cabimento da acao rescisôria, incabIvel a
pretendida aplicaçao subsidiária do Codigo Processual Civil nos moldes
pretendidos pelo agravante. Não se pode olvidar, conforme assinalado na
decisão agravada, que "0 caráter concentrado e célere do processo eleitoral"
impede a aplicacao analogica daquele diploma processual.
Nessa linha, reitero a jurisprudência desta Corte Superior:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. ELEIcOES
2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AçAO RESCISORIA.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDARIOS (DRAP). AcAO RESCISORIA. NAO
CABIMENTO. AUSENCIA DE ANALISE DO MERITO DE
QUESTOES ATINENTES A INELEGIBILIDADE.
INTELIGENCIA DO ART. 22, INCISO I, ALINEA "J", DO CE E
DA JURISPRUDENCIA DESTA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[.
2. Na espécie, a agravante busca rescindir a sentença
prolatada pelo JuIzo da 11a Zona Eleitoral nos autos do
Registro de Candidatura 373-81.2016.6.09.0011/GO, que
deferiu o DRAP da COLIGAçAO UNIDOS PARA VENCER
para concorrer as Eleiçöes 2016 no MunicIplo de Formosa/GO,
ao argurnento de que o CPC/15 alargou as hipóteses de
cabirnento da Ação Rescisória para alérn daquela prevista
no art. 22, I, "j", do CE.
3. A viqéncia do CPCII5 não teve o condão de alterar o
entendimento deste Tribunal Superior acerca do tema, cuja
sedirnentaçäo se deu em harmonia corn a natureza do
processo eleitoral - de carãter concentrado e célere - e
corn o regramento especifico da Ação Rescisória no CE.
1 Art. 966 A decisäo de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por forca de prevaricacão, concussão ou corrupcâo do Juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou porjuizo absolutamente incompetente
Ill - resultar de dolo ou coacao da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulacäo ou
colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma juridica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na
propria acão rescisOria;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em lulgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que näo pôde
fazer uso, capaz, por Si SO, de Ihe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
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4. Agravo Regimental a que se nega provimento." (AgR-AR no
06000055-97/GO, Rel. Mm. Napoleào Nunes Maia Filho, DJe
de 28.6.2017 - destaquei)
Ante o exposto,

E como voto.

nego provimento ao agravo regimental.
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EXTRATO DA AlA

AgR-Al n o 560-25.2016.6.09.0000/GO. Relatora: Ministra Rosa
Weber. Agravante: Jurandir Augusto da Silva (Advogados: Danilo Santos de
Freitas - OAB: 13800/GO e outros). Agravada: Coligacao Pontalina Levado a
Serb. Agravado: Milton Ricardo de Paiva.
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto da relatora.
Composiçao: Ministros Luiz Fux (presidente), Rosa Weber,
Luis Roberto Barroso, Napoleao Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Admar
Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Mede i los.

SESSAO DE 29.5.2018.

