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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N O 118-09.
2016.6.20.0047 - CLASSE 32 - ALTO DO RODRIGUES - RIO GRANDE DO
NORTE
Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
Agravantes: Coligacao Alto do Rodrigues Seguindo em Frente e outro
Advogados: Lady Jessica Dantas da Costa - DAB: 14341/RN e outros
Agravante: Ministério Püblico Eleitoral
Agravados: Coligacao Alto do Rodrigues Seguindo em Frente e outro
Advogados: Lady Jessica Dantas da Costa - OAB: 14341/RN e outros
Agravada: Coligacao Juntos para Vencer II
Advogados: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros - DAB: 3640/RN e
outros

ELEIcOES 2016. AGRAVOS REGIMENTAlS. RECURSO
ESPECIAL. PTN. DUPLICIDADE DE C0LIGAcOES.
REFORMA DEC ISAO. REINTEGRAcAO DO PARTIDO A
c0LIGAcA0 PARA 0 PLEITO PROPORCIONAL.
RETORNO DOS AUTOS. CONTABILIZAcAO DOS
VOTOS NOMINAIS E DE LEGENDA. DECISAO
MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Não se conhece de questao de ordern invocada para a
reunião de recursos quando foram todos eles conhecidos
e relatados por urn rnesmo julgador e cujas decisöes
foram proferidas de forma indissociada.
2. Não ha falar em ausência de juIzo de admissibilidade
a apelo especial na rnedida em que o recurso foi
considerado cabIvel par estar dotado de regularidade, ter
sido interposto por parte legitima e preencher as
requisitos a ele intrInsecos, nos rnesrnos termos como
admitido no Tribunal a quo, tanto que a recurso foi
provido.
3. Considera-se sanado erro material, de natureza
merarnente redacional, par meio de ata complernentar
que rerratifica a intencäa da legenda em cornpor a chapa
proporcional, corn a indicaçao de urn candidato a
ye read or.
4. Ainda que paire suposta duplicidade de coligacao no
pIano proporcional, ha que se realizar a aproveitarnento

AgR-REspe n o 118-09.2016.6.20.0047/RN

da composicao da coligacao que estiver em conformidade
corn os requisitos estabelecidos na Res.-TSE n°
23.455/2015, a qual regulamentou o processo de escoiha
e registro dos candidatos nas eleicOes de 2016.
5. Em defesa da aplicacao do princIpio da
instrumental idade das formas, deve o julgador verificar se
a norma juridica atingiu sua finalidade, de modo a tutelar
os direitos assegurados, em uma vertente processualista
major. 0 importante e aproveitar os atos na sua essência,
sob pena de prestigiar a forma em detrimento da
substância.

6. A luz dos principios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de envergadura constitucional, não se
pode impedir que uma agremiacao partidária participe do
processo democrático corn fundamento em questoes
estritamente formais.
7. 0 direito fundamental ao sufragio garantido pela Lei
Major, no qual se inclui a capacidade eleitoral passiva,
participa da essência do Estado democrático de direito,
operando como diretriz para a acao de todos os poderes
constituldos, sem exceçao.
8. Sob o pálio dos comandos constitucionais e
normativos que nortejam o processo eleitoral, presentes
os requisitos necessários a formaçao da Coligacao Juntos
para Vencer II, no àmbito proporcional, defere-se o
retorno do Partido Trabaihista Nacional (PIN) a
cornposicao originária dessa coligacao, conforme
registrado na ata de convencao partidária, e a
consequente contabilizacao dos votos nominais e de
legenda auferidos pelo PIN.
9. Agravos regimentais desprovidos.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento aos agravos regimentais, nos termos do
voto do relator.
Brasilia, 14 dejunho de 2018.

MINISTRO TARSI0 VIEIRA DE CARVALHO NETO -.RELATOR
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RELATORIO

0 SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhor Presidente, cuida-se de dais agravos regimentais interpostos
pela Coligacao Alto do Rodrigues Seguindo em Frente e a Partido Humanista
Social (PHS) de Alto do Rodrigues e pelo Ministério PUblico Eleitoral contra
decisão pela qual dei provimento ao recurso especial manejado pela Cotigacao
Juntos para Vencer II para reformar a acôrdão do Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Node (TRE/RN) pelo qual se excluiu a Partido Trabalhista
Nacional (PIN) das coligacOes Juntos para Vencer I e Juntos para Vencer II,
em razão de a agremiacao figurar, simultaneamente, nas duas coligacOes para
as eleicOes proporcionais de 2016.
A Coligacao Juntos para Vencer I e a Coligacao Juntos para
Vencer II interpuseram, em momento anterior, recurso especial contra
acórdão do Tribunal Regional nesse mesmo sentido. 0 acôrdão foi assim
ementado:

RECURSO ELEITORAL - ELEIcOES 2016 - DEMONSTRATIVO
DE IRREGULARIDADE DE ATOS PARTIDARIOS - coLlGAçAo PARTIcIPAçA0 DA MESMA AGREMIAcA0 PARTIDARIA EM
coLlGAçOEs DISTINTAS PARA A ELEIçA0 PROPORCIONAL IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
A irnagem digitalizada da assinatura do advogado não substitui a
assinatura fIsica, porém é urn vicio sanável que pode ser superado
nos termos do art. 76 do nova CPC.

A desarmania perante a legislação eleitoral reside no fato de que a
PTN jamais poderia integrar duas coligacOes simultaneamente em
urn mesmo municIpio, para cancorrer as eleiçães proporcionais. (Fl.
158).
A Ministra Luciana Lóssio, então relatora desse feito e do
Recurso Especial no 103-40, que versa sobre a exclusäo da agremiacão da
Coligacao Juntos para Vencer I, em decisão monocrática, assim deliberou:
No casa cancreto, näa tendo a juiz aberto praza para a suprimento
de defeita da instruçäo do presente DRAP, pode a documento, cuja
falta houver motivado a indeferirnenta, ser juntado corn os embargos
de declaraçào, au mesmo corn 0 próprio recurso ordinário.
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Na verdade, apenas Ihe confere interpretaçào extensiva, compativet
corn as balizas hodiernas do Direito Constitucional.
Ora, admitir clue questöes relevantes sejam desconsideradas,
exatamente coma ocorreu no presente caso, equivale a fulminar as
principios constitucionais da ampla defesa e do contraditôrio,
sobretudo porque, em se tratando de fato havido na instância
ordinária, a parte não disporá de meios para sanar a vicio
diretamente nesta instância, em razão da vedação de reexame do
acervo probatôrio dos autos, nos termos da Smula n° 24ITSE.
Logo, aplicar o direito a especie significa, na situação dos autos,
determinar a sua baixa, para clue nova julgamento seja levado a
efeito pelo TRE/RN, o clue conduzirá a necessidade de se devolver
as autos ao JuIzo a quo, para clue este faça uma meihor análise da
correçao a ata de convençâo partidária carreada aos autos pelas
recorrentes. (FIs. 196-197)

Os autos retornaram ao TRE/RN, que os remeteu a Zona
Eleitoral de origem para cumprimento da decisão da ministra relatora,
conforme se depreende do acOrdão recorrido.
A JuIza Eleitoral da 47 a Zona Eleitoral do Rio Grande do Node
proferiu nova sentenca, dessa vez para declarar extinto o processo, sem
solucao do mérito, ao fundamento de que "impöe-se reconhecer a inocuidade
da reanálise da documentacao apresentada pela coligacao em sede de
recurso, haja vista a realizaçao do pleito eleitoral ha mais de cinco meses, o
que faz corn que ocorra a perda de objeto" (fl. 252 do acôrdão ora recorrido).
Em renovado exame, a Code a quo, par unanimidade,
manteve as termos da decisão anterior, em acôrdão assim ementado:
RECURSO ELEITORAL - RETORNO DOS AUTOS DO TSE NOVO JULGAMENTO - ELEIcOES 2016 - PRIMEIRA INSTANCIA
- PROCESSO EXTINTO SEM REsowçAo DO MERITO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDARIOS
- COLIGAçAO PROPORCIONAL - PARTIcIPAçA0 DA MESMA
AGREMIAcAO PARTIDARIA EM COLIGAçOES DISTINTAS IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO RETIFI0AçA0 DA SENTENA DE PRIMEIRO GRAU MAN UTENçAO DO ACORDAO PRETERITO.
A superveniência da eleição não tern a potencialidade de caracterizar
a perda de objeto, porquanto a sua realizacão nào è marco final para
julgamento dos feitos clue envolvam as pedidos de registro de
candidatura.
Nas diversas atas partidárias juntadas aos autos pelo PTN constatase clue são evidentes as divergências acerca da participaçäo desta
legenda nos peitos majoritãrio e proporcional, uma vez clue foram
/
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apresentados diversos formatos distintos de coligacães, levando-se
a entender que nào houve urn mero erro formal, mas sim, uma
alteracão na esséncia da formaçào das coligaçöes ao longo do
perlodo eleitoral.
Alterada de forma unilateral e sem as assinaturas dos convencionais,
a deliberaçào posterior sabre formação de Coligação para as
eleiçoes majoritârias e proporcionais que contraria a vontade da
maioria, deve ser considerada nula.
Provimento parcial. Retificaçäo da sentença de primeiro grau.
Manutençao da exclusão do PIN das coligacOes recorrentes. (Fl.
249).
Sobreveio novo apelo especial, em que a Coligacao Juntos
para Vencer II alegou que a TRE/RN insistiu em não cumprir a decisão do
TSE, recusando-se a apreciar as provas dos autos.
Sustentou, em suma, equlvoco da decisão recorrida, na
medida em que violou o art. 6 0 da Lei n o 9.504/97.
Aduziu que os fatos foram devidamente esclarecidos par meio
de uma errata a ata de convencao na qual consta que a PTN:
- Celebrou coligacao proporcional denominada Juntos para
Vencer II cam as partidos: PTN, PHS, PMB, PP e PSC;
- Celebrou coligacao majoritária denominada Juntos para
Vencer I, formada pelos partidos PSD, PCdoB e PTN.
Ressaltou que foi providenciada errata, devidamente transcrita
no livro de atas da agremiacao, e que, em nenhuma das atas, seja a relativa
ao DRAP n° 103-40, seja a relativa ao DRAP n° 118-09, consta que a PIN
tenha se cotigado simultaneamente em duas coligacoes proporcionais.
Ratificou as razOes expostas no primeiro recurso especial para
requerer a deferimento do DRAP, manter a PTN na Coligacao Juntos para
Vencer II e determinar que os votos do candidato a vereador Antonio Leaa
Fernandes Neto fossem contabilizados em favor dessa coligacao e, par
consequOncia, para que fossem refeitos as cálculos do quociente eleitoral, a
fim de que nova declaracaa dos eleitos fosse proferida.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinau pelo nãa conhecimento
do recurso especial (fls. 312-314v).
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Na decisao de fls. 316-331, del provimento ao recurso especial
para reintegrar o PTN a composicao originária da Coligacao Juntos para
Vencer II, no âmbito proporcional.
Contra essa decisão, sobrevieram dois agravos.
No agravo de fls. 333-338, a Coligacao Alto do Rodrigues
Seguindo em Frente e o PHS suscitam, prelim inarmente, questão de ordem
para asseverar que o julgamento do presente feito exige o exame conjunto dos
Recursos Especiais n° 103-40 e 118-09 de forma a "possibilitar uma decisão
uniforme para os dois Feitos ass/rn como afastar a inverdade de que o PTN,
insistindo em permanecer em ambas as coligaçOes, apenas participaria do
pie/to proporc/onal na co//ga çäo Juntos para Vencer II" (fl. 335).
Quanto a matéria de fundo, sustentam que se encontra
preclusa a oportunidade para sanar o vIcio, porque o PTN permaneceu
coligado para o certame proporcional com as coligacOes Juntos para Vencer I
e Juntos para Vencer II.
Por fim, requerem o deferimento da questao de ordem
levantada e a reconsideraçao da decisao que deu provimento ao presente
recurso especial.
A Procuradoria-Geral Eleitoral, em suas razöes do agravo,
informa, preliminarmente, que a decisão recorrida deixou de verificar a
existência dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, razão pela
qual inviabiliza o pronunciamento judicial.
No mérito, afirma que as irregularidades nas atas
apresentadas pelo PTN são insanáveis, na medida em que as correcOes
promovidas pela agremiacao resultaram na alteracao da composicao de
coligacOes no curso das eleicoes, permanecendo a duplicidade.
Por fim, sustenta serem inaplicáveis a espécie os invocados
princIpios da proporcionalidade, da razoabilidade e da instrumental idade das
form as.
Não houve contrarrazOes aos agravos regimentais.

E o relatôrio.
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VOTO

0 SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (relator): Senhor Presidente, inicialmente, deixo de conhecer da

Questão de Ordern invocada pelos agravantes - Coligacao Alto do Rodrigues
Seguindo em Frente e outro - no sentido de que o presente feito (REspe n°

118-09) e o REspe n o 103-40 deveriam ser reunidos para análise e
julgamento do relator, porquanto citados processos estiveram sob a relatoria
da Ministra Luciana LOssio e, corn a minha assuncao como Ministro Titular
deste Tribunal Superior, recebi o seu acervo, dentro do qual me foram
redistribuldos não sO esses dois feitos, como também o REspe no 124-16,
referente a registro de candidato cuja deliberaçao depende do resultado do
julgamento nos aludidos recursos mencionados pelos agravantes.
Nesse contexto, o primeiro processo originário do MunicIpio de
Alto do Rodrigues/RN (REspe no 103-40) foi distribuldo a Ministra Luciana
Lóssio, tornando-se paradigma da cadeia no TSE. Posteriormente,
sobrevieram os outros dois (REspe no 118-09 e REspe n o 124-16), distribuIdos,

por prevenção, para a mesma relatoria, nos termos do art. 2601 do Codigo
Eleitoral.
Dessa forma, não ha falar, em sede de agravo regimental, na
reunião dos referidos processos para julgamento conjunto, visto que foram

todos conhecidos e relatados por urn mesmo julgador, cujas decisôes
foram proferidas de forma indissociada, o que convergiu para a
reinteciracao do PTN a comøosicão oriainária da Coliaacäo Juntos Dara Vencer
II no âmbito proporcional (matéria discutida nos presentes autos - REspe no
118-09) e, P01 conseguência, o restabelecimento da participacao do candidato
Antonio Leão Fernandes Neto, indicado pelo PTN a disputa do cargo de
vereador nas eleiçOes de 2016 (REspe no 124-16).

1

Codigo Eleitoral

Art. 260. A distribuiçäo do primeiro recurso que chegar ao Tribunal Regional ou Tribunal Superior, previnira a
competência do relator para todos os demais casos do mesmo municipio ou Estado.
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No que se refere ao REspe n° 103-40, o entendimento foi pela
exclusao do PIN da Coligacao Juntos para Vencer I, em funcão de a ata
complementar trazer alteracao não prevista no documento oriqinário de
convencão partidária.
Feitas essas consideracOes, passo a análise dos demais
argumentos suscitados em ambos os agravos regimentais.
Para meihor elucidacao, transcrevo a decisão agravada:
Na espécie, verifico que o TRE/RN, apOs a cumprimento da decisão
do TSE, realizou novo julgamento do recurso eleitoral interposto pela
Coligaçào Juntos Para Vencer II e manteve a exclusão do Partido
Trabaihista Nacional (PTN) da Coligaçäo Juntos para Vencer I e da
Coligação Juntos para Vencer II.
Ocorre que a decisäo da então relatora, Ministra Luciana LOssio, foi
no sentido de determinar o retorno dos autos para que nova
julgamento fosse levado a efeito pelo TRE/RN, a que conduziria "a
necessidade de se devolver os autos ao JuIzo a quo" (fl. 197 —
grifei) a fim de que este fizesse meihor análise da correçào a ata de
convenção partidária carreada aos autos pela recorrente.
Extrai-se do acOrdão recorrido que as autos foram, sim,
encaminhados ao Juizo da 47a Zona Eleitoral. Porém, a magistrada
titular daquele Cartório Eleitoral näo renovou a análise das atas de
convençào nern devolveu prazo para a PTN sanar o vicia referente a
possIvel duplicidade de coligacoes na esfera proporcional, conforme
determinado por este Tribunal Superior.
Restringiu-se a declarar a extinção do feito sem resolucao do mérito,
ao fundamento de que, no caso, impunha-se "[ ... ] reconhecer a

inocuidade da reanálise da documentacao apresentada pela
coligaçao em sede de recurso, baja vista a realizacao do pleito
eleitoral ha mais de cinco meses, o gue faz corn gue ocorra a
perda do objeto [ ... ]" (fl. 252 do acórdão recorrido — grifei).
Pois bern, essa premissa equivocada adotada pela Juiza da 47'
Zona Eleitoral para extinguir a processo foi devidamente rechaçada e
afastada pela Carte de origem, conforme está consignado nas
seguintes passagens do acOrdão regional:

Inicialmente, cumpre discorrer acerca da sentença do juizo
de primeira instància (fl. 1051106), a qual extingulu o
processo sem resoluçâo do mérito, sob o fundamento de
perda superveniente do objeto, em face da realização do
pleito eleitoral de 2016.
Em apreciação do feito, a Procuradoria Regional Eleitoral, em
seu parecer de fl. 234/236, asseverou que a superveniëncia da
eleição nâo tern a potencialidade de caracterizar a perda do
objeto, consoante transcrição parcial a seguir:

/
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( ... ) no caso em apreço, a superveniência da eleiçào nâo tern o
condão de caracterizar a perda de objeto, porquanto a sua
realizacao não é marco final para julgamento dos feitos que
envolvam os pedidos de registro de candidatura ( ... ) enquanto
nao houver decjsão definitiva do TSE sobre o indeferimento do
registro de candidatura, os votos permanecem nulos (teoria
dos votos engavetados); acaso deferido o registro, os votos
serão objeto de novo cátculo para o quociente partidário e
eleitoral. Eventual demora no julgamento do registro de
candidatura não pode pender em prejuizo do candidato ou
mesmo a ele ser imputada. Evidente, portanto, o interesse do
partido e do candidato a ele vinculado quanto a prestação
jurisdicional de mérito ( ... )
De fato, se o registro de candidatura está indeferido corn
recurso, isso quer dizer que ainda nao ha decisão
definitiva, existindo, portanto, a possibilidade de reversão
do julgamento em favor do partido ou coligacao, corn o
consequente deferimento do registro.
Na espécie, caso a Justiça Eleitoral decida pela
manutençao do PTN em uma das coligaçôes recorrentes,
necessariamente haverá urna nova totalização de votos,
corn a consequente alteração do quociente eleitoral e
partidário.
Ante tais consideraçôes, eritendo que o feito em exame
não perdeu o objeto e que a sentenca de primeiro grau
deve ser modificada. (FIs. 252-253 - grifei)
Verifica-se que o TRE/RN reformou a sentença de primeiro grau
para afastar a perda de objeto, contudo entendeu que o processo
estava instruIdo o suficiente para que fosse desde logo julgado o
mérito da controvérsia. Els os fundamentos em que se firmou o
relator no seu voto condutor para manter a decisào de exciusäo do
PTN das duas coligaçöes:
Outrossim, constato que e possivel a análise do mérito do
recurso, conforme disposição contida no art. 1.013, § 3 0 , inciso
I do COdigo de Processo Civil.
Superada a matéria processual, passo a analisar o mérito da
controvérsia.
Para melhor compreensão, faco uma análise cronolOgica das
atas e documentos juntados pelo PTN.
No dia 01/08/2016, o Cartório Eleitoral da 47 a Zona Eleitoral
recebeu os documentos referentes ao registro das Coligacoes
Juntos Para Vencer I (formada pelo PSD, PTN e PC do B),
para o pleito majoritário e proporcional; e Juntos Para Vencer II
(formada pelo PHS, PP, PTN, PMB e PSC), apenas para o
pleito proporcional.
A análise da ata de convençöes de fl. 32 evidencia a intencao
do PTN de integrar o pleito nas duas coligaçöes proporcionais
acima descritas, consoante transcricao parcial a seguir:
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2) Foi autorizado e homologado para compor a chapa
majoritária,como candidato (a) a Vice-Prefeito(a), 0(a)
filiado ao PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PIN,
JONAS AUGUSTO DE SOUZA. 3) Foi deliberado e
homologado que a PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
- PIN integrara, na chapa proporcional, a COLIGAAO
JUNTOS PARA VENCER 2 corn 1 (urn) candidato a
vereador. 4) Na Coligaçao proporcional, 0 PARTIDO
TRABALHISTA NACIONAL - PTN cougar-se-a corn os
partidos: Partido Humanista da Solidariedade - PHS Partido da Mulher Brasileira PMB - Partido Progressista
- PP e Partido Social Cristão - PSC.
Em seguida, a mencionada ata afirma a seguinte:
Na chapa proporcional, o Partido Trabalhista Nacional - PIN,
cougar-se-a corn o Partido Social Democrático - PSD.
O propOsito do PTN de compor as duas coligaçães
proporcionais foi ratificado por rneio dos DRAPS apresentados
01 ocasião do pedido inicial de registro de candidatura,
conforme os documentos juntados nestes autos e nos autos do
RE n° 103-40 (fl. 02/03).
No dia 22/08/16, após a prazo final para o registro de
candidaturas, o PTN apresentou uma "ERRATA", juntada a fl.
62, contendo a seguinte declaração:
Onde se lê, na coligação proporcional, o PIN - Partido
Trabaihista Nacional, cougar-se-a corn as partidos:
Partido da Muiher Brasileira - PMB, Partido Progressista
- PP, Partido Social Cristão - PSC, Partido Social
Democrático - PSD, acrescenta-se o Partido Comunista
do Brasil - PC do B...
No dia 03/09/16, apOs a publicaçâo da sentença de fl. 101/104,
o PIN apresentou uma "ATA COMPLEMENTAR" (fl. 110), P01
meio da qual a alterou mais urna vez a configuracão indicada
no pedido inicial de registro de candidatura.
Nas palavras da agremiacäo partidária, esta Ultima ata
complementar teve a objetivo de "esclarecer as deliberaçães
ocorridas na convencão realizada pelo PTN no dia 31 de juiho
de 2016". lodavia, a que se observou fol urn novo formato das
Coligacoes, conforme demonstra a transcriçao parcial da
mencionada ata:

CELEBROU coLIGAcAo PROPORCIONAL
DENOMINADA JUNTOS PARA VENCER 2 COM Os
PARTIDOS: PTN, PHS, PMB, PP E PSC CELEBROU
coLIGAçAo MAJORITARIA DENOMINADA JUNTOS
PARA VENCER I FORMADA PELOS PARTIDOS
PSD/PC DO B E PTN.
Acerca deste ponto, em que pese a agremiação partidária ter
juntado atas complementares firmadas por seu presidente,
registre-se que tais expedientes não possuem legitirnidade
para alterar a formato original das coligaçöes, pois além de
terem sido firmadas apOs o perlodo para deliberação sobre

\

J
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convençoes, elas não contarn corn a aprovacão e a assinatura
dos demais filiados do partido.
Nesta linha, trago o seguinte julgado, no qual o TRE-GO
entendeu que a deliberação posterior acerca da forrnacao de
coligacão para as eleiçoes rnajoritárias e proporcionais deve
ser subscrita pela maioria dos convencionais:
RECURSO ELEITORAL. ELEIçOEs 2016.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDARIOS (DRAP). DESRESPEITO A VONTADE
DA MAIORIA DOS CONVENCIONAIS. ATA
EXTRAORDINARIA. VICIOS NA REUNIAO. NULIDADE.
MATERIA DE ORDEM PCJBLICA. EXCLUSAO DE
PARTIDO POLITICO. ALTERAcAO DO PERCENTUAL
DE CANDIDATURAS DO SEXO FEMININO.
INDEFERIMENTO.
1. Alterada de forma unilateral e sem as assinaturas dos
convencionais, a deliberacão posterior sobre forrnação de
Coligacão para as eleicöes maloritárias e proporcionais
aue contrária a vontade da maioria. deve ser
considerada nula
2. A retirada de urn dos partidos politicos da Coligação
enseja a irnediata observãncia a reserva rnmnirna de
candidaturas por sexo (art. 10, § 3 0 , da Lei no
9.504/1997).
3. Recurso conhecido e improvido.
(RECURSO ELEITORAL N O 5505, Acórdão n° 1207/2016
de 05/10/2016, Relator(a) LUCIANO MTANIOS HANNA,
Publicacão: PSESS - Publicado em Sessäo, Tomo 84,
Data 5/10/2016) - (CR1 FOS ACRESCIDOS)
No julgarnento pretérito realizado por esta Code, no dia
29/09/16, foi consignado no voto condutor do aresto o
entendimento de que não houve urn mero erro formal do PTN,
mas, sim, uma alteração na essência da formação das
coligaçöes ao longo do periodo eleitoral, como se segue:
Nas diversas atas partidárias juntadas aos autos pelo
PTN, as fls. 32,62 e 110, constata-se que são evidentes
as divergencias acerca da participação desta legenda
nos pleitos rnajoritário e proporcional, uma vez que foram
apresentados diversos formatos distintos de coligacoes,
levando-se a entender que não houve urn rnero erro
formal, mas sim urna alteração na essência da formacao
das coligacöes ao longo do periodo eleitoral.
Especificamente quando a ata juntada a fl. 110, nos autos
do RE n°118-09.2016.6.20.0047, datada do dia
02.09.2016, a despeito de ter sido apresentada corn a
natureza de 'complernentar", na realidade, ao invés de
promover uma rnera correçao material, prornoveu
completa alteração na estrutura da coligaçao partidária,
devendo observar, outrossim, que o referido docurnento
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fol juntado aos autos após a sentença de primeiro grau e
em embargos dectaratOrios.
A decisão do TSE, que determinou o retorno dos autos a este
Tribunal, ressaltou que a TRE-RN nào observou a disposição
contida no art. 37 da Resolução no 23.455/2015, cuja
transcrição é a seguinte:
Art. 37. Havendo qualquer faiha ou omissào no pedido
de registro gue possa ser suprida pelo candidato, partido
politico ou coligacão, inclusive no que se refere a
inobservância dos percentuais previstos no § 5 0 do art.
20, o Juiz Eleitoral converterá o julgamento em di!igência,
para que o vIcio seja sanado no prazo de setenta e duas
horas, contadas da respectiva intimação a ser realizada
na forma prevista nesta resolução. (gritos acrescidos)
Entretanto, folheando o caderno processual, verifica-se que o
PTN teve várias oportunidades de se insurgir sobre o vicio de
dupticidade durante a instrução dos autos na primeira
instância, inclusive em sede de impugnação de registro de
candidatura, conforme demonstram as documentos de fl.
29/66.
Especificamente sobre a art. 37 da Resoluçäo TSE no
23.455/2015, a jurisprudência dos Tribunais afirma que apenas
as faihas sanáveis podem ser supridas pelos partidos ou
candidatos, como, por exemplo, a juntada de urn documento
ausente, ou alguma outra situacao remediável.
Contudo, na hipótese dos autos, a que se enxerga é urna faiha
na essência da formaçao das coligaçöes recorrentes, tendo em
vista que a PIN expOs o desejo, consubstanciado da ata de ft.
32, de participar de duas coligaçoes distintas para as eteicoes
proporcionais.
Logo, nao enxergo a alteracao da configuracao original das
coligacoes como a mera correcão de uma falha sanável, de
modo que rnantenho a meu entendimento firmado no AcOrdäo
deft. 158/164.
Ante o exposto, em consonância corn o Parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, em exame methor da causa,
cumprindo a determinação do TSE, voto por manter os termos
da decisão anterior desta Corte. (Fts. 253-257 - grifei)
o ponto central da controvérsia diz respeito a uma possivel
duplicidade de cotigação do PTN na esfera proporcionat.
Todavia, tevando-se a efeito a cronotogia dos fatos descrita no
acórdão recorrido, observo que a cotigação recorrente, além da ata
de convençâo original, juntou aos autos urna errata da convenção e
uma ata comptementar, na quat esclarece que cetebrou uma
cotigação proporcionat denominada Juntos Para Vencer II e outra na
esfera majoritária denominada Juntos para Vencer I.
Já as documentos recebidos no Cartório Eleitorat da 47a Zona
Eteitorat, em 1 0 .8.2016, noticiam, segundo a acórdão recorrido, o
pedido de registro da Coligacao Juntos Para Vencer I - formada pelo
PSB, PTN e PC do B - para a pleito majoritário e proporcionat, e a
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pedido de registro da Coligaçào Juntos Para Vencer II - formada
pelo PHS, PP, PTN, PMB e PSC - para a eleicao proporcional.
Nesse ponto, cabe trazer a baila as transcriçöes consignadas no
voto condutor referentes a ata de convenção, a errata e aos
esciarecimentos apresentados pela parte recorrente e que serviram
de fundamento para aquela Corte concluir pela ocorrência de dupla
coligação do PTN nas eleiçöes proporcionais.
Ata de convenção:
2) Foi autorizado e homologado para compor a chapa
majoritária,como candidato (a) a Vice-Prefeito(a), o(a) filiado ao
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PIN, JONAS
AUGUSTO DE SOUZA. 3) Foi deliberado e homologado que a
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PIN integrará, na
chapa proporcional, a COLIGAAO JUNTOS PARA VENCER
2 corn 1 (urn) candidato a vereador. 4) Na Coligação
proporcional, 0 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PIN
cougar-se-a corn as partidos: Partido Humanista da
Solidariedade - PHS - Partido da Mulher Brasileira PMB Partido Progressista - PP e Partido Social Cristão - PSC.
(...)
Na chapa proporcional, o Partido Trabalhista Nacional - PTN,
cougar-se-a corn o Partido Social Democrático - PSD. (Fis.
253-254)
Errata:
Onde se lè, na coligação proporcional, o PTN - Partido
Trabalhista Nacional, cougar-se-a corn os partidos: Partido da
Mulher Brasileira - PMB, Partido Progressista PP, Partido
Social Cristão - PSC, Partido Social Democrático - PSD,
acrescenta-se a Partido Comunista do Brasil PC do B... (Fl.
254)
Esclarecimento, ata complementar:
CELEBROU COLIGAcAO PROPORCIONAL DENOMINADA
JUNTOS PARA VENCER 2 COM OS PARTIDOS: PIN, PHS,
PMB, PP E PSC CELEBROU COLIGAcAO MAJORITARIA
DENOMINADA JUNIOS PARA VENCER I FORMADA PELOS
PARTIDOS PSD/PC DO B E PIN. (Fl. 255)
Tira-se por conclusâo dos trechos supratranscritos que o PTN
indicou urn candidato a eleição rnajoritária (vice-prefeito) e
outro candidato a vereador.
Segundo consta da ata de convenção, de acordo corn o excerto
reproduzido do acórdão regional, o candidato a vereador
integraria a chapa proporcional da Coligacao Juntos Para
vencer II.
Quanto ao candidato a vice-prefeito, Jonas Augusto de Souza,
não restou claro na ata de convençao em qual coligação seria
integrado. Isso somente foi elucidado nos esclarecimentos
prestados pela agremiação, nos quais está registrado que
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"celebrou coligaçao majoritária denominada Juntos Para Vencer
I formada pelos partidos PSD/PC do B e PTN" (fl. 255).
Sobre esse ültimo esciarecimento, entendeu a Corte Regional
que configurou alteração ao pedido inicial de registro de
candidatura.
Seja como for, esse ponto não será analisado no presente caso,
haja vista que tramita o Recurso Especial n° 103-40 que versa
sobre o DRAP referente a Coligação Juntos Para Vencer I,
também de minha relatoria.
Volto-me, então, para a análise da composiçao da Coligacao
Juntos Para Vencer II, que e o objeto de discussão nos
presentes autos.
Em que pese o texto lançado na convenção do PTN mostrar-se
confuso e por vezes contraditório, entendo que as justificativas
da agremiacao, trazidas na ata complementar, são suficientes a
concluir que, nesse agrupamento partidário, o PTN integrou a
Coligacao Juntos Para Vencer II corn a indicacão de urn
candidato (vereador) a eleiçao proporcional.
Não ha dUvida de que o PTN participou dessa coliga(;ão apenas
na esfera proporcional. E o que se extrai da seguinte passagem da
ata de convenção na parte que registra que "foi deliberado e

homologado que o PART/DO TRABALH/STA NACIONAL integrará, na chapa proporcional, a COLIGACAO JUN TOS PARA
VENCER 2 corn I (urn) candidato a vereador. 4) Na Co//ga cao
proporciona/, 0 PART/DO TRABALH/STA NAC/ONAL - PTN cougarse-a corn os part/dos: Part/do Hurnanista da So//dariedade - PHS Part/do da Mu/her Brasi/e/ra PMB - Part/do Pro gressista - PP e
Part/do Social Cr/stão - PSC" (fls. 253-254 - grifei).
Assim, entendo que, na espécie, ficou evidenciada a ocorrência
de erros de natureza redacional, os quais foram devidamente
sanados corn a ata complementar, a qual ratificou a intenção da
legenda em compor a chapa proporcional na Coligacao Juntos
Para Vencer II.
No que concerne a suposta duplicidade de coligacão no piano
proporcional, haveria o Tribunal de realizar o aproveitarnento da
cornposiçao da coligação que estivesse em conformidade corn
os requisitos estabelecidos na Res.-TSE n° 23.455/2015 que
regularnentou o processo de escoiha e registro dos candidatos
nas eieicoes de 2016.
Sob esse prisma, considero que o TREIRN aplicou excessivo
rigor na valoração das provas consignadas no acórdão
recorrido, a presurnir que houve duplicidade na disputa
proporcional, extirpando o PIN das duas coligacOes.
Desconsiderou a docurnentação trazida aos autos e a
legitimidade a que se propôs a agrerniação ao integrar a
Coligação Juntos Para Vencer II, corn a indicacao de urn
candidato ao cargo de vereador.
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Nesse ponto, comungo do entendirnento da Ministra Luciana Lôssio,
no julgamento do REspe n o 384-55/AM, no qua] defendeu a tese da
aplicacao do princIpio da instrumentalidade das formas, seguindo a
doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:
Não basta afirmar a caráter instrumental do processo sem
praticá-lo, ou seja, sern extrair desse princIpio fundamental e
de sua afirmação os desdobramentos teOricos e práticos
convenientes. Pretende-se que em torno do princIpio da
instrumentalidade do processo se estabeleça urn nova método
do pensamento processualista e do profissional do foro. 0 que
importa acima de tudo é colocar a processo no seu devido
lugar, evitando as males do exagerado processualismo e ao
mesmo tempo cuidar de predispor a processo e a seu usa de
modo tat que os objetivos sejam convenientemente conciliados
e realizados tanto quanta possivel. 0 processo ha de ser,
nesse contexto, instrumento eficaz para o acesso a ordem
jurIdica justa.
(REspe n° 384-55/AM, Rel. Mm. Luciana LOssio, PSESS de
4.9.2014)
Importa destacar que, a luz dos prmncIpios da razoabilidade e da
proporcionalidade, as quais tern envergadura constitucional, não se
pode impedir que uma agremiação partidária participe do processo
democrático corn fundarnento em questöes estritamente formais.
o direito ao sufrágio, no qual se inclui a capacidade eleitoral passiva,
em se tratando de direito fundamental garantido pela Lei Major,
participa da essência do Estado dernocrático de direito, operando
coma diretriz para a açäo de todos as poderes constituldos, sem
exceção.
Na espécie, julgo que se encontram presentes os requisitos
necessários a formaçâo da Coligacao Juntos Para Vencer II, no
ãmbito proporcional, o que autoriza o retorno do Partido
Trabaihista Nacional (PTN) a composição originária dessa
coligacao, conforme registrado na ata de convençao partidária,
e a consequente contabilizaçao dos votos nominais e do
legenda auferidos pelo PTN.
Ante a exposto, dou provimento ao presente recurso especial,
para reintegrar a Partido Trabalhista Nacional (PTN) a carnpasiçäo
ariginária da Coligacao Juntos Para Vencer II (art. 36, § 7 0 , do
RITSE). (FIs. 320-331 - grifei).

A meu ver, as fundamentos pastas nos regimentais não são
aptos a modificar a decisão agravada.
0 argumento trazido pelo Ministéria PUblico Eleitoral de que a
decisão agravada não rea!izou o devido juIzo de admissibilidade ao apelo
especial nãa merece prosperar, porquanto a recurso foi admitido, na medida
em que cabIvel, par estar dotado de regularidade, ter sido interposto por parte
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legitima e preencher os requisitos a ele intrInsecos, nos mesmos termos corno
admitido no Tribunal a quo, tanto que dei provirnento ao recurso.
Igualmente, näo encontra amparo a alegacao, posta por ambos
os agravantes, de que as irregularidades nas atas de convencao são
insanáveis, e se encontra preclusa a oportunidade para saná-Ias.
Conforme pontuei acirna e nos termos do que consta na
decisäo proferida no REspe n° 103-40, a exclusão do PTN se deu tao sornente
da Coligacao Juntos para Vencer I, em funcao de a ata complernentar conter
divergencia intransponIvel em sede de recurso especial.
Nos autos daquele apelo especial, verifiquei que a ata de
convençao noticiava que o PTN se coligaria corn o Partido Social Dernocrata
(PSD) na chapa proporcional. A ata complementar quis corrigir esse erro
material e retificou que o PTN celebrou coligaçao rnajoritária denorninada
Juntos para Vencer I. Porérn, o instrumento retificador incluiu urna agremiacao
completarnente estranha ao documento originário, a saber: o Partido
Cornunista do Brasil (PC do B).
Por outro lado, as justificativas da agremiaçao, lancadas na ata
complernentar, erarn suficientes a concluir que, naquele agrupamento
partidário, o PTN tinha por intencao integrar a Coligaçao Juntos para Vencer I

apenas na esfera majoritária.
A exclusão do PTN da Coligacao Juntos para Vencer I era
medida que se impunha, urna vez que o instrurnento suplementar alterava o
docurnento originario de convençao partidária. Assim, desconsiderar essa
mudança de composicao, devidamente apreciada pela Code Regional, exigiria
o revolvirnento de matéria fático-probatória, o que seria inadmissIvel nesta
instäncia especial (SümuIa n° 241T5E). Dessa feita, neguei seguirnento ao
REspe n° 103-40.
Situacao distinta se esquadrinha nos presentes autos,
conforrne consignado na decisão agravada.
In casu, nos terrnos da ata de convençao partidária, o PTN
integrou a Coligacao Juntos para Vencer 11 corn a indicaçao de urn candidato a
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vereador, a clue indica sua participacao nessa coligacao apenas na esfera
pro po rc ion a I.

Na especie, ficou evidenciada a ocorrência de erro material, de
natureza meramente redacional, a qual foi devidamente sanada corn a ata
complernentar, clue rerratificou a intençao da legenda de compor a chapa
proporcional na Coligacao Juntos para Vencer II.

Sobre a suposta duplicidade de coligacao no piano
proporcional, importa repisar clue o Tribunal a quo haveria de realizar a
aproveitamento da composicao da coligacao que estivesse em conformidade
corn as requisitos estabelecidos na Res.-TSE no 23.455/2015, a qual
regulamentou a processo de escolba e registro dos candidatos nas eleicOes de
2016.
No ponto, houve por bern relativizar o rigor excessivo do
IRE/RN na valoraçao da moldura fática retratada no acórdão regional, clue
presurniu a duplicidade na disputa proporcional e, por cansequência, extirpou o
PTN das duas coligacOes.
Em razão disso e em primazia da aplicacao do princIpio da
instrurnentalidade das formas, doutrina defendida por Cândido Rangel
Dinamarc0 2 , deve a julgador verificar se a norma jurIdica atingiu sua finalidade,
de modo a tutelar os direitos assegurados, em vertente processualista major. 0
importante e aproveitar as atos na sua essência, sob pena de prestigiar a
forma em detrimento da substância.
Irnporta reiterar a decisão agravada no ponto em clue defende
a tese segundo a qual, a luz dos principios da razoabilidade e da
proporcionalidade, as quais tern envergadura constitucional, näo se pode
impedir clue urna agremiacão partidária participe do processo democrático com
fundamento em questOes estritarnente formais.

2

Não basta afirmar a caráter instrumental do processo sem pratica-lo, ou seja, sem extrair desse principlo
fundamental e de sua afirmacâo os desdobramentos teóricos e práticos convenientes. Pretence-se que em tomb do
principio da instrumentalidade do processo se estabeleca urn novo método do pensamento processualista e do
profissional do foro. 0 que importa acima de tudo e colocar o processo no seu devido lugar, evitando os males do
exagerado processualismo e ao mesmo tempo cuidar de predispor a processo e o seu usa de modo tal que as
objetivos sejarn convenientemente conciliados e realizados tanto quanto possivel. 0 processo ha de ser, nesse
contexto, instrumento eficaz para a acesso a ordem juridica justa.
I /
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0 direito fundamental ao sufragio garantido pela Lei Major, no
qual se inclui a capacidade eleitoral passiva, participa da essëncia do Estado
democrático de direito, operando como diretriz para a acao de todos os
poderes constituldos, sem excecao.
Assim, firme nos comandos constitucionais e normativos que
norteiam o processo eleitoral, entendo, conforme delineado na decisão
agravada, que se encontram presentes os requisitos necessários a formacao
da Coligacao Juntos para Vencer II, no âmbito proporcional, o que autoriza o
retorno do PTN a composicao originária dessa coligacao, conforme registrado
na ata de convencao partidária, e a consequente contabilizaçao dos votos
nominais e de legenda auferidos pelo PTN.
Em vista do exposto, nao ha, nas razöes postas nos agravos,
argumentos capazes de modificar os fundamentos da decisão agravada,
motivo pelo qual nego provimento aos agravos regimentais.
E como voto.
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EXTRATO DA ATA

AgR-REspe n° 118-09.2016.6.20.0047/RN. Relator: Ministro
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Agravantes: Coligacao Alto do Rodrigues
Seguindo em Frente e outro (Advogados: Lady Jessica Dantas da Costa OAB: 14341/RN e outros). Agravante: Ministério PUblico Eleitoral. Agravados:
Coligacao Alto do Rodrigues Seguindo em Frente e outro (Advogados: Lady
Jessica Dantas da Costa - OAB: 14341/RN e outros). Agravada: Coligacao
Juntos para Vencer II (Advogados: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros OAB: 3640/RN e outros).
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos
agravos regimentais nos termos do voto do relator.
Composiçao: Ministros Luiz Fux (presidente), Rosa Weber,
Napo!eao Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto. Ausente, ocasionalmente, o Ministro Luis Roberto Barroso.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSAO DE 14.6.2018.

