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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA N° 735-10.2012.6.00.0000 CLASSE 5— BETIM - MINAS GERAIS
Relator: Ministro Henrique Neves da Silva
Agravantes: Ivo Leonardo Ferreira Caminhas e outro
Advogado: Francisco Galvão de Carvalho
Agravado: Ministério Público Eleitoral

Ação Rescisória. Acórdãos. Tribunal Superior Eleitoral.
Recurso especial. Condenação. Ação de investigação
judicial eleitoral.
1. Conforme já decidiu o TSE, "Recurso inadmissível
não tem o efeito de obstaculizar o trânsito em julgado de
pronunciamento judicial, possuindo a última decisão no
processo natureza declaratória" (AgR-AR n° 221,
rel. Mm. Marco Aurélio, DJ de 16.9.2005). No mesmo
sentido: AR n° 932-96/PE, rel. Mm. Arnaldo Versiani,
DJEde 9.2.2012.
2.
Dada a publicação da decisão da Presidência do
Tribunal em 1 0 .2.2012 - assentando a extemporaneidade
dos recursos extraordinários no REspe n° 36.160/MG, por
falta de ratificação, e a posterior manutenção dessa
decisão no STF, por decisão individual no âmbito de
agravo de instrumento -, evidencia-se que a citada data
(1 11 .2.2012) consubstancia o termo inicial do prazo de 120
dias para a propositura da rescisória contra os acórdãos
do TSE nos autos do citado Recurso Especial.
3.
Proposta a rescisória apenas em 13.8.2012,
infere-se que a ação rescisória foi proposta muito após o
prazo decadencial previsto no art. 22, inciso 1, alíneaj, do
Código Eleitoral.
Agravo regimental a que se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral,
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por unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto do
relátor.
BrasíliZ

gosto de 2013.

MINI T õH2
ENRlII^ UE NEVESDA SILVA - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhora Presidente, Ivo Leonardo Ferreira Caminhas e Pedro Ivo Ferreira
Caminhas ajuizaram ação rescisória, com pedido de tutela antecipada,

postulando a desconstituição "dos acórdãos proferidos por esse c. Tribunal no
julgamento do RESPE 36.160 e também o proferido pelo Tribunal Eleitora! de
Minas Gerais no Recurso Eleitora! 4834" (fl. 22), referentes à ação de
investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral que
apurou abuso do poder econômico nas eleições ocorridas em 2008,
caracterizadas pela distribuição, ao eleitorado, de "vários bens de consumo,

como alimentos, bebidas, além de serviços de transporte em kombis, ônibus e,
até mesmo, um 'disque-saúde', com disponibilização de ambulâncias Fiat
Fiorino"(fl. 27).
Os autos me foram redistribuídos pelo sistema não automático,
nos termos do art. 16, § 81 , do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral.
Por decisão de fis. 122-129, neguei seguimento à ação
rescisória, uma vez que proposta muito após o prazo decadencial previsto no
art. 22, inciso 1, alínea j, do Código Eleitoral. Ademais, ainda que assim não

fosse, a ação seria incabível, pois "acórdão que nega seguimento a recurso
especial, por impossibilidade de reexame de provas, não se expõe a ação
rescisória" (AgR-ED-ED-AR n° 220, rei. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJde 10.3.2006).
Pedro Ivo Ferreira Caminhas e Ivo Leonardo Ferreira
Caminhas, então, interpuseram agravo regimental (fis. 131-138), no qual
sustentam, em suma, que:
a) o recurso extraordinário fora ratificado por meio do
documento protocolizado sob o n° 26.04912011, em
10.11.2011, mesmo dia da disponibilização do acórdão
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rescindendo no Diário da Justiça, conforme consta do próprio
sito oficial do TSE;
b) o agravo de instrumento interposto em face da decisão
denegatória do recurso extraordinário proferida pelo Presidente
deste Tribunal teria suspendido o termo inicial do trânsito em
julgado do acórdão rescindendo, sendo incabível a contagem
do prazo de 120 dias antes do julgamento daquele apelo pelo
Supremo Tribunal Federal;
c) em virtude do litisconsórcio existente, se Pedro Ivo
ajuizasse a ação rescisória antes do julgamento do agravo de
instrumento interposto por Ivo Leonardo, ocorreria a
impossibilidade jurídica do pedido, ante à ausência de coisa
julgada material;
d) se o próprio lvo Leonardo aforasse a ação rescisória na
pendência do julgamento do agravo de instrumento, verificarse-ia a preclusão lógica, em virtude da prática de ato
incompatível com a vontade de recorrer;
e) "o STF registrou o transito em julgado da decisão publicada
em 17.4.2012 em 22.4.2012, pelo que esse é o marco inicial da
contagem do prazo de 120 dias para o ajuizamento da ação
rescisória" (fls. 132-133);
f)

a ação rescisória atacaria o teor do acórdão rescindendo,

uma vez que este, na esteira do aresto regional, teria suposto e
imaginado que ocorrera a distribuição de comida em
antecipada festa de aniversário de Pedro Ivo e a prestação de
serviço de assistencialismo a pessoas, sem que se
identificasse qualquer eleitor beneficiado pela distribuição de
comida e pelo assistencialismo ou que se provasse a
vinculação desses fatos com a eleição.
Requerem a reconsideração da decisão agravada e,
sucessivamente, a submissão do agravo regimental ao Pleno, com pedido
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expresso de destaque, com vistas ao consequente processamento e
provimento da ação rescisória.
A Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou, às fls. 155-163,
contrarrazões ao agravo regimental, nas quais pugna pelo seu não provimento
e pela manutenção da decisão que negou seguimento à ação rescisória ou,
caso assim não se entenda, pela sua total improcedência, pautando-se nos
seguintes argumentos:
a) a ação rescisória dos autos seria intempestiva, pois foi
proposta após o prazo decadencial iniciado em 1 0.2.2012, data
de publicação da decisão de negativa de seguimento aos
recursos extraordinários interpostos;
b) a presente ação também seria manifestamente incabível,
pois proposta contra acórdão que não examinou o mérito da
ação de investigação judicial eleitoral e que desproveu o
recurso especial em razão da impossibilidade de reexame de
matéria fático-probatória;
c) ainda que o acórdão atacado fosse rescindível, a arguida
violação ao art. 22, V, da LC n° 64190 não foi debatida nos
autos do processo principal, razão pela qual teria ocorrido a
preclusão e convalidação do vício;
d) os autores também não teriam demonstrado a ocorrência
de prejuízo com a diminuição do prazo de cinco para três dias,
inexistindo motivo para se declarar eventual nulidade, nos
termos do art. 219 do CE;
e) a violação ao art. 22 da LC n° 64190, aduzida com base na
ausência de exame da potencialidade dos fatos para influir no
resultado do pleito, não seria procedente a teor do que dispõe
o inciso XVI do mesmo dispositivo legal e da expressa
manifestação zonal acerca da potencialidade dos fatos;
a presente ação rescisória repousaria sobre fatos que
constituem o próprio objeto da ação principal, sobre os quais
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houve controvérsia e, assim, claro pronunciamento judicial, não
observando, portanto, o disposto nos § 1 0 e 20 do art. 485 do
Código de Processo Civil.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhora Presidente, o agravo regimental é tempestivo. A decisão
agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 18.6.2013,
conforme certidão à fI. 153, e o agravo foi interposto em 20.6.2013 (fl. 131), em
petição assinada por procurador constituído nos autos (procuração à fl. 24).
Na espécie, reafirmo os fundamentos da decisão agravada
(fis. 123-128):
E...]
A pretensão dos autores não prospera.
A ação rescisória, no âmbito da Justiça Eleitoral, tem previsão de
cabimento específica no Código Eleitoral:

Art. 22. Compete ao Tribunal Superior:
- processar e julgar originariamente:
E...]
j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que
intentada dentro do prazo de cento e vinte dias de decisão
irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até
o seu trânsito em julgado; (Grifo nosso.)
Esclarecem os autores que pretendem a desconstituição de julgados
do TSE e do TRE/MG em AIJE autuada nesta Corte como REspe
n° 36. 160/MG.
Na espécie, o TSE apreciou o feito, sob a relatoria do Ministro Marco
Aurélio, conheceu dos recursos especiais e os desproveu, em
acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL - OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA.
Surgindo a interposição do recurso especial quando já
extravasado o prazo de três dias previsto na legislação de
regência - tendo em conta a suspensão do prazo recursal pela
interposição dos embargos de declaração -, cumpre dele não
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conhecer. Entendimento do Relator não acolhido pelo
Colegiado. Interpretação do artigo 275, § 40, do Código
Eleitoral - no sentido de os embargos de declaração
interromperem o prazo para a interposição dos demais
recursos - reafirmada.
RECURSO ESPECIAL. O julgamento de recurso de natureza
extraordinária faz-se a partir das matérias e premissas fáticas
constantes do acórdão impugnado, sendo defeso adentrar o
reexame dos elementos probatórios para, à mercê de quadro
fático diverso do retratado pelo Tribunal de origem, chegar-se a
conclusão sobre a erronia do que decidido.
ACÓRDÃO - DEPOIMENTOS. Inexiste lei que, interpretada e
aplicada, obrigue o órgão julgador a transcrever a íntegra dos
depoimentos colhidos.
(REspe no 36.160/MG, rei. Mm. Marco Aurélio, DJE de
19.11.2010.)
Foram, ainda, opostos dois embargos de declaração pelos autores,
ambos rejeitados, e interpostos recursos extraordinários, não
admitidos pelo Ministro Ricardo Lewandowsk, então Presidente,
consoante a seguinte fundamentação:

Os recursos não merecem prosperar. Bem examinados os
autos, verifico que os apelos extraordinários foram
protocolizados em 41812011
(fis.
1.323-1.330 e
fis. 1.337-1.341), antes mesmo de publicado o acórdão
proferido no julgamento dos segundos embargos dõclaratórios,
ocorrido em 11/11/2011 (fi. 1.373). Na verdade, competia aos
recorrentes ratificarem os recursos após a publicação do
acórdão que julgou os declaratórios, porém não o fizeram.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem consignado, por
meio de remansosa jurisprudência, como extemporâneo o
apelo extremo interposto antes da publicação do acórdão
proferido nos declaratórios, sem que haja a devida ratificação
do ato. Nesse sentido, confira-se:
"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. EXTEMPORANEIDADE.
INTERPOSIÇÃO PREMATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO.
AGRAVO IMPRO VIDO.
1- É extemporâneo o recurso extraordinário interposto
antes do julgamento dos embargos de declaração
opostos na instância a quo, sem que tenha havido a
posterior ratificação, sendo irrelevante que somente a
outra parte tenha embargado.
II - Agravo regimental improvido" (AI-STF 712.438-AgR,
de minha relatoria).

Isso posto, nego seguimento ao recurso.
Esta decisão foi publicada em no DJE em 1°.2.2012.
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Os autores interpuseram, então, agravo, autuado no STF como ARE
no 677. 714/MG e distribuído à relator/a do Ministro Joaquim Barbosa,
que lhe negou seguimento, sem análise de mérito, mantendo a
conclusão da Presidência do TSE quanto à intempestividade do
recurso extraordinário, in verbis:

O agravante interpôs recurso extraordinário (0410812011) antes
do julgamento dos embargos de declaração (13/10/2011), sem
que se tenha notícia nos autos de posterior ratificação do
recurso.
Sendo o acórdão proferido em embargos de declaração parte
integrante do acórdão recorrido, somente a partir de sua
publicação começa a fluir o prazo recursal. Esta Corte tem
entendimento pacificado no sentido de que a interposição do
recurso extraordinário só é cabível após a publicação, no Diário
da Justiça, do aresto contra o qual se recorre, tendo em vista
ser imprescindível o conhecimento dos fundamentos adotados
pelo órgão julgador para que se possa impugná-los.
Em sentido semelhante, confira-se, v.g., RE 407.812-AgR
(rei. Min. Cezar Peluso, DJ de 16.09.2005), AI 541.681-ED
(rei. mm . Carlos Veiloso, DJ de 23.09.2005), RE 198.131-AgR
(rei. mm . ElIen Gracie, DJ de 18.11.2005) RE 255.679-AgR
(rei. mm . Carlos Britto, DJ de 11.02.2005).
Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso
Observadas essas circunstâncias, esta Corte possui precedente, em
caso similar, segundo o qual "Recurso inadmissível não tem o efeito
de obstaculizar o trânsito em julgado de pronunciamento judicial,
possuindo a última decisão no processo natureza declaratória"
(AgR-AR n° 2211GO, rei. Mm. Marco Aurélio, DJ de 16.9.2005).
Colho, por oportuno, da fundamentação de tal precedente, o
seguinte trecho:

Observe-se a decisão rescindenda. É o acórdão proferido por

esta Corte que teria implicado a abordagem do mérito. Tanto
assim que a ação rescisória nela foi ajuizada. Saliente-se que
não se tem como acórdão rescindendo o proferido pelo
Supremo Tribunal Federal negando provimento ao agravo
interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao recurso
extraordinário intempestivo. Pois bem, descabe, para saber-se,
o termo inicial do prazo de decadência estabelecer distinções.
Tanto faz ter-se situação jurídica reveladora da ausência do
enquadramento do extraordinário no permissivo que lhe é
próprio, conforme os autos, como caso em que se verifica
irregularidade de representação processual, ausência de
interesse de agir na via do recurso ou manIfesta
intempestividade deste, a ponto de até mesmo o período
ultrapassar o prazo decadencial da ação rescisória. O que
importa perceber é que o efeito, na dicção de José Carlos
Barbosa Moreira, de empecer a coisa julgada pressupõe
recurso admissível. A não, se entender assim, o prazo
decadencial será projetado no tempo, praticamente sem
limitação, bastando que se siga com a interposição de recursos
protelatórios. 0 direito é instrumental e dinâmico, e a parte há
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de ter presentes aspectos positivos e negativos ao utilizar este
ou aquele remédio. Se, diante de decisão que não desafia
recurso extraordinário, insiste-se na admissibilidade deste,
interpondo-o e, ante pronunciamento negativo, protocoliza-se o
agravo e outros recursos subseqüentes, corre-se o risco de
perder, como ocorreu na situação jurídica revelada neste
processo, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória.
Cumpre a responsabilidade maior quanto a atos que venham a
ser praticados, não sendo demasia consignar a necessidade
de rigor no enfoque, considerada a quadra vivida de
sobrecarga do Judiciário, emperrando a própria máquina
administrativo-jurisdicional, inibindo-se a protocolização de
recursos protelatórios. (Grifo nosso.)
Assim, afirmou o Ministro Marco Aurélio que, "decorrido o prazo para
interposição ou não se enquadrando o recurso no permissivo
constitucional, tem-se como verificado o termo inicial dos 120 dias
alusivos à decadência'
Em situação semelhante, já assinalara o Ministro Arnaldo Versian
na fundamentação da AR n° 932-961PE, apreciado por esta Corte em
10. 11.2011 e publicado no DJE de 9.2.2012:
Ademais, de acordo com a jurisprudência do próprio STJ, a
"inadmissibilidade ou intempestividade do recurso interposto
deve ser considerada como dies a quo para o prazo
decadencial do direito a rescindir o acórdão recorrido salvo se
constatado erro grosseiro ou má-fé do recorrente" (Recurso
Especial n° 841.592, rei. Mm. Luiz Fux, de 7.5.2009).
Nesse julgado alusivo à AR n° 932-961PE, ressalto que o autor
interpôs recursos intempestivos, de forma sucessiva, a partir do
decurso de prazo para recurso da decisão individual do relator nesta
Corte Superior, que considerou o início do prazo decadencial a partir
do término do prazo recursal em que era oportuna a apresentação
de agravo regimental. Por tal razão, julgou extinta a ação rescisória,
ao seguinte fundamento: «Configura-se a decadência quando a ação
rescisória é proposta fora do prazo de cento e vinte dias a contar do
trânsito em julgado da decisão rescindenda, conforme dispõe o
art. 22, inciso 1, alínea j, do Código Eleitoral".
No caso em exame, concluiu-se, no âmbito dos autos do REspe
n° 36. 160/MG, que se negou seguimento aos recursos
extraordinários dos autores porquanto «o Supremo Tribunal Federal
tem consignado, por meio de remansosa jurisprudência, como
extemporâneo o apelo extremo interposto antes da publicação do
acórdão proferido nos declaratórios, sem que haja a devida
ratificação do ato"
Dada a publicação da decisão da Presidência do Tribunal em
1°. 2.2012 - quanto à extemporaneidade dos recursos extraordinários
no REspe n° 36. 160/MG, por falta de ratificação, e a posterior
manutenção dessa decisão no STF, em decisão individual do
Ministro Joaquim Barbosa (fl. 114) -, tenho que, diante de tais
circunstâncias, há de se considerar a referida data como o termo
inicial do prazo de 120 para a propositura da rescisória.
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E, na espécie, esta somente foi proposta em 13.8.2012, ou seja,
muito após o prazo decadencial previsto no art. 22, 1, j, do Código
Eleitoral.
[ ... ]
Os autores defendem que apenas o recurso extraordinário de
Ivo Leonardo Ferreira Caminhas não foi admitido e que há ratificação do
recurso extraordinário de Pedro Ivo Ferreira Caminhas, por meio de petição de
Protocolo n°26.049/2011, em 10.11.2011.
No entanto, não cabe, no âmbito da presente ação rescisória,
rever a decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, que não admitiu os recursos
extraordinários interpostos por ambos os autores, nos autos do Recurso
Especial n° 36.160, conforme se infere do teor da citada decisão:
Os recursos não merecem prosperar. Bem examinados os
autos, verifico que os apelos extraordinários foram
protocolizados em 41812011 (fis. 1.323-1.330 e fis. 1.337-1.341),
antes mesmo de publicado o acórdão proferido no julgamento
dos segundos embargos declaratórios, ocorrido em 11/11/2011
(II. 1.373). Na verdade, competia aos recorrentes ratificarem os
recursos após a publicação do acórdão que julgou os
declaratórios, porém não o fizeram.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem consignado, por meio
de remansosa jurisprudência, como extemporâneo o apelo extremo
interposto antes da publicação do acórdão proferido nos
declaratórios, sem que haja a devida ratificação do ato.
Os agravantes defendem, ainda, que foi interposto agravo de
instrumento por lvo Leonardo Ferreira Caminhas, contra a decisão denegatória
de seu recurso extraordinário, razão pela qual seria incabível a contagem do
prazo de 120 dias antes do julgamento desse recurso pelo Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, anoto que este Tribunal, em caso semelhante
(AgR-AR n° 221/GO, DJ de 16.9.2005), assinalou que "Recurso inadmissível
não tem o efeito de obstaculizar o trânsito em julgado de pronunciamento
judicial, possuindo a última decisão no processo natureza decIaratória"
Destaco o seguinte trecho do voto condutor do referido julgado:

Observe-se a decisão rescindenda. É o acórdão proferido por esta
Corte que teria implicado a abordagem do mérito. Tanto assim que a
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ação rescisória nela foi ajuizada. Saliente-se que não se tem como
acórdão rescindendo o proferido pelo Supremo Tribunal Federal
negando provimento ao agravo interposto com a finalidade de
imprimir trânsito ao recurso extraordinário intempestivo. Pois
bem, descabe, para saber-se, o termo inicial do prazo de decadência
estabelecer distinções. Tanto faz ter-se situação jurídica reveladora
da ausência do enquadramento do extraordinário no permissivo que
lhe é próprio, conforme os autos, como caso em que se verifica
irregularidade de representação processual, ausência de interesse
de agir na via do recurso ou manifesta intempestividade deste, a
ponto de até mesmo o período ultrapassar o prazo decadencial da
ação rescisória. O que importa perceber é que o efeito, na dicção
de José Carlos Barbosa Moreira, de empecer a coisa julgada
pressupõe recurso admissível. A não se entender assim, o
prazo decadencial será projetado no tempo, praticamente sem
limitação, bastando que se siga com a interposição de recursos
protelatórios. O direito é instrumental e dinâmico, e a parte há de
ter presentes aspectos positivos e negativos ao utilizar este ou
aquele remédio. Se, diante de decisão que não desafia recurso
extraordinário, insiste-se na admissibilidade deste, interpondo-o e,
ante pronunciamento negativo, protocoliza-se o agravo e outros
recursos subseqüentes, corre-se o risco de perder, como ocorreu
na situação jurídica revelada neste processo, o prazo para o
ajuizamento da ação rescisória. Cumpre a responsabilidade
maior quanto a atos que venham a ser praticados, não sendo
demasia consignar a necessidade de rigor no enfoque,
considerada a quadra vivida de sobrecarga do Judiciário,
emperrando a própria máquina administrativo-jurisdicional,
inibindo-se a protocolização de recursos protelatórios. (Grifo

nosso.)

Assim, inadmitidos os recursos extraordinários dos autores, por
extemporaneidade decorrente de ausência de ratificação, é de se reconhecer a
fluência do prazo decadencial a partir da publicação dessa decisão da
Presidência do Tribunal, sucedida em 11.2.2012.
Diante disso, afigura-se configurada a decadência, uma vez
que a ação rescisória foi proposta em 13.8.2012 (fi. 2), muito após o prazo de
120 dias para à propositura da demanda, nos termos do art. 22, inciso 1, alínea

j, do Código Eleitoral.
Ademais, anoto que esta Corte Superior, ao julgar o Recurso
Especial n° 36.160, assentou a impossibilidade de rever as conclusões da
Corte de origem, quanto à procedência da AIJE e a configuração do abuso do
poder econômico, porquanto seria exigível o reexame dos elementos de provas
dos autos, vedado na instância especial. E, nessa hipótese, o Tribunal já
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decidiu que é cabível o manejo da ação rescisória para desconstituir o julgado
atacado.
Nesse ponto, reproduzo o seguinte trecho da decisão agravada
(fis. 128-129):
E ... ]
Ainda que assim não fosse, observo que este Tribunal, no REspe
no 36. 160/MG, decidiu que "o julgamento de recurso de natureza
extraordinária faz-se a partir das matérias e premissas fáticas
constantes do acórdão impugnado, sendo defeso adentrar o
reexame dos elementos probatórios para, à mercê de quadro fático
diverso do retratado pelo Tribunal de origem, chegar-se a conclusão
sobre a erronia do que decidido' além do que "inexiste lei que,
interpretada e aplicada, obrigue o órgão julgador a transcrever a
íntegra dos depoimentos colhidos"
As alegações expostas na inicial sequer atacam o teor do citado
acórdão do TSE, mas se cingem a argumentar que a decisão
regional se basearia em presunções e conclusões sem lastro nas
provas testemunhais colhidas durante a instrução do processo e que
não se teria realizado a aferição da potencialidade dos atos em influir
nas eleições.
A esse respeito, observo que já se decidiu: "Compete ao Tribunal
Superior Eleitoral processar e julgar a ação rescisória de seus
próprios julgados que tenham analisado o mérito de questões
atinentes à inelegibilidade" (ED-AC n° 2824-741DF, rei. Min. Aidir
Passarinho Júnior, DJE de 4.2.2011).
De igual modo, cito o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. Embargos de Declaração nos
Embargos. Ação Rescisória. Eleições 2004.
Só cabe ação rescisória para desconstituir decisão que
contenha declaração de inelegibilidade.
Acórdão que nega seguimento a recurso especial, por
impossibilidade de reexame de provas, não se expõe a ação
rescisória. É que nos termos do Código Eleitoral (art. 22, 1, j),
apenas as decisões que declaram a inelegibilidade são
rescindíveis.
(AgR-ED-ED-AR n o 220/BA, rei. Miti. Humberto Gomes de
Barros, DJ de 10.3.2006, grifo nosso.)
Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao
agravo regimental interposto por Pedro Ivo Ferreira Caminhas e Ivo
Leonardo Ferreira Caminhas.
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EXTRATO DA ATA

AgR-AR n° 735-10.2012.6.00.0000/MG. Relator: Ministro

Henrique Neves da Silva. Agravantes: Ivo Leonardo Ferreira Caminhas e outro
(Advogado: Francisco Galvão de Carvalho). Agravado: Ministério Público
Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo
regimental, nos termos do voto do relator.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes as Ministras
Laurita Vaz e Luciana Lóssio, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli e
Henrique Neves da Silva, e a Procuradora-Geral Eleitoral, Helenita Acioli.
Ausente, sem substituto, o Ministro Castro Meira.

SESSÃO DE 22.8.2013.

