TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACóRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISóRIA NO 9-02.2013.6.00.0000 —
CLASSE 5 —flOVA FRIBURGO — RIO DE JANEIRO
Relatora: Ministra Luciana Lóssio
Agravante: Carlos Alberto Trindade
Advogados: Manuel Joaquim de Carvalho Ferreira e outros

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISóRIA. NÃO
CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.
1. A ação rescisória no âmbito da justiça eleitoral só é
cabível contra decisão que declara inelegibilidade.
não se imputou inelegibilidade ao autor,
limitando-se a negar o seu registro de candidatura por
deficiência na formação do processo.
2. In casu,

3. Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos das notas de
julgamento.
Brasília, 6 de agosto de 2013.
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RELATóRIO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LóSSIO: Senhora
Presidente, Carlos Alberto Trindade interpõe agravo regimental contra decisão
que não conheceu da presente ação rescisOria, dando por prejudicado o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos:
Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.
5. A presente ação rescisória não pode ser conhecida.
6. Ao negar seguimento ao recurso especial interposto pelo Autor e,
assim, manter a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral
fluminense, o Ministro Dias Toffoli assentou a impossibilidade de
reexame de fatos e provas nessa instância especial, sem examinar o
mérito da ação de impugnação do registro de candidatura, que
sequer imputou inelegibilidade ao Autor.
Nessa linha, "não cabe ação rescisória contra decisão que nega
seguimento a recurso especial ante a impossibilidade de reexame de
fatos e provas, pois apenas as decisões que 4deciaram inelegibilidade
são rescindíveis" (AgR-AR ri. 345/AL, Rei. Min. Joaquim Barbosa,
DJe 1 0.9.2009, grifos nossos).
7. Desse modo, na esteira da sólida jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, o acórdão a ser rescindido seria aquele proferido
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, no julgamento do
recurso eleitoral e contra o qual não é cabível ação rescisória nesta
instância Superior.
Confira-se:
"Ação rescisória. Acórdão de Tribunal Regional Eleitoral.
Filiação partidária.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente cabe
ação rescisória para rescindir acórdãos do Tribunal Superior
Eleitoral, não se admitindo seu ajuizamento para desconstituir
acórdão de Tribunal Regional Eleitoral" (AgR-AR ri. 295294,
Rei. Min. Arnaldo Versiani, DJe 12.11.2010).
8. Assim, por não ter sido o acórdão rescindendo proferido pelo
Tribunal Superior Eleitoral tem-se que a presente ação não pode ser
conhecida, pois, consoante a orientação jurisprudencial sobre o
tema, "escapa ao âmbito de competência deste Tribunal rescisão de
acórdãos de Tribunais Regionais Eleitorais e de juizes eleitorais de
1* Grau (art. 22, inc. 1, letra j l , do Código Eleitoral - Lei ri. 4.737165)"
ri.
(AgR-AR
284/RJ,
Rei.
Min.
Fernando Gonçalves,
DJe 20.10.2008).
9. De se realçar que, na espécie vertente, o acórdão rescindendo
proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral não imputou inelegibilidade
ao Autor, limitando-se a negar o registro de sua candidatura por
deficiência na instrução do respectivo processo, vícios tidos como
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não sanados apesar da regular intimação para tanto, ainda na
instância ordinária, de menos do que se tem nos presentes autos.
10. Pelo exposto, não conheço da presente ação rescisória,
prejudicado, por óbvio, o requerimento de antecipação dos efeitos da
tutela (art. 17 do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral).
(Fis. 61-63)

Em suas razões, o agravante alega, em suma, que "os erros
grosseiros verificados no julgamento dos tribunais a quo podem e devem ser
matéria de ação rescisória" (fi. 78).
É o relatório.

VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LóSSIO (relatora): Senhora
Presidente, na espécie, pretende-se a desconstituição de decisão monocrática
de relatoria do e. Min. Dias Toffoli, que negou seguimento a recurso especial,
ante a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório, constante dos
autos do pedido de registro de candidatura do ora agravante.
A presidente deste Tribunal, no exercício da competência
estabelecida no art. 17 do RITSE 1 , não conheceu da presente ação rescisória,
sob o argumento de que a decisão rescindenda "assentou a impossibilidade de
reexame de fatos e provas nessa instância especial, sem examinar o mérito da
aÇão de impugnação do registro de candidatura, que sequer imputou
inelegibilidade ao Autor"(fl. 62).
Tal ponto sequer foi impugnado pelo agravante em suas
razões recursais que se limitou a alegar que "os erros grosseiros vorificados -no
julgamento dos tribunais a quo podem e devem ser matéria de ação rescisória"
no
(fl. 78). No caso, aplica-se o Enunciado Sumular
1182/STJ.

1 ArL 17. Durante o período de férias forenses, compete ao presidente e, em sua ausência ou impedimento, ao
vice-presidente, decidir os processos que reclamam solução urgente; na ausência de ambos, observar-se-á a ordem
de antiguidade.
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Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, "para que o
agravo obtenha êxito, é necessário que os fundamentos da decisão agravada
sejam especificamente intirmados, sob pena de subsistirem suas conclusões"
(AgR-RMS n O 108815/RS, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 12.8.2011).
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhora
Presidente, faço ressalva quanto ao fundamento alusivo ao objeto da
rescisória. Continuo convencido de que, se decisão do Tribunal Superior
Eleitoral é rescindível, por maior razão, também o é a do Regional. Nego
provimento ao recurso pelo segundo fundamento.

f

ffigo
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EXTRATO DA ATA

AgR-AR n O 9-02.2013.6.00.0000/RJ. Relatora: Ministra Luciana
Lóssio. Agravante: Carios Alberto Trindade (Advogados: Manuel Joaquim de
Carvalho Ferreira e outros).
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo
regimental, nos termos do voto da relatora.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes as Ministras
Laurita Vaz e Luciana Lóssio, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Castro
Meira e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em
exercício Francisco Xavier.

SESSÃO DE 6.8.2013.

