TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACóRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N o 1668-17.
2011.6.00.0000 — CLASSE 6 — BELÉM — PARÁ
Relator originário: Ministro Marco Aurélio
Redator para o acórdão: Ministro Dias Toffoli
Agravante: Edilson de Sousa Cunha e outros
Advogado: Marcio Augusto Lisboa dos Santos Junior
Agravado: Ministério Público Eleitoral

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALTERAÇÃO. LEI No 12.32212010. APLICABILIDADE.
JUSTIÇA ELEITORAL. PROCESSAMENTO NOS
PRóPRIOS AUTOS. PROVIMENTO.
1 . É aplicável, na Justiça Eleitoral, a alteração promovida
pela Lei nO 12.32212010 ao art. 544 do Código de
Processo Civil, não sendo cabível a negativa de
seguimento ao agravo por falta de peças
(PA nO 1446-83/DF).
2. Segundo a nova disciplina, as razões do agravo
devem ser juntadas aos autos do processo originário, o
qual deverá ser remetido a este Tribunal Superior para
julgamento.
3. Agravo regimental provido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em prover o agravo regimental, nos termos das notas de julgamento.
Brasília, 1 0 de agosto de 2013.
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RELATóRIO

0 SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhora
Presidente, às folhas 94 e 95, neguei seguimento ao agravo, ante a ausência
do traslado da peça de interposição dos deciaratórios, essencial ao deslinde da
controvérsia.
Na minuta de folhas 103 a 106, os agravantes sustentam a
aplicabilidade, nesta Justiça Especializada, da alteração do artigo 544 do
Código de Processo Civil. Reproduzem julgados do Tribunal Superior Eleitoral,
a fim de amparar o entendimento defendido. Consoante argumentam,
protocolado o agravo em 20 de setembro de 2011, dever-se-ia observar, na
tramitação, o disposto na Lei n O 12.322, cujos efeitos no mundo jurídico
incidiriam desde 9 de dezembro de 2010.
Pleiteiam o provimento do regimental, para o agravo ser
processado independentemente da formação do instrumento, determinando-se
a subida do processo principal.
0 Ministério Público Eleitoral, espontaneamente, apresenta
parecer, no qual preconiza o retorno do agravo ao Regional, para ser juntado
ao processo originário, que deverá ser remetido a este Tribunal (folhas 132 a
134).
É o relatório.

VOTO (vencido)

0 SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Relator): Senhora
Presidente, na formalização deste agravo, atenderam-se os pressupostos
gerais de recorribilidade. A minuta, subscrita por profissional da advocacia
regularmente constituído (folhas 80 a 82), foi protocolada no lapso temporal
legalmente estabelecido.
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Observem que os agravantes interpuseram agravo de
instrumento, em cuja minuta indicaram cópias dos seguintes documentos a
serem trasladados: procurações, Acórdãos n os 24222 e 24277 e respectivas
intimações, petição recursal e decisão mediante a qual foi negado seguimento
ao especial. Não apontaram a peça de formalização dos embargos, tidos por
protelatórios pelo Tribunal Eleitoral do Pará.
Protocolado o agravo e formado o instrumento, não há campo
para requerer-se, neste regimental, a transmutação da forma de
processamento do recurso. Está-se diante de preclusão consumativa, tendo
em conta o fato de haver-se pleiteado, perante o Regional, a formação do
instrumento, sem, contudo, indicar-se peça que se revelou essencial.
No mais, o Código Eleitoral contém regência específica quanto
ao agravo de instrumento visando à subida do especial. Confiram o disposto
no artigo 279. A formação do instrumento constitui-se elemento inibidor da
interposição de recurso, pois incumbe à parte, no prazo assinado em lei,
indicar as peças a serem trasladadas.
Veio à balha, em setembro de 2010, a Lei no 12.322. 0 introito
dessa norma revela-a destinada a reger o agravo de instrumento formalizado
contra decisão de trancamento de recurso extraordinário ou especial.
Alterou-se o Código de Processo Civil, e não o Eleitoral, e a nova regra é
explícita no tocante aos mencionados recursos. Descabe entender que, na
referência ao recurso especial, insere-se o eleitoral, de mesma nomenclatura.
Repita-se: surgiu disciplina considerado o Código de Processo Civil, e não o
Eleitoral.
Mais do que isso, no § 4` do artigo 544, na redação conferida
pelo artigo 1 0 da citada Lei, há alusão ao Supremo e ao Superior Tribunal de
Justiça. 0 silêncio quanto ao Tribunal Superior Eleitoral é eloquente. Resultou
do fato de os recursos eleitorais não serem regidos pelo Código de Processo
Civil, mas sim pelo Código Eleitoral.
Manifesto-me, então, no sentido de não ser a Lei
no 12.32 2
. 12010 aplicável ao agravo de instrumento eleitoral, por gerar
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automatismo, a meu ver, inconveniente, facilitando a interposição do agravo e,
o que é pior, com a subida imediata do processo dito principal.
Aliás, a referida Lei inverteu a ordem natural das coisas. É
sabido que a percentagem de sucesso com agravo de instrumento é mínima.
Pois bem, em vez de a execução provisória fazer-se sem despesas maiores
para o vencedor na origem, terá ele que providenciar a formação de
instrumento. São discutíveis a conveniência e a oportunidade no contexto da
mencionada Lei.
Desprovejo este regimental.

ESCLARECIMENTO

0 SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhora Presidente,
já incidiria a legislação da subida do agravo nos autos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LúCIA (presidente): Não,
mas há um segundo argumento.
0 SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Relator): Sim,
incidiria, mas existe a problemática de ele haver interposto o agravo de
instrumento e pleiteado o traslado, deixando de indicar essa peça.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LúCIA (presidente): No
pleito que ele fez, deixou de indicar uma peça, por isso que o Ministro Marco
Aurélio disse que em uma parte fica vencido.
0 SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Relator): Então o
Regional remeteu o agravo de instrumento ao Tribunal.
0 SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Mas aplicamos a
sistemática do mesmo jeito.
0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Salvo
engano, o entendimento do Tribunal — até antes de eu estar aqui — é que, a
partir do momento em que se assentou a aplicação da nova regra do Código
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de Processo Civil, todos os processos que estavam aqui — o Ministro Marco
Aurélio é vencido nesse ponto — deveriam retomar aos tribunais regionais para
que viessem nos próprios autos, ou seja, todos aqueles agravos de
instrumento interpostos, efetivamente por instrumento, deveriam voltar e subir
nos próprios autos. Isso foi definido.
A situação seria aparentemente essa. A diferença é que, nesse
caso, o instrumento quando formado não estava completo, faltava uma peça.
Parece-me que esse foi o entendimento padrão do Tribunal.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhora Presidente,
peço vénia ao relator para acompanhar o parecer da douta Procuradoria-Geral
Eleitoral, que subscrevo e na conclusão afirma:
Dessa forma, não é mais cabível a negativa de seguimento ao
agravo por falta de peças, sendo forçoso o retorno à Corte Regional,
para que as razões do agravo sejam juntadas nos autos do processo
originário que, ato contínuo, deverá ser remetido a esse Tribunal
Superior Eleitoral, para julgamento.
Pleiteio o retorno do agravo à Corte Regional para que seja
juntado o original.

VOTO

A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ: Senhora Presidente, o
Ministro Dias Toffoli dá provimento?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LúCIA (presidente): 0
Ministro Relator nega provirriento ao agravo. 0 Ministro Dias Toffoli dá
provimento para o processo voltar ao tribunal de origem e subir o processo
todo.
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A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ: Senhora Presidente,
temos decidido assim também em outros julgados.
Acompanho o Ministro Dias Toffoli.
0 SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Relator): Penso
que, no tocante à situação jurídica, é a primeira vez que a enfrentamos. A
parte, em vez de formalizar o agravo no próprio processo em curso na origem,
interpôs o agravo de instrumento, indicando peças para o traslado e deixando
de fazê-lo quanto a peça essencial, Mas, de qualquer modo, informo que não
fiz ementa para o caso.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LúCIA (presidente): Penso
que o diferencial é exatamente o que o Ministro Relator está apontando. Na
formação do instrumento há outro dado realçado pelo Ministro, ele fica vencido
quando determina que não subam os autos, mas que formem o instrumento.
Mas, nesse caso, na formação do instrumento, a parte deixou
de pedir uma peça que era essencial e o Ministro Dias Toffoli, no entendimento
dele, dá provimento ao agravo para voltar ao TREIPA. e subir tudo no próprio
recurso, aliás, na forma da nova lei.
0 SENHOR MINISTRO CASTRO MEIRA: Já estava em vigor a

novaleiquando...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LúCIA (presidente): Já
estava em vigor a nova lei.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO CASTRO MEIRA: Senhora Presidente,
nesse caso, eu também supero o óbice apontado pelo eminente relator,
porque, na verdade, a sistemática da nova lei objetiva exatamente a
simplificação, de tal modo que agilize o julgamento do recurso trazendo o
agravo justamente com as peças dos autos e facilitando, as
da matéria que está sendo discutida.

(--^\ r^\ r

o julgamento
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Embora compreenda os fundamentos do Ministro Marco
Aurélio, e os louvo, prefiro acompanhar a posição do Ministro Dias Toffoli.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhora Presidente, peço vénia ao eminente relator para acompanhar a
divergência inaugurada pelo Ministro Dias Toffoli, pelo fato de que o agravo foi
interposto, pelo que informado, após a vigência da lei. Então deveria ter
seguido, como já definido por este Tribunal, o novo rito do CPC e subir como
agravo nos próprios autos.

VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LóSSIO: Senhora
Presidente, da mesma forma, peço vénia ao eminente relator para acompanhar
a divergência.

VOTO (vencido)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LúCIA (presidente):
Senhores Ministros, nesse caso, acompanho o Ministro Marco Aurélio, porque
penso que há esse diferencial. A parte interpôs agravo por instrumento e nele
deixou de aplicar a peça.

r\ /
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EXTRATO DA ATA

AgR-Al no 1668-17.2011.6.00.0000/PA. Relator originário:
Ministro Marco Aurélio. Redator para o acórdão: Ministro Dias Toffoli.
Agravantes: Edilson de Sousa Cunha e outros (Advogados: Marcio Augusto
Lisboa dos Santos Junior e outros). Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: 0 Tribunal, por maioria, proveu o agravo regimental,
nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, que redigirá o acórdão. Vencidos
os Ministros Marco Aurélio e Cármen Lúcia.
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 a Vice-Procuradora-Geral Eleitoral, Sandra
Cureau.

SESSÃO DE 10.8.2013*.

Sem revisão das notas de julgamento da Ministra Cármen Lúcia.

