TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N°395-24.2011.6.10.0000 - CLASSE 6— SÃO LUÍS - MARANHÃO
Relator: Ministro Henrique Neves da Silva
Embargante: Josimá Cunha Rodrigues
Advogados: Rogério Chaves Souza e outros
Embargado: Ministério Público Eleitoral

Embargos de declaração. Decisão monocrática. Agravo.
Provimento. Melhor exame. Recurso especial.
1. Na linha da jurisprudência majoritária deste Tribunal,
os embargos de declaração, com pretensão infringente,
opostos contra decisão monocrática devem ser recebidos
como agravo regimental.
2. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que,
em regra, não cabe agravo regimental contra decisão que
dá provimento a agravo para melhor exame de recurso
especial, salvo se alegado eventual não atendimento dos
pressupostos de admissibilidade do agravo provido, tais
como tempestividade e regularidade da representação
processual. Precedentes: AgR-Al n° 1854-08, rei. Mm.
Arnaldo Versiani, DJe de 23.8.2011; REspe n° 1564-59,
rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 30.8.2011; AgR-Al
n° 11.909, rei. Mm. Ricardo Lewandowski, DJe de
4.5.2010.
3. Hipótese em que se afigura incabível a discussão de
questões associadas à viabilidade do recurso especial,
uma vez que tais alegações serão oportunamente
examinadas no momento do julgamento do apelo,
inclusive com prévia análise dos pressupostos recursais.
Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, não conhecido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por8
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maioria, em receber os embargos de declaração como agravo regimental e
dele não conhecer, nos termos do voto do relator.
Brasília, 8 de 9ut,ibro de 2013.

MINIS O HENFÍQUE NEVES DA SILVA - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhora Presidente, o Ministério Público Eleitoral interpôs agravo de
instrumento (fls. 309-319) contra a decisão denegatória de recurso especial
interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
que, por maioria, rejeitou a denúncia, por atipicidade de conduta dos agentes,
nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal (fls. 270-288).
Reproduzo o relatório da decisão embargada (fls. 348-351):
O acórdão regional recebeu a seguinte ementa (fis. 270):
Eleitoral. Penal. Processo penal. Denúncia formulada
contra prefeito. Crime de fornecimento de alimento a eleitores
(art. lO c/c art. 11, inciso III, da Lei n°6.091/74).
Rejeitada preliminar de nulidade do inquérito policial por
violação de regras atinentes à prerrogativa de foro. Atipicidade
da conduta. Acolhimento. Aplicação do princípio da
insignificância. Ausência de justa causa para a propositura da
ação (art. 395, inciso III, do CPP).
Denúncia não recebida.
Nas razões do agravo, o agravante sustenta, em síntese, que:
a) não procede a afirmação de que a matéria arguida em seu
recurso especial não foi pre questionada, pois, conforme consta do
acórdão regional, o TRE/MA rejeitou a denúncia, alegando
expressamente que não houve violação ao art. 10, c. c. o art. 11, III,
da Lei n° 6.091174;
b) o acórdão recorrido violou os arts. 41 do Código de Processo
Penal e 129, 1, da Constituição Federal, porquanto, "mesmo presente
a justa causa para o prosseguimento da persecução penal" (II. 313),
rejeitou a denúncia;
c) o recurso especial interposto não busca o reexame do conjunto
fático-probatório, mas, sim, "a requalificação jurídica da moldura
fática delimitada no acórdão" (fl. 313);
d) apesar de o acórdão recorrido ter reconhecido "que houve
distribuição de alimento a pelo menos uma eleitora da zona urbana"
(fl. 314), o Tribunal a quo rejeitou a denúncia, por entender que não
houve prova de que os réus distribuíram alimentos a eleitores da
zona urbana e que a entrega de uma única refeição seria conduta
atípica, por se tratar de fato pena/mente insignificante;
e) o recurso especial deve ser recebido, a fim de que esta Corte
qualifique a distribuição de alimentos, expressamente reconhecida
pelo acórdão regional, "como indício da prática delitiva do art. 10 c/c
art. 11, III, ambos da Lei 6.091174" (fl. 315);
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O o recurso especial deve ser provido, porquanto o fato de uma

eleitora da zona urbana ter recebido refeição gratuita dos
denunciados, "por si só, tornaria típica a conduta dos envolvidos nos
termos do art. 10 c/c art. 11, III, ambos da Lei 6.091174" (fi. 316).
Além disto, este fato seria um "indício de que o fornecimento gratuito
de refeições destinava-se a todos os eleitores, independentemente
se residiam na zona rural ou urbana de Maranhâozinho" (fi. 317);
g) a Corte Regional não se limitou a aferir se o fato denunciado
constituía justa causa para deflagração da ação penal, efetuando, na
realidade, uma cognição exauriente e, consequentemente, um
julgamento sumário que impossibilitou o Ministério Público Eleitoral
de "produzir provas em juízo que comprovassem ou melhor
esclarecessem as circunstâncias que cercam os fatos narrados"
(fi. 317);
h) a técnica de julgamento adotada pelo Tribunal a quo implica
violação ao disposto nos ads. 129, 1, da Constituição Federal e 41 do
Código de Processo Penal;
i) o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da
jurisprudência desta Corte (HC n° 776-11, rel. Mm. Marco Aurélio
Mendes de Farias Mello, DJe de 29.9.2011 e AgR-REspe n° 28.131,
rel. Mm. Joaquim Barbosa Gomes, DJe de 24.6.2008).
Requer o conhecimento e provimento deste apelo, a fim de que o
recurso especial seja conhecido. Josimá Cunha Rodrigues
apresentou contrarrazões, às fis. 326-332, nas quais defende o não
conhecimento do presente recurso, com base na aplicação das
Súmulas 7 do STJ e 279 do STF, bem como pela ausência de
prequestionamento da tese recursal. Subsidiariamente, defende o
não provimento do apelo, porquanto a pretensão recursal "visa tão
somente trazer a rediscussão perante o TSE de matéria
fático-probatória já amplamente discutida e decidida perante o
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão" (fi. 332).
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, às fis. 341-346, manifestou-se
pelo provimento do agravo de instrumento, arguindo, em suma, que:
a) o material probatório contido nos autos basta para, ao menos
numa primeira análise, sustentar o recebimento da denúncia;
b) "a conduta reconhecida pelo Tribunal Regional, qual seja, o
fornecimento gratuito de alimentos a um eleitor, já é suficiente para
caracterizar a prática do crime previsto no artigo 10 c/c 11, III, da
Lei n° 6.091174, eis que, data vênia, inaplicável à espécie o princípio
da insignificância" (fi. 345);
c) o princípio da insignificância não pode ser aplicado para excluir a
tipicidade da conduta em tela, porquanto a infração penal
denunciada "visa a proteger o livre exercício do voto e a lisura do
processo de obtenção do voto" (fi. 345).

Pela decisão de fis. 348-353, dei provimento ao agravo do
Ministério Público Eleitoral, para melhor exame do recurso especial por ele
interposto.
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Seguiu-se a oposição de embargos de declaração por Josimá
Cunha Rodrigues (fis. 356-364), nos quais alega, em suma, que:
a) os embargos de declaração seriam cabíveis, nos termos do
art. 275, l e li, do Código Eleitoral, em virtude da existência de
omissão e contradição na decisão embargada;
b) houve omissão quanto ao argumento, apontado em
contrarrazões, de que a eleitora que supostamente teria
recebido refeição de forma gratuita (Taciana Gomes Galdino)
também seria acusada, o que seria de extrema relevância, pois
desnatura o único argumento que sustentaria a inicial
acusatória;
c) outro ponto a ser observado é que, ainda que Taciana
Gomes possa ser considerada vítima, "o fato de que apenas
um dos denunciados tenha recebido a mesma alimentação que
distribuía é insignificante para ensejar a persecução penal,
quiçá uma eventual sentença" (fl. 361);
d) a decisão embargada seria contraditória, pois, ao mesmo
tempo em que se entendeu que o recurso especial deveria ser
mais bem examinado, para se aferir a valoração jurídica
conferida aos fatos, se reconheceu que o recurso especial não
pode ser interposto para reexame de matéria fático-probatória,
asseverando que, para se 'reexaminar o valor conferido à prova
dos autos, seria necessário adentrar os fatos.
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de
declaração, "para fins de integrar a decisão nos pontos omissos e clareá-Ia nos
pontos contraditórios" (fl. 364).
É o relatório.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhora Presidente, inicialmente, recebo como agravo regimental os
declaratórios opostos contra decisão individual, na linha da jurisprudência
majoritária deste Tribunal, da qual cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO
RECURSO ESPECIAL. PEÇA ESSENCIAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão
monocrática do relator hão de ser recebidos como agravo
regimental.
(AgR-AI n° 7.143, rei. Mm. Carlos Ayres Britto, DJe de 13.4.2007,
grifo nosso.)

Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
Eleições 2006. Registro de candidato. Deputado estadual.
Inelegibilidade. Art. 1 0, 1, g, da Lei Complementar n° 64190. Decisão
regional. Deferimento. Recurso. Reconsideração. Pendência.
Recurso ordinário. Improbidade administrativa. Irregularidade
insanável. Efeito suspensivo. Não-concessão. Decisão agravada.
Fundamentos não infirmados.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão
monocrática devem ser recebidos como agravo regimental.
(AgR-RO n° 1.208, rei. Min. Caputo Bastos, PSESS em 31.10.2006,
grifo nosso.)
O agravo regimental é tempestivo. A decisão agravada
foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 6.9.2013, sexta-feira (certidão à
fI. 355), e o recurso foi interposto em 11.9.2013, quarta-feira (fI. 356), em
petição assinada por procurador habilitado nos autos (procuração à fi. 116).
Reproduzo o teor da decisão agravada (fls. 351-353):

O agravo é tempestivo. A Procuradoria Regional Eleitoral teve
ciência da decisão agravada em 3.10.2012 (fi. 305v) e o apelo foi
interposto em 5.10.2012 (ti. 309), em petição assinada por
Procurador Regional Ele itoraL
A Presidente do Tribunal de origem não admitiu o recurso especial
nos seguintes termos (tis. 302-303):
1...]

^f
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Após esse breve relato, constato que o recurso foi interposto
dentro do prazo legal, que a parte possui legitimidade para
recorrer, atendendo assim aos requisitos genéricos de
admissibilidade.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com os
requisitos específicos do recurso especial, percebo, todavia,
que o Tribunal não abordou a aplicação dos dispositivos legais
apontados, motivo pelo qual o apelo não pode prosseguir para
análise da Corte Superior Eleitoral por ausência do
prequestionamento.
Por outro lado, cabe ressaltar que embora o exame da eficácia
de determinado meio de prova, em tese, permita o recurso
especial, inadmissível é, porém, a reapreciação em tal recurso
da valoração e das conseqüências da prova no caso concreto,
para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão recorrida.
Em que pese o recorrente afirme que não busca a reavaliação
do quadro probatório, verifica-se, em várias passagens, que a
pretensão por ele formulada necessita que as provas sejam
novamente analisadas.
[ ... ]
Observo que na decisão denegatória a Presidente do TREIMA
assentou que o apelo especial pretende realizar o reexame da
matéria fática e padece da ausência de prequestionamento.
Entretanto, assiste razão ao agravante quando questiona estes
fundamentos e afirma expressamente concordar com os fatos já
assentados pelo Tribunal de origem, expondo seu descontentamento
com a valora ção jurídica conferida a esses fatos.
Com efeito, colho do acórdão regional que as questões aqui
discutidas estão bem de/meadas na moldura fática assentada.
Observo, ainda, que o agravante deduz, nas razões de seu recurso
especial, argumentação relevante a respeito da ocorrência de
violação ao art. 10, c. c. o art. 11, II, da Lei n°6.091/74, e aos arts. 41
do CPP e 129, 1, da Constituição Federal.
Indica, ainda, que o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu que uma
eleitora teria recebido refeição de forma gratuita, porém concluiu pela
aplicação do princípio da insignificância, para não receber a
denúncia (fis. 295-296).
Portanto, tendo em vista a matéria versada nos autos, entendo que o
recurso especial merece melhor exame, sem prejuízo da posterior
análise dos pressupostos de admissibilidade desse apelo.
Pelo exposto, dou provimento ao agravo interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, com base no art. 36, § 70, do Regimento Interno do
Tribunal Superior Eleitoral, a fim de determinar a reautuação do feito
como recurso especial.
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Josimá Cunha Rodrigues insurge-se, portanto, contra a
decisão pela qual dei provimento ao agravo do Ministério Público Eleitoral, para
melhor exame do recurso especial por este apresentado.
Inicialmente, ressalto que a jurisprudência do TSE é no sentido
de que, em regra, não cab agravo regimental contra decisão que provê
agravo para melhor exame de recurso especial, salvo se for alegado eventual
não atendimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo provido, tais
como tempestividade, regularidade da representação processual, entre outros.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

1 1 agravo regimental.
Agravo de instrumento. Provimento.
- Não cabe, em regra, agravo regimental contra decisão que dá
provimento a agravo de instrumento para melhor exame do
recurso especial, afigurando-se incabível a utilização desse
recurso para discussão de temas associados à matéria de fundo
que serão oportunamente analisados pelo Tribunal.
Agravo regimental não conhecido.
21 agravo regimental.
Intervenção. Assistente simples.
- É cabível a intervenção de partido político, na condição de
assistente simples do recorrente a ele filiado, pois evidenciado o
interesse jurídico da legenda quanto à decisão favorável ao
assistido, nos termos do disposto no art. 50 do Código de Processo

civil.

Agravo regimental não provido.
(AgR-Al n° 1854-08, rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 23.8.2011,
grifo nosso.)

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2008.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 275, II, DO CE e 5 1, XXXV, LIV, LV, da
CF188. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 275, § 4 0, DO CE.
EXISTÊNCIA. VICE-PREFEITO. CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO
DECADENCIAL DE AJUIZAMENTO DA AIJE. AFRONTA AO
ART. 47 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. REEXAME FÁ TICO-PROBA TÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 71STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
E...'
5. É irrecorrível a decisão que dá provimento a agravo de
instrumento para determinar a subida ou a conversão deste em
recurso especial eleitoral, salvo se o regimental versar sobre
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pressupostos de admissibilidade do próprio agravo de
instrumento, o que não é o caso dos autos.
6. Recurso especial eleitoral parcialmente provido apenas para
afastar a multa decorrente do caráter protelatório dos embargos na
origem.
7. Embargos de declaração de folhas 1.103-1.106 não conhecidos.
(REspe n° 1564-59, rela . Mina. Nancy Andrighi, DJe de 30.8.2011,
grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
QUE DETERMINOU SUBIDA DO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO.
1- Em regra, a jurisprudência do TSE é firme no sentido de que é
incabível agravo regimental contra decisão que dá provimento a
agravo de instrumento que determina subida de recurso
especial.
II- Agravo regimental não conhecido.

(AgR-Al n° 11.909, rei. Mm. Ricardo Lewandowski, DJe de 4.5.2010,
grifo nosso.)

No caso em exame, o agravante cingiu-se a argumentar que
existiria, na decisão agravada, omissão quanto a argumento relevante ao
deslinde da causa e contradição.
Todavia, tais vícios alegados, na verdade, consubstanciam
pretensão de antecipar a discussão de aspectos relacionados ao conhecimento
do recurso especial e à própria matéria de fundo, o que será oportunamente
examinado no momento do julgamento do apelo.
Por essas razões, voto no sentido de receber os embargos
de declaração como agravo regimental e de dele não conhecer.

VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Senhora Presidente, tenho posição firmada no Superior Tribunal de Justiça, de
que não podemos convolar embargos de declaração em agravo regimental pj')
para dele não conhecer.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Essa é
a posição do Ministro Marco Aurélio.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Posso
convolar embargos para conhecer e negar provimento, mas não posso
convolar um recurso em outro para não conhecê-lo.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Neste
caso há outra situação: Sua Excelência não está conhecendo.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Converte em
recurso incabível.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Seria
incabível.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): E, no
caso, para não conhecer. O Ministro João Otávio de Noronha chama a atenção
para o fato de converter para não conhecer. Nem os embargos seriam
conhecidos.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Converte-se em
recurso não interposto pela parte para, a seguir, dele não conhecer? Eis a
incongruência apontada.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Nesse
caso seria não conhecer dos embargos.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Teríamos de julgar como embargos e não conhecermos. Não são cabíveis os
embargos.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Eles apontam só a questão de mérito do recurso. Confesso que fiquei
na dúvida, realmente, sobre isso.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Seria
não conhecimento dos embargos, porque converter para não conhecer...
A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ: Qual o motivo de
cabimento do recurso? Ele ataca apenas o mérito?
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Excelência, ele
não formalizou agravo regimental, apenas protocolou embargos declaratórios
contra decisão individual. É possível converter esses embargos para, em
passo seguinte, não conhecer do recurso resultado da conversão? Fica no ar o
paradoxo.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): O
Ministro Marco Aurélio tem posição, da qual divergimos, de que a conversão
não seria devida. Mas, neste caso, temos um plus: converter para não
conhecer de algo que fora objeto de conversão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Hoje lembrei-me
de caso examinado na Primeira Turma do Supremo, no qual o Relator, que
não integra mais o Tribunal, acabou recuando. Nesse caso, Sua Excelência
convertia os embargos declaratórios em agravo regimental, desprovia-o e
aplicava multa àquele que não o interpusera.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: A
questão é de fungibilidade. Só posso aplicar a fungibilidade se o recurso que
quero converter tem os pressupostos do que será convertido. Se já vejo que
não tem, como Vossa Excelência bem aclarou, é caso de não conhecer dos
embargos.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): O raciocínio que adotei foi de que embargos devem ser recebidos
como agravo regimental, na linha da jurisprudência. Receber não significa
necessariamente que devem ser conhecidos ou providos. Então, examino a
hipótese, ele é recebido como agravo regimental, mas verifico que nessa
hipótese não caberia o agravo regimental.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Nesse
ponto, reside nossa divergência.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Fico vencido de
forma isolada, ressaltando esse aspecto, pois o quadro confirma, a meu ver, o
equívoco na conversão. Não podemos deixar de conhecer os embargos
declaratórios, porque uma coisa é dizer que a decisão com carga maior não
desafia o agravo; algo diverso é assentar que não cabem os declaratórios.
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Realmente, cria-se impasse nesse caso, e não sei como o Colegiado o
resolverá.
Fico vencido na conversão e, uma vez convertido, desprovejo-o.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhora
Presidente, o Ministro Henrique Neves reajustou o voto?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Não,
ele manteve a decisão.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Está mantendo
para converter os embargos em agravo regimental e não conhece do agravo.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Recebo os embargos como agravo regimental e dele não conheço.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Gostaria apenas de deixar clara a minha divergência, que destoa um pouco da
do Ministro Marco Aurélio. Admito, de regra, a conversão, mas ela se dá pela
aplicação do princípio da fungibilidade. Esta só se torna possível quando tenho
no recurso que quero converter todos os pressupostos de admissibilidade,
evidentemente. Só posso converter se eu puder conhecê-lo para julgar provido
ou desprovido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senão surge
fungibilidade na contramão.

VOTO

A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ: Senhora Presidente, o
relator não conhece dos embargos porque tem pretensão infringente. Não
conhece convertendo-os em agravo regimental e não conhece do agravo
regimental porque não é hipótese de cabimento de tal recurso.
Acompanho o relator.
#
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VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhora
Presidente, a questão é: esta decisão é recorrível?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Em
tese, se fossem outras razões. Tenho o entendimento de que se fosse a
questão de intempestividade ou alguma outra razão, mas não sendo.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Para mim, a
decisão seria recorrível, mas somente mediante embargos declaratórios.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Sim, mas a
decisão de Vossa Excelência foi única e exclusivamente para dar provimento
ao agravo.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Sim,
dar provimento para melhor exame e ele opôs os embargos de declaração
apontando que o mérito do recurso especial não admitiria conhecimento.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Ele não traz
questão de omissão e obscuridade? As questões próprias dos embargos de
declaração não são trazidas?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Por
isso Sua Excelência está convertendo os embargos em agravo.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Quero entender
justamente estas questões. O mérito é como se fosse um agravo regimental. A
matéria que ele traz seria de um agravo daí a conversão?
Acompanho o Ministro Henrique Neves da Silva, porque
realmente não há dúvida que o recurso interposto, embora nominado de
embargos, não traz os fundamentos e as razões pelas quais tornar-se-iam
cabíveis os embargos de declaração. Então recebe os embargos como agravo,
e, no caso, é de não conhecimento. Essa decisão é realmente irrecorrível.
Acompanho o eminente relator.
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VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhora
Presidente, reafirmo: todo pronunciamento judicial, seja de Colegiado, seja de
órgão individual, com carga decisória desafia embargos de declaração.
Na tentativa de economia processual, passou-se a converter os
declaratórios. Sempre fico vencido na matéria. Mas, convertidos, é possível,
em passo seguinte, não conhecer o recurso resultante dessa conversão? Se é,
ela não deveria ter ocorrido. Ou seja, praticamente deixa-se a parte sem
jurisdição quanto aos embargos, e os vícios dizem respeito ao mérito e não à
admissibilidade do recurso: omissão, contradição e obscuridade. E, em etapa
subsequente, não se conhece o recurso por entender-se que, de início, ante o
princípio da fungibilidade - por isso disse que estaria sendo adotado na
contramão -, deve ser proclamado existente.
Tenho dificuldade, Senhora Presidente, em conceber esse
quadro. Fico vencido na conversão e, uma vez verificada, desprovejo o agravo
regimental.

VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhora Presidente,
da decisão que manda subir o especial não cabe nenhum recurso. Não
conheço dos embargos.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente):
Senhores Ministros, também peço vênia aos que divergiram para acompanhar
o relator na conversão dos embargos e depois no não conhecimento do agravo
regimental.
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EXTRATO DA ATA

ED-Al n o 395-24.2011.6.10.0000/MA. Relator: Ministro Henrique
Neves da Silva. Embargante: Josimá Cunha Rodrigues (Advogados: Rogério
Chaves Souza e outros). Embargado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por maioria, recebeu o os embargos de
declaração como agravo regimental e dele não conheceu, nos termos do voto
do relator. Vencidos os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli e João Otávio de
Noronha.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes as Ministras
Laurita Vaz e Luciana Lóssio, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli, João
Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral
Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.

SESSÃO DE 8.10.2013*.

* Sem revisão das notas de julgamento da Ministra Cármen Lúcia e do Ministro João Otávio de Noronha.

