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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 4994-67.
2010.6.09.0000 - CLASSE 6 - GOIÂNIA - GOIÁS
Relator: Ministro Henrique Neves da Silva
Agravante: Enterprice Engenharia de Softwares Ltda.
Advogados: Jacira Lemos Barrozo e outras
Agravado: Ministério Público Eleitoral
Agravo regimental. Recurso especial. Representação por
doação acima dos limites legais. Ação rescisória.
Cabimento.
1. Nos termos do art. 22, 1, j, do Código Eleitoral, a ação
rescisória somente terá cabimento perante o Tribunal
Superior Eleitoral e em casos que versarem sobre
inelegibilidade, não se prestando, portanto, a rescindir
acórdão proferido em sede de representação por doação
acima dos limites legais já transitado em julgado.
Precedentes: AgR-AR n° 169-27, rei. Mm. José de Castro
Meira, DJE de 28.8.2013; AgR-AR n° 9-02,
rela . Mina . Luciana Lóssio, DJEde 26.8.2013.
2. É incabível o ajuizamento de "ação declaratória de
nulidade", que pretende, na realidade, a rescisão de
acórdão proferido em sede de representação por doação
acima dos limites legais - já transitado em julgado -, com
fundamento na ilicitude da prova e na não ocorrência do
ilícito, matérias já amplamente discutidas e
fundamentadamente decididas no âmbito da referida
representação.
Agravo regimental não provido.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto do
Relator.
Brasília, 20 de fevereiro de 2014.

MINI STRIQ ENEVESDA SI,
L'A - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhora Presidente, a sociedade empresarial Enterprice Engenharia de
Softwares Ltda. interpôs agravo regimental (fls. 1.673-1.736) contra a contra a
decisão de fls. 1.661-1.671, por meio da qual neguei seguimento ao agravo
interposto contra a decisão denegatória de seu recurso especial, com
fundamento no art. 36, § 60, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral.
Eis o relatório da decisão agravada (fls. 1.661-1.663):

A sociedade empresarial Enterprice Engenharia de Softwares Ltda.
interpôs agravo de instrumento (fis. 1.607-1.620) contra a decisão

denegatória do recurso especial interposto, por seu turno, contra o
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás que negou
provimento a agravo regimental, mantendo a decisão do juiz relator
que julgou extinta «ação declaratória de negativa de relação jurídica
cumulada com anulatória e desconstitutiva' de decisão proferida em
representação eleitoral por doação acima do limite legal, ajuizada
contra a agravante.
Eis a ementa do acórdão regional (fi. 697):

Agravo regimental. Ação rescisória. Acórdão que julgou
procedente representação de doação acima do limite.
Impossibilidade. Ação rescisória extinta sem resolução do
mérito. Agravo regimental desprovido.
1. No âmbito do Direito Eleitoral, a Ação Rescisória somente é
cabível em face de acórdão proferido pelo Tribunal superior
Eleitoral que decreta a inelegibilidade.
2. Não importa o nome que a agravante deu ao instrumento
processual, mas, sim, a sua natureza jurídica.
3. Como a Agravante pretende impugnar acórdão desta Corte
que já transitou em julgado, o instrumento utilizado tem
natureza jurídica de ação rescisória.
4. Agravo Regimental conhecido e desprovido.
A representada opôs embargos de declaração (fis. 701-723), os

quais foram parcialmente providos pela Corte de origem, apenas
para sanar erro material, em acórdão assim ementado (fi. 736):

Embargos de declaração em agravo regimental. Ausência de
contradição e obscuridade. Erro material não é omissão.
Parcialmente provido para sanar erro material.
1. Os vícios autorizadores dos Embargos de Declaração
devem estar presentes no corpo da decisão.
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2. A obscuridade é vício que impede a correta compreensão
da decisão.
3. A contradição significa incoerência entre premissas do voto,
fato que não foi demonstrado pela Embargante.
4. Erro material não significa omissão, nem tem o condão de
produzir decisão extra petita.
4. Embargos de Declaração parcialmente provido apenas para
sanar erro material.
A agravante sustenta, em suma, que:
a) os prazos no Direito Eleitoral são contados segundo o disposto no
art. 183 do Código de Processo Civil e, de acordo com a
jurisprudência desta Corte, é aplicável aos feitos eleitorais o art. 544
do mesmo diploma legal;
b) o recurso foi interposto em conformidade com os arts. 276, 1, a,
§ 1°, do Código Eleitoral; 105, III, a e c, e 121, § 4°, da Constituição
Federal;
c) há divergência jurisprudencial entre o abórdão recorrido e
julgados de outros tribunais, que decidiram pela nulidade processual
no uso de prova ilícita e pela possibilidade de julgamento de ação
declaratória na Justiça Eleitoral;
d) o Tribunal de origem insiste em considerar a ação como
rescisória, embora se trate de ação declaratória, o que configura
infração aos princípios da ampla defesa e do contraditório;
e) o processo de origem teve por base provas obtidas ilicitamente,
por meio de quebra de sigilo fiscal sem autorização judicial;
f) a questão objeto do recurso especial diz respeito a prova ilícita, e
o Presidente do TRE/GO ignorou tal fato, optando somente por
enfocar a discussão sobre doação acima do limite legal.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo, a fim de que seja
reformado o acórdão regional e processado o recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões (fis. 1.643-1.651), nas quais o
Ministério Público Eleitoral sustenta que:
a) o recurso especial é intempestivo, haja vista que os embargos de
declaração foram opostos fora do prazo legal;
b) o recurso especial também foi interposto após o término do tríduo
legal, ressaltando que, conforme a Res. -TSE n° 23.34112011, a partir
do dia 5.7.2012, os cartórios e tribunais eleitorais permaneceram
abertos, em regime de plantão;
c) a agravante pretende, na verdade, a desconstituição da decisão
do TRE/GO, proferida na Representação Eleitoral n° 2306472007;
d) a ação rescisória, no processo eleitoral, somente é cabível para
desconstituir decisão transitada em julgado proferida pelo TSE, o
que não é o caso dos autos.
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo não
provimento do agravo (fls. 1.655-1.659), sob os seguintes
argumentos:
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a) a ação ajuizada pela agravante configura ação autônoma de
impugnação, que não é admitida na Justiça Eleitoral, salvo nos
casos de inelegibilidade;
b) não há similitude fática entre o acórdão do TRE/RO invocado e o
acórdão recorrido.

É o relatório.
Preliminarmente, a agravante alega que as questões
processuais que motivaram a presente Ação Declaratória de Inexistência quais sejam: "(i) a quebra do sigilo fiscal da peticionária sem autorização
judicial, bem como (ii) o informe errado prestado pela Receita Federaf'
(fl. 1.697) - são matérias de ordem pública, que não precluem e são
suscitáveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, "inclusive de ofício, o que
inocorreu, razão do presente regimentar' (f 1. 1.698).
Em seu agravo regimental, a agravante também sustenta que:
a) conforme consta dos autos, o ofício encaminhado pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) ao Ministério Público
Eleitoral (MPE) - prova utilizada para o ajuizamento da
representação eleitoral por doação acima dos limites legais configura prova ilícita, pois promoveu a quebra do sigilo
bancário da agravante sem que houvesse prévia autorização
judicial para tanto, e continha informações equivocadas acerca
do faturamento anual de 2005 da agravante;
b) a despeito de a SRF ter, tempestivamente, encaminhado
um documento de retificação, reconhecendo o seu equívoco
nas informações anteriores, o Tribunal de origem decidiu
manter a condenação de multa eleitoral por excesso de
doação, apesar de este não ter ocorrido, conforme comprovava
a retificação prestada pela SRF;
c) não há falar em rescisão, mas, sim, em declaração de
nulidade dos "atos administrativos lançados nos presentes
autos, praticados por servidores públicos: (i) quebra do sigilo
fiscal pelo Ministério Público Eleitoral sem autorização judicial e

AgR-Al n° 4994-67.2010.6.09.0000/GO

5

(ii) informe equivocado prestado diretamente pela Receita
Federaf' (fis. 1.706-1.707);
d) mesmo em se tratando de atos processuais inexistentes, é
necessário que o Poder Judiciário assim os declare, motivo
pelo qual a Ação Declaratória de Inexistência se apresenta
como "instrumento adequado para extirpar do mundo jurídico
sentenças que sejam fruto de ato processual inexistente, ante
a ausência de um (ou alguns) dos pressupostos de existência
(ou de constituição) do processo, objetivando denunciar as
nulidades absolutas ocorridas no processo referencial, as quais
tornam o processo inexistente" (fl. 1.718);
e) a decisão agravada não pode subsistir porquanto, ao negar
seguimento ao agravo de instrumento por considerar a
presente ação como rescisória, embora se trate de ação
declaratória, viola os princípios constitucionais da ampla
defesa, do contraditório, da razoabilidade e da segurança
jurídica;
O a jurisprudência desta Corte entende que "erro da Justiça
Eleitoral não gera preclusão nem tampouco coisa julgada"
(fl. 1.735). Cita, nesse sentido, o julgamento dos terceiros
embargos de declaração no REspe n° 12722/RJ, de relatoria
da Ministra Elien Gracie, publicado no DJ de 5.4.2002.
Requer, inicialmente, seja exercido o juízo de retratação da
decisão agravada, a fim de que se dê seguimento ao agravo de instrumento.
Sucessivamente, requer que o agravo regimental seja julgado pelo Plenário
desta Corte, a fim de que a decisão agravada seja reformada, julgando-se o
recurso especial.
Por despacho à fl. 1.750, em respeito ao princípio do
contraditório, determinei a abertura de prazo para manifestação do agravado,
todavia não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão à fl. 1.752.
É o relatório.
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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 de 18.11.2013, conforme
a certidão de fl. 1.672, e o apelo foi interposto em 20.11.2013 (fl. 1.673), por
advogada habilitada nos autos (procuração à fl. 1.622).
Reafirmo
(fls. 1.664-1.671):

os fundamentos

da

decisão

agravada

O agravo é tempestivo. Publicada a decisão do Presidente do

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás no Diário da Justiça Eletrônico
daquela Corte em 1°.8.2012 (fi. 1.606), o apelo foi apresentado em
3.8.2012 (fi. 1. 607), em peça subscrita por advogada habilitada nos
autos (procuração à fi. 1.622).
O Presidente do TRE/GO, na decisão agravada, consignou que
(fis. 1.601-1.605):

O recurso é próprio, tempestivo e manejado por parte
detentora de interesse e legitimidade.
Todavia, não merece trânsito, vez que não atendido requisito
específico de admissibilidade do recurso especial, qual seja, a
demonstração de que o acórdão fustigado viola expressa
disposição da constituição/lei ou que a ela confere
interpretação diversa da levada a efeito por outro Tribunal
Eleitoral.
Para melhor compreensão da matéria, vale transcrever a
ementa do acórdão recorrido:
AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE
REPRESENTAÇÃO DE DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE.
IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No âmbito do Direito Eleitoral, a Ação Rescisória
somente é cabível em face de acórdão proferido pelo
Tribunal Superior Eleitoral que decreta a inelegibilidade.
2. Não importa o nome que a agravante deu ao
instrumento processual, mas, sim, a sua natureza
jurídica.
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3. Como a Agravante pretende impugnar acórdão desta
Corte que já transitou em julgado, o instrumento utilizado
tem natureza jurídica de ação rescisória.
4. Agravo Regimental conhecido e desprovido.
Como se vê, cuidou o acórdão de dizer que a ação proposta
tem natureza de ação rescisória e, por isso, no âmbito do
Direito Eleitoral, somente pode ter por objeto a desconstituição
de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que decreta
inelegibilidade, o que não é o caso dos autos.
Analisando-se a peça recursal, na parte que versa sobre a
violação a disposição legal, verifica-se que a recorrente se
limita a afirmar em linhas gerais que o acórdão em testilha
afronta o princípio do devido processo legal, do contraditório e
ampla defesa (petição, f. 771).
Nada disse a recorrente acerca de como o acórdão malferiu os
princípios citados, o que inviabiliza compreender-se a alegada
ofensa, atraindo, com isso, a incidência da Súmula 284/STF,
que preceitua:

Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
No tocante ao também alegado dissídio pretoriano, melhor
sorte não assiste ao recurso especial.
É que a recorrente transcreve a ementa de dois acórdãos,
sendo um do Tribunal Superior Eleitoral e outro do Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia, cujos conteúdos não guardam
semelhanças com o que restou decidido no acórdão de f. 697,
acima transcrito.
Com efeito, o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral dispõe
sobre a doação para campanha acima do limite legal, bem
como sobre a informação fiscal obtida pelo Ministério Público.
Ora, disso não tratou o acórdão sob ataque, isto é, o acórdão
deste Regional, objeto da irresignação da recorrente (f. 697),
dispôs somente sobre a inadmissibilidade da ação rescisória
no caso dos autos.
Já o acórdão do Regional de Rondônia, tratou da competência
para conhecimento da ação declaratória que objetiva
reconhecer a falta ou nulidade de citação (petição, f. 779).
Assim, outra não pode ser a conclusão senão que a
divergência não restou demonstrada, já que os acórdãos
apresentados como paradigmas não se prestam a tal, pois
cuidam de matéria diversa da tratada no acórdão recorrido.
A este respeito, o Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência
consolidada, conforme ementas a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL.
SEGUIMENTO NEGADO. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2010. PROPAGANDA ELEITORAL
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ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
DESPROVIMENTO.
1. Para que o recurso seja conhecido com base no
art. 276, 1, b, do Código Eleitoral, é indispensável a
exposição clara e precisa das circunstâncias que
identificam os casos confrontados, com indicação da
similitude fátloa e jurídica entre eles, o que não se
verificou na espécie.
2. [...]
3.
4. Agravo Regimental desprovido. (Agravo Regimental
em Recurso Especial n° 197990/Goiânia-GO, Ministro
Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, Acórdão de
12.5.2011, DJEde 1°.8.2011, p. 202).
ELEIÇÕES 2008. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO
PROCESSO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
AFRONTA A LEI (ART. 41-A DA LEI N° 9.504197).
REEXAME DE PROVA (ENUNCIADOS 7 DO STJ E 279
DO STF). INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
FUNDAMENTO NÃO AFASTADO. DESPROVIDO.
1. [...j
2. A necessidade de flexibilizar a aplicação do enunciado
7 do STJ e 279 do STF, sob o pretexto da plena entrega
da prestação jurisdicional, não se consubstancia em
argumento jurídico apto a ensejar a reforma pretendida,
revelando mero inconformismo com a decisão que foi
desfavorável ao agravante.
3. A divergência jurisprudência! (artigo 276, 1, b, do
Código Eleitoral) requisita comprovação e demonstração
pelo recorrente, mediante a transcrição dos trechos dos
acórdãos que a configurem, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados; consoante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não pode tal exigência, em nenhuma
hipótese, ser considerada formalismo exacerbado.
4. O julgado deve ser mantido por seu próprio
fundamento diante da ausência de argumentação
relevante para alterá-lo. (Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral n° 8723905471São Miguel do
Guaporé-RO, Ministro Gilson Langaro Dipp, Acórdão de
4.8.2011, DJEde 22.8.2011, p. 13).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial eleitoral
interposto por Enterprice Engenharia de Softwares Ltda.
(Patamar Manutenção de Domínios Ltda.).
1 ... 1

t\
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Observo que a agravante não impugnou o fundamento da decisão
agravada atinente à aplicação à espécie da Súmula 284 do STF,
consistente no fato de que a empresa, no recurso especial, não
apresentou o motivo pelo qual o acórdão regional feria violado os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
Desse modo, incidem as razões pelas quais foram editadas as
Súmulas 182 do STJ e 283 do STF.
Ainda que ultrapassado esse óbice, o recurso especial não
mereceria trânsito.
O TRE/GO, soberano no exame das provas, assentou que
(fis. 693-696):
[ ... ]
O presente Agravo Regimental objetiva reformar decisão
monocrática proferida por meu antecessor, o Exmo. Dr. Sérgio
Mendonça de Araújo, que negou seguimento desta Petição,
denominada pela parte de Ação Declaratória de Negativa de
Relação Jurídica Cumulada com Anulatória e Desconstitutiva,
por entender que o pedido era juridicamente impossível, uma
vez que não é cabível Ação Rescisória contra decisões da
Justiça Eleitoral, com exceção das proferidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral que decretar a inelegibilidade, consoante
prevê o artigo 22, 1, "j", do Código Eleitoral.
Nas razões do Agravo, a agravante alega que pretende anular,
em verdade, o convênio firmado entre o Ministério Público
Eleitoral de Goiás e a Receita Federal do Brasil e, por
consequência, anular a decisão desta Corte que a condenou
por doação acima do limite legal.
Entendo que a decisão proferida por meu antecessor deve ser
mantida.
Primeiro porque não existe convênio firmado entre o Ministério
Público Eleitoral e a Receita Federal do Brasil, mas, sim,
convênio firmando entre o Tribunal Superior Eleitoral e a
Receita Federal do Brasil e esta Corte não poderia anular tal
convênio. Outrossim, referida prova já foi apreciada na ação
que na verdade pretende-se anular, na qual o entendimento foi
firme no sentido da licitude da prova.
Segundo, porque não importa o nome jurídico dado à ação,
mas sim a sua natureza jurídica, como a pretensão da
Requerente é impugnar um acórdão proferido por esta Corte
Eleitoral, após o trânsito em julgado, a natureza jurídica ad
presente ação seria ação Rescisória, a qual na seara Eleitoral
é cabível somente em face de decisões proferidas pelo
Tribunal Superior Eleitoral, e mesmo assim quando decretarem
a inelegibilidade, como previsto no artigo 22, 1, "j", do Código
Eleitoral. Neste sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE MANDADO DE
SEGURANÇA, DETERMINANDO A REMESSA DOS
AUTOS A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. AÇÃO
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RESCISÓRIA.
NÃO-CABIMENTO.
PRAZO
DECADENCIAL. 120 DIAS,
1. A ação rescisória somente é cabível, no âmbito da
Justiça Eleitoral, para desconstituir decisão deste
c. Tribunal Superior nos casos de inelegibilidade, e desde
que intentada no prazo de 120 dias. Não compete a este
c. Tribunal, portanto, o conhecimento de ação rescisória
contra decisão monocrática que não conheceu de
mandado de segurança e determinou a remessa dos
autos para o Tribunal Regional de origem.
2. Agravo regimental não provido." (TSE, AR 261,
Rel. Mm. Felix Fischer, DJ 06.05.2008). Grifei.
O mesmo entendimento foi reafirmado recentemente pelo
Tribunal Superior Eleitoral. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ELEIÇÕES 2008. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 485 DO CPC.
INVIABILIDADE. DISPOSIÇÃO EXPRESSA E
ESPECIFICA NO ART. 22, 1, J, DOCE.
1. A aplicação das disposições do CPC ao processo
eleitoral somente ocorre subsidiariamente, ou seja, na
omissão do regulamento específico disciplinado nas leis
eleitorais. Precedentes.
2. No caso, portanto, não é possível a aplicação
analógica do art. 485 do CPC, porquanto há previsão
expressa acerca do cabimento da ação rescisória no
processo eleitoral, no art. 22, 1, j, do Código Eleitoral.
3. A previsão da ação rescisória é de tipificação estrita
em respeito à estabilidade das relações sociais e ao
princípio constitucional da segurança jurídica.
Precedente.
4. Agravo regimental não provido.
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento
n°69210, Rel. Min. Nancy Andrighi,DJE 11.11.11).
Desse modo, não vislumbro motivo para reforma da
decisão agravada, já que se trata de verdadeira Ação
Rescisória, ainda que a parte tenha lhe dado outra
denominação.
Isso posto, CONHEÇO do Agravo Regimental, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantenho a decisão
monocrática de julgou o processo extinto sei resolução
do mérito por esses e por seus próprios fundamentos.
No recurso especial, a agravante alega que a ação declaratória
ajuizada objetiva a declaração da inexistência da relação
jurídica "adotada pelo douto Ministério Público Eleitoral do
Estado de Goiás em relação ao Ofício da Receita Federal
obtido sem autorização judicial" e, consequentemente, a
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"declaração de nulidade dos seus efeitos processuais e dos
atos judiciais e extrajudiciais subsequentes e decorrentes"
(fl. 747).
Defende, assim, que a representação eleitoral por excesso de
doação contra ela ajuizada teve por base prova ilícita e que o
Tribunal de origem teria violado o art. 5°, X e LVI, da
Constituição Federal e o art. 198, § 1 1, 1, da LC n° 10412001,
uma vez que a garantia do sigilo fiscal somente poderia ser
relativizada mediante ordem judicial submetida ao contraditório,
e não por requisição administrativa do Tribunal ou do Ministério
Público Eleitoral à Secretaria da Receita Federal.
Sustenta também que foi violado o art. 5 0, LIV, LV e LVI, da
Constituição Federal, pois a produção da prova deveria ser
jurisdicionalizada, isto é, colhida sob o crivo do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal.
Entretanto, como bem afirmou o Tribunal de origem, a
agravante pretende, na realidade, a rescisão do acórdão
proferido em sede de representação por doação acima dos
limites legais, já transitado em julgado, no qual foi condenada à
multa de R$ 4.812.382,35.
A legislação eleitoral prevê que a ação rescisória somente terá
cabimento perante o Tribunal Superior Eleitoral e em casos
que versarem sobre inelegibilidade. Eis o teor do art. 22, 1, j, do
Código Eleitoral:

Art. 22. Compete ao Tribunal Superior:
- Processar e julgar originariamente:
j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde
que intentada dentro do prazo de cento e vinte dias da
decisão irrecorrívei, possibilitando-se o exercício do
mandato eletivo até o seu trânsito em julgado;
Ademais, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo
com a jurisprudência desta Corte, da qual destaco os seguintes
precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO
DE
TRE.
MATÉRIA
PENAL.
DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No âmbito da Justiça Eleitoral, a ação rescisória
só é cabível para desconstituir acórdãos do TSE que
contenham declaração de inelegibilidade (art. 22, 1, j,
do Código Eleitoral). Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgR-AR n° 1797-22, rei. Mm. Dias Toifoli, DJE de
24.9.2012, grifo nosso.)
Ação rescisória. Cabimento.
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1. A ação rescisória somente é cabível no âmbito da
Justiça Eleitoral contra decisão do Tribunal Superior
Eleitoral e que verse sobre inelegibilidade.
2. Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão
condenatória, em sede de representação do art. 41-A da
Lei n° 9.504197, já que nela não há, no âmbito da própria
ação, declaração de inelegibilidade.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-AR no 41557, rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJE de
17.10.2012, grifo nosso.)
Quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, verifico que não há
similitude fática entre os acórdãos paradigma e o acórdão
recorrido.
No que diz respeito ao julgado desta Corte - REspe n° 282-87,
de relatoria da Ministra Cármen Lúcia -, observo que se trata
de recurso interposto nos próprios autos da representação por
excesso de doação, no qual se discutiu a ilicitude da prova
advinda da Receita Federal, diferentemente do que ocorre na
espécie, em que o agravante se insurge quanto à questão em
ação diversa, após o trânsito em julgado do acórdão proferido
na representação.
No que concerne à Rp n° 3.539, do TRE/RO, aquela Corte
assentou o cabimento da ação declaratória para questionar a
validade de decisão judicial proferida em processo em que
houve citação irregular do réu, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido, colho o seguinte trecho do parecer da PGE
(fl. 1.658):
No que se refere ao dissídio jurisprudencial, os únicos
julgados que poderiam ser contrastados com o acórdão
impugnado seriam os do TRE/RO, que admitem a
querela nullitatis como meio apto para anular decisão
judicial transitada em julgado. Não obstante, nesses
julgados não há similitude com o acórdão impugnado,
porque em todos eles a ação declaratória é admitida
exclusivamente para impugnar decisão judicial proferida
em processo que apresenta vício insanável do ato de
citação. Ou seja, nas hipóteses em que o ato judicial foi
proferido em processo sem citação ou com citação nula,
por não se completar regularmente a relação processual,
tem-se admitido, em sede eleitoral, a querela nuilitatis
insanabilis como meio autônomo de impugnação. Nada
disso acontece no caso concreto, em que a agravante
quer se valer da ação declaratória para rescindir julgado
proferido em processo com citação regular. Supostos
vícios da prova foram devidamente analisados no
processo originário e os respectivos elementos
devidamente valorados, razão por que a pretensão de
anular o julgado tem evidente identidade com a ação
rescisória. Porém, como se sabe, não existe a
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possibilidade de se manejar esse instrumento, em sede
eleitoral, para se rediscutir a validade da prova. Portanto,
nesse ponto, também não mereceria trânsito o recurso
especial, pois não há qualquer similitude com a querela
nuilitatis, de que trata o acórdão paradigma, com o objeto
deste feito.
Por essas razões e nos termos do art. 36, § 6 0, do Regimento
Interno deste Tribunal, nego seguimento ao agravo
interposto pela sociedade empresarial Enterprice
Engenharia de Softwares Ltda.

A agravante alega que não pretende a rescisão do acórdão
proferido em sede de representação por doação acima do limite legal contra
ela ajuizada, mas, sim, a declaração da nulidade de atos processuais
inexistentes praticados no âmbito da referida ação.
Defende que houve erro judiciário no que diz respeito a "(i) a
quebra do sigilo fiscal da peticionária sem autorização judicial, bem como (ii) O
informe errado prestado pela Receita Federal (posteriormente corrigindo e
informando corretamente o faturamento desta peticionária, o qual basta para
comprovar que inexistiu doação acima do limite mínimo" (fl. 1.729). Ressalta
que tais matérias podem ser discutidas em sede de ação declaratória de
nulidade, pois são matérias de ordem pública - envolvendo representantes do
Ministério Público Eleitoral do Estado de Goiás e da Receita Federal -, as
quais não precluem e são suscitáveis a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Argumenta, por fim, que "erro da Justiça Eleitoral não gera preclusão, nem
tampouco coisa julgada" (fi. 1.735).
Todavia, conforme se infere dos próprios argumentos aduzidos
no agravo regimental, acima mencionados, e, de acordo com o que consta do
acórdão regional, a agravante pretende, na realidade, a rescisão do acórdão
proferido em sede da representação por doação a campanha eleitoral acima
dos limites legais - o qual já transitou em julgado - por entender que a prova
utilizada para embasar a sua condenação é ilícita e que não realizou doação
acima do limite legal, matérias já amplamente discutidas e
fundamentadamente decididas no âmbito da referida representação.
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Destaco o seguinte trecho do acórdão regional quanto ao
ponto (fi. 694):
[.1
Entendo que a decisão proferida por meu antecessor deve ser
mantida.
Primeiro porque não existe convênio firmado entre o Ministério
Público Eleitoral e a Receita Federal do Brasil, mas, sim convênio
firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal do
Brasil e esta Corte não poderia anular tal convênio. Outrossim, a
referida prova já foi apreciada na ação que na verdade pretende-se
anular, na qual o entendimento foi firme no sentido da ilicitude da
prova.
Segundo, porque não importa o nome jurídico dado à ação, mas sim
sua natureza jurídica, como a pretensão da Requerente é impugnar
um acórdão proferido por esta Corte Eelitoral, após o trânsito em
julgado, a natureza jurídica da presente ação seria ação rescisória, a
qual na seara Eleitoral é cabível somente em face de decisões
proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e mesmo assim quando
decretarem a inelegibilidade, como previsto no art. 22, 1, 7", do
Código Eleitoral.
[...j

A respeito da questão, o Superior Tribunal de Justiça já
afirmou que "é assente na Corte que o nome atribuído à ação é irrelevante
para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua definição com base no
pedido e na causa de pedir, aspectos decisivos para a definição da natureza
da ação proposta (Resp 509.300 - SC, Relator Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS, 3 a Turma, DJ de 28 de junho de 2005)" (REsp 650.677/MT,
rei. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, julgado em DJ de 10.4.2006). No
mesmo sentido: "o nome atribuído à ação é irrelevante para a aferição da sua
natureza jurídica. Precedentes" (AgR-AG 740.560/SP, rei. Mm. Raul Araújo,
DJe de 2.8.2010).
Ademais, este Tribunal, no julgamento REspe n° 9679-04,
rei. Mm. Nancy Andrighi, DJE de 20.6.2012, se pronunciou sobre o cabimento
de ação deciaratória de nulidade em caso similar. Transcrevo o seguinte trecho
do voto da relatora:
O direito positivo brasileiro admite a possibilidade de se invalidar
uma decisão judicial definitiva por meio dos seguintes instrumentos

k,
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processuais: (1) ação rescisória, e (2) ação declaratória de nulidade
insanável, também denominada querela nul/itatis insanabilis.
As hipóteses de desconstituição da coisa julgada material por meio
da ação rescisória estão delineadas - taxativamente - no art. 485 do
CPC e, quando cuidar de processo eleitoral, no art. 22, 1, j, do CE.
De outra parte, por meio do ajuizamento da querela nuliltatis, uma
sentença poderá ser invalidada - a qualquer tempo - nas seguintes
situações: (1) revelia decorrente de ausência ou de defeito na
citação (arts. 475-L, 1, e 741, 1, do CPC), e (2) sentença proferida
sem dispositivo legal, sem assinatura do magistrado, ou exarada por
quem não exerce ofício judicante ou atividade jurisdicional.
Os vícios motivadores da querela nuilitatis são chamados de
transrescisórios e não estão elencados no rol taxativo do
art. 485 do CPC. Isso porque o processo no qual eles ocorreram
produziu sentença juridicamente inexistente, ou seja, não se
alcançou a auctoritas rei iudicatae.
A propósito, o STJ já se pronunciou a respeito das hipóteses de
cabimento da ação declaratória de nulidade. Confira-se:
[..J
Na espécie, o cerne do debate está em saber se é admissível a
revisão da coisa julgada além dos limites expressamente dispostos
nas normas de regência.
Com efeito, há moderna doutrina que defende a relativização da
coisa julgada sob o argumento de que existem no nosso
ordenamento jurídico determinados valores que fazem jus a maior
proteção que a segurança jurídica.
Para estes, as sentenças consideradas injustas, imorais ou
inconstitucionais não estariam aptas a adquirir a auctoritas rei
iudicatae, razão pela qual, na ausência de proteção expressa em lei,
dever-se-ia buscar uma solução fundamentada no princípio da
proporcionalidade.
Extrai-se da jurisprudência dos tribunais superiores que a tese da
relativização da coisa julgada tem sido debatida, restrita e
exaustivamente, caso a caso.
A título de exemplo, recentemente o STF posicionou-se pela
observância da relativização da coisa julgada - seguida do
reconhecimento da repercussão geral - por ocasião do julgamento do
RE 363. 889/DF, no qual se discutiu a possibilidade de ajuizamento
de nova ação de investigação de paternidade fundamentada no fato
de a ação anterior ter sido julgada improcedente por falta de provas.
RE 363. 889/DF, Rei. Mm. Dias Toifoli, Tribunal Pleno, DJe de
15.12.2011.
Para elucidar com maior precisão a controvérsia daqueles autos nos quais se admitiu a relativização da coisa julgada dado o avanço
tecnológico de meios de prova inexistentes à época da sentença -,
transcrevo a respectiva ementa:
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Nessa mesma linha de entendimento, menciono decisão de minha
relatoria na qual assinalei que apenas nas situações em que se
evidencia colisão entre direitos fundamentais é possível admitir, ao
me em tese, a relativização da coisa julgada. Vejamos:
[...]
Em sua essência, a garantia da coisa julgada, e a imutabilidade dela
decorrente, é um direito fundamental expressamente disposto no art.
50, inciso XXXVI, da CF188. Contudo, o direito fundamental à
segurança jurídica decorrente da coisa julgada não é absoluto,
porquanto pode ser relativizado quando se chocar com outros
direitos fundamentais de igual importância hierárquica à garantia da
coisa julgada.
Em sua essência, a garantia da coisa julgada, e a imutabilidade dela
decorrente, é um direito fundamental expressamente disposto no art.
50, inciso XXXVI, da CF188. Contudo, o direito fundamental à
segurança jurídica decorrente da coisa julgada não é absoluto,
porquanto pode ser relativizado quando se chocar com outros
direitos fundamentais de igual importância hierárquica à garantia da
coisa julgada.
Nos autos, o acórdão que se pretende anular obteve a preclusão
máxima em 6.11.2009 (fi. 155), ou seja, antes de 28.5.2010, quando
o TSE firmou posicionamento a respeito do prazo para ajuizamento
de representação com base em doação de recursos acima do limite
legal.
Logo, a fixação de jurisprudência - argumento que fundamenta a
pretensão do recorrido - não é fator capaz de invalidar, por meio da
querela nuilitatis, acórdão proferido em processo que tramitou dentro
da normalidade, tendo em vista que não houve afronta ao devido
processo legal ou a qualquer outro direito fundamental.
Por tais razões, o objetivo do recorrido no sentido de anular acórdão
com base em suposta intempestividade da Representação
11.61912009 é fundamento que não merece prosperar. De outra
parte, não há falar nem mesmo em aplicação do princípio da
fungibilidade, de modo a receber a ação doclaratória de nulidade
como ação rescisória, tendo em vista que, no processo eleitoral,
somente há previsão de cabimento da ação rescisória para a
desconstituição de decisão desta Corte Superior que examine o
mérito de declaração de inelegibilidade.
Segundo a jurisprudência desta Corte Eleitoral, a disposição do art.
22, 1, j, do CE deve ser interpretada restritivamente, haja vista que a
previsão da ação rescisória é de tipificação estrita, em respeito à
estabilidade das relações sociais e ao princípio constitucional da
segurança jurídica.

Reitero, assim, na linha do que afirmou o TRE/GO, que, nos
termos do art. 22, 1, j, do Código Eleitoral, a ação rescisória somente terá
cabimento perante o Tribunal Superior Eleitoral e em casos que versarem
sobre inelegibilidade, não se prestando, portanto, a rescindir acórdão proferido
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em sede de representação por doação acima dos limites legais já transitado
em julgado, no qual a agravante foi

condenada à pena de multa.

Nesse sentido: "De acordo com a jurisprudência desta c. Corte
Superior, a competência do Tribunal Superior Eleitoral em sede de ação
rescisória limita-se à revisão de seus próprios julgados que tenham analisado o
mérito de questões relativas à inelegibilidade (art. 14, 40, 71 e 90 da CF188 e
LC 64190). Precedente: AR 645-021PE, Rel. Mm. Henrique Neves, DJe de
13.8.2012" (AgR-AR n° 169-27, rei. Mm. José de Castro Meira, DJE de
28.8.2013). Igualmente: "Ação rescisória no âmbito da justiça eleitoral só é
cabível contra decisão que declara inelegibilidade" (AgR-AR n° 9-02,
rela. Mina . Luciana Lóssio, DJEde 26.8.2013).

negar provimento ao
agravo regimental interposto pela sociedade empresarial Enterprice (\
Engenharia de Softwares Ltda.
Por essas razões, voto no sentido de
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EXTRATO DA ATA

AgR-Al n° 4994-67.2010.6.09.0000/GO. Relator: Ministro
Henrique Neves da Silva. Agravante: Enterprice Engenharia de Softwares Ltda.
(Advogados: Jacira Lemos Barrozo e outras). Agravado: Ministério Público
Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo
regimental, nos termos do voto do Relator.
Presidência da Ministra Rosa Weber. Presentes as Ministras
Laurita Vaz e Luciana Lóssio, os Ministros João Otávio de Noronha e Henrique
Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugênio José Guilherme
de Aragão. Ausentes, justificadamente, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli
e Gilmar Mendes.

SESSÃO DE 20.2.2014.

