TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1335-07.
2016.6.09.0011 - CLASSE 6— FORMOSA - GOIÁS
Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
Agravantes: Nilda Gomes da Mota de Morais e outro
Advogados: Tatiana Basso Parreira OAB: 38154/GO e outros
Agravada: Coligação Democracia e Solidariedade

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). DEFERIMENTO. SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO. QUERELA NULLITATIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. DESCABIMENTO.
FORMAÇÃO DE COMISSÕES PROVISÓRIAS. VICIO
EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO REPRESENTANTE. PRECLUSÃO.
DESPROVIMENTO.
A interposição de dois agravos regimentais pela
mesma parte contra a mesma decisão impõe o não
conhecimento do segundo em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
Precedentes.
Na origem, foi manejada ação declaratória de nulidade
em face da decisão - transitada em julgado - que deferira
o DRAP da Coligação Democracia e Solidariedade (DEM,
PROS, PSL, PSDC, SD), formada para as eleições
proporcionais do Município de Formosa/GO em 2016,
O desprovimento do agravo de instrumento ocorreu em
razão do não cabimento da ação declaratória de nulidade
(querela nuilitatis) ajuizada com vistas a desconstituir
sentença transitada em julgado em processo de DRAP, o
qual, ante a ausência de qualquer impugnação e porque
preenchidos os; requisitos legais, foi regularmente
deferido.
Conforme assentado na decisão agravada, as
ilegalidades que supostamente inviabilizariam a
mencionada coligação - vícios na constituição das
comissões provisórias do SD de Formosa/GO e
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inobservância de normas estatutárias no registro e
representação da comissão no pleito de 2016 - deveriam
ter sido apontadas mediante impugnação ofertada no
processo que julgou o DRAP, providência que não foi
adotada a tempo e modo.
Aplicável na espécie o brocardo dormientibus non
sucurrit ius (o direito não socorre aos que dormem), que
se desdobra nos princípios da celeridade, da preclusão e
da duração razoável do processo (art. 50, LXXVIII, da CF),
os quais informam o processo eleitoral.
Na espécie, o entendimento perfilhado no acórdão
regional está em harmonia com a jurisprudência deste
Tribunal: "não é admissível a querela nullitatis quando o
provimento judicial que se pretende anular foi prolatado
em processo que tramitou dentro da normalidade, sem
qualquer afronta aos pressupostos processuais, ao
devido processo legal ou a outro direito fundamentaf'
(AgR-Al n° 79-75/SC, Rei. Mm. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 4.12.2014) (AgR-Al n° 309-55/MT, Rei.
Mm. Henrique Neves, DJe de 9.12.2015).
Prejudicados o requerimento de tutela de evidência e o
agravo regimental interposto contra o indeferimento do
pedido de tutela de urgência incidental.
Primeiro agravo regimental desprovido e segundo
agravo regimental não conhecido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental de folhas 825 a 878,
não conhecer do de folhas 699 a 823 e julgar prejudicados o requerimento de
tutela de evidência e o agravo regimental interposto contra o indeferimento do
pedido de tutela de urgência incidental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 16 de çríà.io de 2019.

MINISTRO
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhora Presidente, cuida-se de agravo regimental interposto por Nilda
Gomes da Mota de Morais e Felipe Basso Parreira contra decisão por meio da
qual neguei seguimento ao agravo manejado em face da inadmissão de seu
recurso especial.
In casu, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO)
manteve a sentença de indeferimento da exordial em razão do não cabimento
da ação declaratória de nulidade (querela nuilitatis) ajuizada com vistas a
desconstituir sentença transitada emi julgado nos autos do demonstrativo de
regularidade de atos partidários (DRAP) da Coligação Democracia e
Solidariedade, o qual, ante a ausência de qualquer impugnação e porque
preenchidos os requisitos legais, foi regularmente deferido.
Eis a ementa do acórdão regional:
RECURSO ELEITORAL. QUERELA NULLITATIS. DRAP DA
COLIGAÇÃO DEMOCRACIA E SOLIDARIEDADE. VÍCIOS NA
REALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO PARA ESCOLHA DE
CANDIDATOS. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS INTERNA
CORPORIS. AUSÊNCIA DE CÓPIA DAS ATAS MANUSCRITAS EM
LIVRO ABERTO E RUBRICADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
PRECLUSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FEITO
REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
A querela nullítatis não é a via adequada para desconstituir
sentença transitada em julgado em processo que correu dentro da
normalidade.
Os vícios apontados pelo Recorrente, de natureza
infraconstitucional, deveriam ter sido abordados por intermédio de
impugnação ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários DRAP da Coligação Recorrida, estando preclusa a análise da
matéria.
3. Recurso desprovido. (FI. 206)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 352356).
No recurso especial interposto - aparelhado na afronta aos
arts. 10, parágrafo único, 21, 51, II, XXXIV, a, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LXIX,
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LXXVIII, § 10, 14, § 30, II e V, 17, § 10, 60, § 40, III e IV, 93, IX, 97, 102, § 21,
103-A e 121, § 40, 1 e II, da CF; 10, 30, 40, 15, 16, 318, parágrafo único, 493,
1.029, 1, II, III, § 10, 1.030, II, 1.034, parágrafo único, 1.040, II, 1.046, § 20, e
1.049, parágrafo único, do CPC; 23, XVIII, 276, 1, a e b, e 278, §§ l°a 40, do
CE; 40 da Lei n° 9.504/97; 28, parágrafo único, da Lei n° 9.868/99; 20 e 41da
Lei n° 11.417/2006; 166, II, IV, V e VII, da Lei n° 10.406/2002; 47, parágrafo
único, da Res.-TSE n°23.455/2015; 145, 1 e II, e 183, §§ 10 e 30, da Res.-TSE
n° 23.456/2015; à Súmula Vinculante n° 10/STF e à Súmula n° 568/STJ; o art.
29, VI, do Estatuto do Solidariedade (SD) e artigos do Democratas (DEM); aos
princípios da legalidade, do direito adquirido, da isonomia, da segurança
jurídica, do devido processo legal; ao ato jurídico perfeito; à coisa julgada; bem
como no dissenso pretoriano -, os recorrentes alegaram, em síntese, que:
as decisões recorridas (acórdãos e sentença) são nulas de
pleno direito, pois não se manifestaram quanto aos fundamentos jurídicos e às
provas acostadas aos autos, o que afronta a coisa julgada, várias AOl, as ADC
n° 29 e 30, o AI n° 791292 QO-RG/PE e o RE n° 730.462, razão pela qual
devem ser anuladas;
a sentença prolatada na origem não alcança o status de
coisa julgada material, porquanto a matéria relativa ao deferimento do registro
da coligação recorrida é questão "de ordem pública constitucional e deve ser
pronunciada de ofício" (fI. 364v). Logo, não pode ser atingida pelo manto da
preclusão;
as decisões recorridas também contrariam o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo, no que
toca à decadência consumada e à nulidade absoluta comprovada;
após as Eleições 2016, os recorrentes fizeram "uma
avaliação jurídica profunda do processo de registro da coligação Democracia e
Solidariedade [...] onde à luz da Constituição e da lei foram constatadas
diversas nulidades insanáveis, ou seja, atos nulos de pleno direito que tornou
inválida a coligação e a sentença que deferiu o seu registro, o qual transcorreu
à revelia do devido processo constitucional e legal eleitoral, com manifesta
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afronta de pressupostos processuais e condições essenciais para a validade
do processo" (fi. 370);
a ação declaratória de nulidade e inexistência da sentença
(querela nulitatis) foi ajuizada com base nas nulidades insanáveis existentes no
processo de registro de candidatura e nas certidões emitidas pela Justiça
Eleitoral;
a convenção realizada pelo DEM para a escolha de
candidatos não atingiu "o quórum qualificado de 10% do número mínimo da
tabela de filiados da faixa dos eleitores do município, que é de 300 filiados" (fi.
390), a constituir nulidade insanável;
a sentença prolatada na origem desconsiderou que a
coligação recorrida não observou as :regras do processo eleitoral de 2016 em
todas as suas fases, razão pela qual os candidatos registrados por ela não
podem continuar a exercer seus respectivos mandatos na Câmara Municipal
de Formosa;
a sentença e o registro da coligação recorrida são nulos,
haja vista que "o SDlFormosa, seus candidatos e o representante da coligação
junto à Justiça Eleitoral não possuíam a condição de legitimidade ativa ad
causam no momento do pedido do registro da coligação e nem no momento
em que foi pro ferida a sentença deferindo o registro" (f. 394);
não pretendem o reexame de provas, mas a revaloração
jurídica da matéria; e
as teorias do fruto da árvore envenenada e da conta e risco
devem ser aplicadas à coligação recorrida.
Decisão de inadmissibilidade do recurso às fls. 417-420.
Seguiu-se a interposição de agravo (fls. 424-448) no qual os
agravantes repisam os argumentos lançados no recurso especial,
acrescentando, em síntese, que:
a) os arts. 210 da Lei n° 10.406/2002, 354 e 487, II, do CPC
foram afrontados, haja vista que o direito de o partido SD/Formosa constituir o
seu órgão de direção municipal - conforme as exigências legais e o estatuto
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da sigla - para poder participar das eleições de 2016 e integrar o processo de
registro da Coligação Democracia e Solidariedade decaiu em 6.8.2016;
a decisão que inadmitiu o recurso violou os arts. 369, 371,
927 e 948 do CPC; e 23 da LC n° 64/90; e
o não enfrentamento "e a não apilcação dos fundamentos e
pedidos da Tutela Provisória IncidentI protocolada em 06/09/2017, bem como
da manifestação protocolada em 29/09/2017 E...]" constituem "gravíssima
violação dos direitos fundamentais das agravantes" (fI. 448).
Em 15.2.2018, a Procuradoria-Geral Eleitoral peticionou a fim
de que os autos retornassem à instância regional, pois não foi aberto prazo
para manifestação ministerial após a interposição do apelo nobre (fls. 503504).
Em 23.2.2018, indeferi o pedido, concedi prazo de 3 (três) dias
para emissão de parecer final e consignei que "eventual agravo interno contra
a presente decisão deverá ser interposto sem prejuízo da apresentação do
parecer de mérito, no mesmo prazo" (fI. 524).
Consta do aludido decisum, essencialmente, que:
a providência requerida pelo Ministério Público Eleitoral,
além de não encontrar respaldo nosarts. 278 e 279 do CE, desatenderia os
princípios da celeridade e da duração razoável do processo, bem como os arts.
40 e 60, do CPC;
a atuação ministeriaI é orientada pelos princípios
constitucionais da unidade e da indivisibilidade, nos termos do § 11do art. 127
da CF;
a adoção da sistemática dos recursos repetitivos (arts. 1.036
a 1.042 do CPC) não foi implementada no âmbito desta Justiça espeõializada;
e
a alegação genérica aventada pela Procuradoria-Geral
Eleitoral nestes e em diversos outros processos de classes variadas, sem a
indicação concreta de prejuízo, não autoriza o retrocesso da marcha
processual e a reabertura de fases já concluídas, devendo-se preservar a
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sequência lógica dos atos processuais validamente praticados, com a
tramitação do feito em prazo razoável (fis. 518-524).
Contra essa decisão, o Parquet interpôs agravo regimental (fis.
527-531) no qual aduziu que:
o Regimento Interno do TSE prevê a manifestação do
procurador regional após as contrarrazões, assim como o art. 179, 1, do CPC
impõe a intimação do Ministério Público de todõs os atos do processo;
as funções do proôurador-geral eleitoral não se confundem
com as dos procuradores regionais eleitorais;
a providência requérida não comprometeria a celeridade do
feito e seria necessária para garantir o exercício de suas prerrogativas
institucionais; e
a teor da Súmula n° 71/TSE, "o órgão ministerial pode optar
por assumir a postura de parte em qualquer demanda" (fi. 530); e
a atribuição do Ministério Público de suscitar nas cortes
regionais o incidente de resolução dedemandas repetitivas - implementado no
CPC e, subsidiariamente, nas demandas eleitorais - e os recursos especial e
extraordinário resultará inviabilizada.
Contraminuta ao agravo do Ministério Público Eleitoral às fis.
541-557.
A Procuradoria-Geral Eleitoral não apresentou parecer de
mérito.
Às fis. 619-628, indeferi o pedido de tutela de urgência
incidental, acostado aos autos às fis. 579-617.
Irresignados, Nilda Gómes da Mota de Morais e Felipe Basso
Parreira interpuseram o agravo regimental de fis. 630-674.
Em 19.12.2018, neduei seguimento ao presente agravo e
julguei prejudicado o agravo regiméntal interposto pela Procuradoria Geral
Eleitoral (fis. 681-694).

/
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Não satisfeitos, Nilda Gomes da Mota de Morais e Felipe
Basso Parreira interpuseram dois agravos regimentais.
No primeiro agravo regimental (fls. 825-878), interposto em
7.2.2019, às 22h13, os agravantes sustentam:
imprescindível procedência do pedido, nos termos dos arts.
50 caput e II, XXXVI, § 10, e 102, § 20, da Cl`; 10, 16 e 927, II, do CPC; 28,

parágrafo único, da Lei n° 9.868/99; da Súmula Vinculante n° io, bem como do
quanto decidido nas ADI n° 1.817, 1.082 e 4.307, na ADO n° 22 e no RE n°
730.462, de repercussão geral reconhecida;
negativa de vigência à tese firmada na ADI n° 1.817 e aos
arts. 40 da Lei n° 9.504/97 e 29, VI, do Estatuto do SD e aos precedentes deste
Tribunal Superior (REspe n° 217-98/GO e AgR-REspe n° 31 .782/MG), uma vez
que o Partido Solidariedade, de acordo com as respectivas normas
estatutárias, tinha até a data da convenção - 5.8.2016 - para constituir sua
comissão provisória com a participação de, no mínimo, 200 (duzentos) filiados,
mas tal direito foi fulminado pela decadência em virtude do descumprimento do
referido prazo, a qual deveria ter sido reconhecida de ofício, a teor dos arts.
166, 168, 169 e 210 da Lei n° 10.406/2002 e do art. 487, II, do CPC;
afronta aos arts. 51, XXXVI, LVI e § 10, 14, § 90, e 102, § 20 ,
da CF no deferimento do registro da coligação, porquanto lastreado em provas
obtidas por meios ilícitos;
necessária apreciação das provas acostadas aos autos, nos
moldes definidos pelos arts. 369 e 371 do CPC; 51, LVI, § 11, e 19, II, da CF,
as quais demonstram, de maneira cabal, nulidades insanáveis no DRAP da
Coligação Democracia e Solidariedade;
contrariedade ao "mérito do art. 23 da Lei Complementar
64/90 julgado constitucional nesta ADI 1082 do STF' (fI. 845) nas decisões até
aqui proferidas;
aplicabilidade do decisum prolatado nas ADI n°4.307, 1.817,
1.082, 1.057, 4.578, MC-ADI n° 1.063, ADC n° 29 e 30 e RE n° 730.462 com
repercussão geral reconhecida e o mérito dos arts. 50, caput, II, XXXV, XXXVI,
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LIV, LVI, § 10, 14, §§ 30 e 90, 19, III e 37, 1, 60, § 41, IV, da CF, 40 e 81da Lei n°
9.504/97, 1030, II, e 1040, II, do CPC e 29, VI, do Estatuto do SD, ao
argumento de que, diante das irregularidades demonstradas no presente feito,
são ilegítimos os mandatos outorgados aos vereadores pertencentes à
Coligação Democracia e Solidariedade;
procedência do pédido, tendo em vista o quanto decidido
nos Embargos de Declaração na ADO n° 22 no sentido de que as decisões
proferidas em ações diretas de constitucionalidade ou declaratórias de
inconstitucionalidade têm efeito vinculante automático, com força impositiva e
obrigatória a todos os atos administrativos ou judiciais supervenientes;
ausência de "consistência jurídica e probatória dos
fundamentos jurídicos dos pontos jurídicos anteriores e seguintes avocados, o
que toma irrefutável que é imperativo ato de justiça o julgamento procedente
deste recurso com a imediata cassação das decisões recorridas" (fI. 853);
inconstitucionalidade da decisão impugnada, pois ofende a
soberania da coisa julgada material cônstitucional;
afastamento, por omissão da decisão agravada, do incidente
de inconstitucionalidade do ato normativo de constituição, registro e anotação
da comissão provisória do SD/Formosa, em afronta aos arts. 20, 97, 103-A,
caput, e § 31, da CF, 20 e 40 da Lei n° 11.41/2006, 927, II, da Lei n°
13.105/2015 e da Súmula Vinculante n° 10/STF;
inconstitucionalidade da participação da comissão provisória
do SD/Formosa nas eleições de 2016 porquanto ausente órgão de direção até
a data da convenção;
1) irregularidade do registro e representação da comissão no
pleito, realizados por parte manifestamente ilegítima;
m) inobservância da jurisprudência do STF, firmada nas ADI n°
2.158, 2.189 e 1.458 e na Súmula n° 360, no sentido da inviabilidade de
convalidar inconstitucionalidades;
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cabimento da querela nuilitatis na hipótese, ajuizada com
base nas nulidades insanáveis existentes no processo de registro de
candidatura e nas certidões emitidas pela Justiça Eleitoral;
nulidade da sentença proferida no bojo do DRAP, com o
consequente indeferimento do registro da coligação impugnada, por se tratar
de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e em respeito aos arts. 17,
330, II, e 485, IV e VI, da Lei n 13.105/2015 e 40 e 61, § 30, III e IV, da Lei n°
9.504/97; e
afronta ao art. 219 .da Lei n° 4.737/65, ao art. 166, III, IV, V e
VI, 168, parágrafo único, e 169 da Lei n° 10.406/2002 e à jurisprudência do
STF, do STJ e do TSE, porque os atos nulos não produzem efeito no mundo
jurídico e devem ser declarados de plano.
Pleiteiam, por fim, a concessão de tutela de evidência ao
agravo regimental para determinar o imediato afastamento dos vereadores da
Coligação Democracia e Solidariedade e a consequente diplomação e posse
dos vereadores beneficiados pelo recálculo do quociente eleitoral.
No segundo agravo regimental (fls. 699-823), interposto em
8.2.2019, às 12h11, os agravantes reiteram as razões anteriormente postas,
com destaque para a tese de que : o sistema de peticionamento eletrônico
disponibilizado por este Tribunal estéve indisponível no último dia do prazo
recursal, razão pela qual a insurgência haveria que ser considerada
tempestiva.
Não foram apresentadas contrarrazões (fi. 884).
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (relator): Senhora Presidente, prima facie, observa-se que Nilda Gomes
da Mota de Morais e Felipe Basso Parreira interpuseram agravo regimental fis.
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825-878) em 7.2.2019, às 22h13, e, no dia subsequente (8.2.2019), às 12h11,
protocolizaram, eletronicamente, nova minuta de agravo (fls. 699-823).
Nesse ponto, imperioso aplicar a orientação jurisprudencial
firmada no âmbito deste Tribunal Superior: "o segundo agravo regimental
interposto pela mesma parte em des favor da mesma decisão não deve ser
conhecido, em razão da incidência da preclusão consumativa. Precedentes"
(AgR-Al n° 060000773/CE, Rei. Min. Admar Gonzaga, DJe de 12.9.2018.
Nesse sentido: AgR-REspe n° 308-19/RJ, Rei. Mm. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe de 10.8.2017; AgR-REspe n° 220-95/AM, Rei. Min. Gilmar Mendes,
DJe de 23.2.2015).
Assim, passa-se à análise do agravo regimental de fls. 825878, o qual não reúne condições de; êxito, devendo ser mantida a conclusão
adotada no decisum hostilizado, cujos fundamentos reproduzo a seguir:
O agravo não merece prosperar, em razão da inviabilidade do
recurso especial.
Para melhor exame das questões recursais, reproduzo a
fundamentação adotada no acórdão regional:
Os Recorrentes buscam, por intermédio de Querela Nuilitatis,
desconstituir sentença transitada em julgado, argumentando,
em suma, que a çonvenção do DEM não observou as regras
presentes no seu estatuto partidário; que a Comissão
Provisória do Solidariedade de Formosa era inexistente; e que
a Coligação Recorrida não juntou aos autos do DRAP, cópia
das atas manuscritas em livro aberto e rubricado pela Justiça
Eleitoral.
O Juízo de piso indeferiu a inicial por considerar que as
irregularidades apontadas deveriam ter sido trazidas a lume à
época do registro de candidatura, por intermédio de
impugnação, acrescentando ainda que a ação em questão não
se presta para atacar conteúdo material de decisão "que deve
ser combatida pelos remédios processuais específicos com a
observância de seus requisitos próprios, sob pena de violação
ao princípio da segurança jurídica" (fI. 144v).
De fato, a Queréla Nuliltatis é a ação cabível quando se
constata no processo um vício insanável e imprescritível, tal
como o de citação, que implica no reconhecimento da
inexistência jurídica da sentença e, por consequência, impede
a formação da coisa julgada. (FIs. 100-1 02).
O caso dos autos é outro. Como bem pontuado pelo
magistrado e pelo Procurador Regional Eleitoral, o processo
concernente ao Demonstrativo de Regularidade Partidária DRAP da Coligação correu dentro da normalidade e transitou
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em julgado, logo,a decisão foi alcançada pela coisa julgada e
não pode ser rescindida pela ação ora aviada.
Ressalto que essa Corte já analisou o caso ora em discussão,
em agravo regimental interposto no bojo dos autos n°
0600020-88.2017.6.09.0000, cujo voto, de minha relatoria,
peço vênia para transcrever:
A decisão combatida possui o seguinte conteúdo:
Antes adentrar a análise do mérito da questão posta em
julgamento, cumpre-me averiguar o cabimento da
presente ação: exercer o controle sobre os atos
praticados pelas agremiações partidárias quando a
matéria discutida acarretar reflexos no processo eleitoral
sem, contudo, interferir na autonomia partidária, sob
pena de afrontar o artigo 17 da Constituição da República
Federativa do Brasil, que assegura aos partidos políticos
liberdade para a definição de sua estrutura interna.
No caso, discute-se a regularidade da Comissão
Provisória do Partido Solidariedade de Formosa,
instituída pelo órgão de direção estadual do partido, sem
observar o regramento interno partidário. Em decorrência
deste ato, acrescenta o autor, estariam nulos, por
contaminação, a convenção realizada pela Comissão
Provisória do Partido Solidariedade de Formosa e a
coligação que ela integrou, que não teria, por
conseguinte, legitimidade para participar do processo
eleitoral.
Sabe-se que o processo, de um modo geral, caminha
para a frente, mas o processo eleitoral possui uma
singularidade: um sistema fechado de ações destinadas
à impugnação de determinados atos, com prazos curtos
e normalmente decadenciais. Há um calendário para este
processo, oqual deve ser fielmente observado, a fim de
que seja preservada a própria ordem democrática.
A matéria ora discutida deveria ter sido abordada à época
do registro de candidatura, contudo, pela consulta no
Sistema de Acompanhamentos de Documentos e
Processos desta Justiça percebe-se que não houve
impugnação ao DRAP da Coligação Democracia e
Solidariedade - DEM, PROS, PSL, PSDC, SD, que foi
deferido e transitou em julgado em 16/09/2016 (Protocolo
n° 80.248/2016).
Finalizado á processo eleitoral com a diplomação dos
eleitos, a competência desta Justiça remanesce nas
hipóteses de impugnação ao mandato eletivo listadas na
legislação regente, dentre as quais não se inclui o tema
ora debatidd, relativo ao direito i ntra partidário.
No mesmo sentido, cito o julgado do Tribunal Superior
Eleitoral [ ... ]
Como se vê na decisão, indeferi a inicial da ação
declaratória de nulidade proposta pelo Agravante erp

AgR-Al n° 1335-07.2016.6.09.0011/GO

13

face da direção estadual do Partido Solidariedade por
entender que inobservância da regra estatuária pelo
Diretório Estadual quando da constituição da Comissão
Provisória do Solidariedade de Formosa deveria ter sido
trazida ao conhecimento desta Justiça na época do
julgamento do registro de candidatura, estando preclusa
a análise da matéria neste momento e as razões postas
neste agravo não foram suficientes para alterar tal
conclusão.
Nas razões do agravo o Recorrente defende, em suma,
que a matéria não poderia ter sido questionada à época
do registro porque o juízo de primeiro grau era
incompetente e assevera que o ato nulo pode ser
reconhecido a qualquer tempo.
A pacífica jurisprudência dos Tribunais Eleitorais admite a
competência desta Justiça para conhecer de matéria
interna corporis dos partidos políticos quando a
ilegalidade suscitada tiver reflexos no pleito eleitoral,
deste modo suposta irregularidade quanto à formação
das Comissões Provisórias de partido político que
pretendem disputar o pleito poderá ser submetida ao
crivo desta Justiça Especializada.
Superado este ponto é importante observar que na
Justiça Eleitoral a distribuição de competência entre os
órgãos que a compõe é determinada pelos cargos
disputados no pleito. Assim, caberá ao Tribunal Superior
Eleitoral o julgamento do registro dos candidatos à
presidência e vice-presidência da república, assim como
das respectivas ações de impugnação (CE, art. 22, 1, "a"
e "g"); aos Tribunais Regionais Eleitorais o julgamento
dos registrds e ações de impugnações relativas aos
cargos de governador e vice-governador, membros do
Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas (CE,
art. 29, 1, "a"); aos juízes eleitorais competirá o
julgamento do registro dos candidatos aos cargos
eletivos municiais (CE, art. 35, XII), cabendo às juntas
realizar a apuração das eleições nas zonas sob sua
jurisdição, resolver os incidentes verificados durante a
votação e expedir os diplomas aos eleitos para os cargos
municipais (CE, art. 40, 1).
Estabelecidas tais premissas é possível concluir que a
Justiça Eleitoral não possui, em regra, competência para
decidir sobre os conflitos internos de partido político,
contudo, se a matéria possuir reflexos diretos no pleito a
competência desta Justiça será atraída. Tratando-se de
disputas dos cargos eletivos municipais, a competência
para julgar1 os feitos concernentes aos registros e
respectivas impugnações é do Juiz Eleitoral. Levantadas
questões relativas à regularidade do órgão municipal que
pretende párticipar do pleito daquele município, o juiz
eleitoral será competente para julgá-las uma vez que a

to]
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competência desta Justiça, repise-se, será dada pelo
liame da matéria com as eleições.
Logo, não se sustenta o argumento de que as supostas
irregularidades concernentes à formação da Comissão
Provisória do Solidariedade de Formosa não poderiam ter
sido suscitadas à época do registro porque o Juiz
Eleitoral não teria competência para avaliá-las.
Quanto à preclusão, repiso que pela ótica estabelecida
no processo eleitoral, há um sistema de ações
específicas, com prazos pré-fixados, destinadas à
impugnação de determinados atos, a fim de que seja
possível que todo o processo eleitoral ocorra em um
período certo e determinado para que haja estabilidade
jurídica e política do próprio processo democrático.
Levando-seem consideração essa sistemática de que o
processo eleitoral deve ocorrer dentro de um período
limitado de tempo, dessume-se das normas contidas no
Código Eleitoral que as nulidades supostamente
ocorridas no processo eleitoral também precluem, salvo
as de natureza constitucional, as quais poderão ser
conhecidas após o período destinado à impugnação [ ... ]
Os fatos narrados nestes autos relativos à inobservância
das regras estatutárias atinentes à formação da
Comissão Provisória não têm guarida constitucional, por
isso deveriam ter sido arguidos no momento do registro
de candidatura, como já exposto na decisão vergastada.
Corroborando tal entendimento, o Tribunal Superior
Eleitoral já decidiu que o "vício na constituição de
diretório de partido político deve ser alegado na fase do
registro dos candidatos, porque não constitui matéria
constitucional e sujeita-se à preclusão (...)" (Ac. N° 4.422,
de 9.12.2003, rei. Mm. Fernando Neves.)
É importante observar que essa conclusão não contradiz
os julgadoscitados pela Agravante, inclusive alguns de
minha relatoria, na medida em que naqueles casos as
nulidades rélativas à constituição dos órgãos partidários
foram discutidas em processos de registro de
candidatura ou em ações contemporâneas aos registros
de candidatura, ou seja, foram suscitadas e conhecidas
em momento oportuno e esse não é o caso dos autos.
Ademais não posso deixar de mencionar que, ao
argumento de que a Comissão Provisória do
Solidariedade de Formosa é nula porque o Diretório
Estadual não observou as regras previstas no seu
estatuto partidário no momento da formação da
Comissão, o Agravante pretende a declaração de
nulidade da Comissão Provisória do SD, da Coligação
Democracia:e Solidariedade - DEM, PROS, PSL, PSDC,
SD -, de tódos os pedidos de registros de candidatos
requeridos por ela e dos votos que eles receberam.

AgR-Al no 1335-07.2016.6.09.0011/GO

15

Contudo, o registro desta Coligação e de seus
respectivos candidatos foram julgados e transitaram em
julgado, não podendo ser reavaliados neste momento
sem ofensa à coisa julgada.
Nesta vertente, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral[ ... ].
Deste modo, na esteira do entendimento acima firmado, a
manutenção da sëntença é a medida que se impõe.
Ante ao exposto, conheço do recurso para negar-lhe
provimento, restando prejudicada o exame da liminar.
É o voto. (Fis. 206-216)
O presidente da Corte de origem, ao negar seguimento ao recurso
especial, consignou a ausência da efetiva demonstração de ofensa a
texto de lei e aos dispositivos constitucionais suscitados, bem como
a não demonstração do cotejo analítico necessário para caracterizar
o dissídio jurisprudencial, a teor da Súmula n° 28/TSE, fundamentos
que não foram infirmadps objetivamente.
Com efeito, as agravantes reafirmam como supostamente violados
um extenso catálogo de dispositivos constitucionais e legais, sem
explicitar, com objetividade e clareza, de que maneira a Corte
Regional os teria afrontado.
Nos termos da Súmulan0 182/STJ1, o ônus de evidenciar, em suas
razões recursais, os mótivos fáticos e jurídicos capazes de infirmar a
fundamentação da decisão atacada, por imposição do princípio da
dialeticidade recursal, recai sobre quem recorre, sob pena de vê-la
mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, colho o
seguinte precedente do TSE:

O ônus de impugnar os fundamentos da decisão que
obstaram o regular processamento do seu agravo é do
agravante, sob pena de subsistirem as conclusões do
decisum monocrático, nos termos do Enunciado da
Súmula n° 182/STJ, segundo a qual: "É inviável o agravo
do art. 545 do CP: C que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada." Precedentes: AgR-Al n°
220-391SP, Rei. Mm. Dias Toifoli, DJe de 26.8.2013 e AgR-Al
n° 134-6315P, Rei. Min. Laurita Vaz, DJe de 3.9.2013.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o
ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de
infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende
modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios
fundamentos.
(AgR-Al n° 231-75/1VIG, ReI. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016 grifei)

1

Súmula n° I82ISTJ: É inviável o agravo do art. 545 doCPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
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Na mesma linha de entendimento: AgR-Al no 204-92/1VIG. Rei. Mm.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 23.11.2017 e AI n° 324-14IMG,
Rei. Min. Luiz Fux, DJede 10.8.2017.
Não apresentadas razões que justifiquem a reforma do decisum
monocrático, é de rigor a aplicação da Súmula n° 26/TSE2.
De toda sorte, ainda que ultrapassada a barreira sumular, os
argumentos de que i) a convenção do DEM não observou as regras
presentes no seu estatuto partidário - fato que acarretaria a nulidade
dos registros da chapa; e ii) a ação declaratória de nulidade e
inexistência da sentença (querela nuiltatis) foi ajuizada com base nas
nulidades insanáveis existentes no processo de registro de
candidatura e nas cetidães emitidas pela Justiça Eleitoral não
merecem prosperar.
Quanto ao ponto, o TRE/GO consignou que "o processo concernente
ao Demonstrativo de Regularidade Partidária - DRAP da Coligação
correu dentro da normalidade e transitou em julgado, logo, a decisão
foi alcançada pela coisa julgada e não pode ser rescindida pela ação
ora aviada" (fI. 209). Por elucidativo, colho, ainda, os seguintes
excertos do acórdão integrativo:
No caso, o juízo de piso indeferiu a inicial, pois, na esteira da
jurisprudência dos Tribunais, a querela nuilitatis é cabível para
arguir vícios transrescisórios no processo não se prestando
para atacar conteúdo material da decisão. Essa decisão,
registre-se, foi mantida por este Tribunal, quando do
julgamento do recurso eleitoral, cujo acórdão ora se ataca.
Como já destacado na sentença e no acórdão deste regional,
as supostas irregularidades na formação nas comissões
provisórias e a inobservância de regras partidárias deveriam ter
sidq abordadas à época do registro de candidatura, no
Demonstrativo de; Regularidade dos Atos Partidários - DRAP,
restando inviável novo debate sobre o tema.
Deste modo, verifica-se que não houve qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão discutido. A parte
pretende ver julgado o mérito de ação claramente incabível,
sobretudo porque a matéria ora proposta já foi alcançada pela
eficácia preclusiva da coisa julgada e justamente porque
incabível a ação não foram avaliadas as questões de mérito
apontadas na inicial, dentre as quais incluem as teses
defendidas, além dos artigos, julgados e provas mencionados.
Finalmente, acrescento apenas que embora a praxe jurídica
admita a entrega de memoriais para os demais membros, a fim
de que seja dadd conhecimento dos fatos postos nos autos,
permitindo melhor debate da matéria durante a sessão de
julgamento, não1 é cabível oposição de Embargos de
Declaração, exigindo a pronuncia do juiz acerca do mérito
dessa peça, que não compõe os autos.

2

Súmula n° 26ITSE: É inadmissível o recurso que ieixa de impugnar especificamente fundamento da decisão /
recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
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Isso posto, conheço dos embargos para rejeitá-los. (FIs. 355356)
Diante da moldura fática delineada no acórdão hostilizado, não há
como adotar conclusão diversa de que os atos praticados no
processo que analisa o DRAP da coligação correram dentro da
normalidade sem incorrer no vedado revolvimento de fatos e provas
nesta instância especial, a teor da Súmula n° 24/TSE3.
Fica prejudicado o agravo regimental interposto pela PGE, na linha
do que decidido por está Corte, em questão de ordem, no AgR-Al n°
1334-22/GO, de minha relatoria, no qual o Plenário proferiu a
seguinte orientação:
Por fim, nos processos em que o Parquet Eleitoral houver
deixado de apresentar parecer, apesar de ter sido
regularmente intimado para tal fim, ficam os relatores
autorizados a adentrar no exame do mérito do recurso especial
ou do respectivo agravo, seja por meio de decisão monocrática
(art. 36, §§ 6° e 70, do RITSE), seja submetendo o feito para
julgamento do Colegiado, o que sob nenhum argumento gerará
prejuízo ao órgão ministerial, o qual poderá interpor, caso
queira, o recurso cabível.
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, com base no art. 36, §
60, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. (FIs. 686694)
Consoante destacado no decisum, o desprovimento do agravo
de instrumento ocorreu em razão do não cabimento da ação declaratória de
nulidade (querela nullitatis) ajuizada com vistas a desconstituir sentença
transitada em julgado em processo de DRAP, o qual, ante a ausência de
qualquer impugnação e porque preenchidos os requisitos legais, foi
regularmente deferido.
Em outras palavras, as ilegalidades que supostamente
inviabilizariam a mencionada coligação - vícios na constituição das comissões
provisórias do SD de Formosa/GO e:inobservância de normas estatutárias no
registro e representação da comissão no pleito de 2016 - deveriamter sido
apontadas mediante impugnação ofértada no processo que julgou o DRAP,
providência que não foi adotada a tempo e modo.
Aplicável, portanto, na espécie o brocardo dormientibus non
sucurrit ius (o direito não socorre aós que dormem), que se desdobra nos

Súmula n° 24ffSE: Não cabe recurso especial eleitora' para simples reexame do conjunto fático-probatório.
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princípios da celeridade, da preclusão e da duração razoável do processo (art.
50, LXXVIII, da CF), os quais informam o processo eleitoral.

No mesmo sentido: "o cabimento da querela nuilitatis restringese às hipóteses de revelia decorrente de ausência ou de defeito na citação e
de sentença pro fenda sem dispositivo legal, sem assinatura do magistrado ou
exarada por quem não exerce função judicante ou atividade jurisdicionaf' (AgRAI n° 505-93/SP, ReI. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5.3.2015).
Dessa forma, não há, nas razões postas no agravo interno,
argumento capaz de modificar os fundamentos da decisão agravada, motivo
pelo qual a mantenho integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Julgo, por consegLiinte, prejudicados o requerimento de
tutela de evidência e o agravo regimental interposto contra o
indeferimento do pedido de tutela de urgência incidental.
É como voto.

Ç,i
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EXTRATO DA ATA

AgR-Al n° 1335-07.2016.6.09.0011/GO. Relator: Ministro
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Agravantes: Nilda Gomes da Mota de Morais
e outro (Advogados: Tatiana Basso Parreira - OAB: 38154/GO e outros).
Agravada: Coligação Democracia e Solidariedade.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental de folhas 825 a 878, não conheceu do de folhas 699 a 823 e
julgou prejudicados o requerimento de tutela de evidência e o agravo
regimental interposto contra o indeferimento do pedido de tutela de urgência
incidental, nos termos do voto do relator.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros
Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto e Carlos Horbach.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 16.5.2019.

