PUBLICADO EM SESSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 186-89.
2016.6.11.0020 - CLASSE 32— VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO
Relatora: Ministra Luciana Lóssio
Agravante: Coligação Pra Avançar e Melhorar e outro
Advogados: Ronimárcio Naves - OAB: 62281MT e outros
Agravado: Coligação Mudança com Segurança
Advogados: Rodrigo Terra Cyrineu - OAB: 16169/MT e outros

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE
ATOS PARTIDÁRIOS. DEFERIMENTO. PREFEITO E
VICE-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE O PARTIDO
COLIGADO
RECORRER
ISOLADAMENTE.
INVIABILIDADE DE A COLIGAÇÃO QUE NÃO
IMPUGNOU O DRAP NA ORIGEM RECORRER DA
SENTENÇA QUE O DEFERE. SÚMULA N° 11/TSE.
DESPROVIMENTO.
In casu, a Corte Regional não conheceu dos recursos
eleitorais interpostos contra a sentença que deferiu o
DRAP da coligação agravada porque, no que tange ao
partido, este teria se coligado e, portanto, não poderia agir
isoladamente, e, no que concerne à coligação, esta não
teria apresentado impugnação na origem, na publicação do
edital.
De fato, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
se consolidou no sentido de que, durante o processo
eleitoral, não podem os partidos coligados agir
isoladamente. Nessa linha, "as coligações se extinguem
com o fim do processo eleitoral, delimitado pelo ato de
diplomação dos eleitos, momento a partir do qual os
partidos coligados voltam a ter capacidade processual para
agir isoladamente" (REspe n. 1-381RN, Rei. Mm. Maria
Thereza Rocha de Assis Moura, DJe de 23.3.2015).
E, sobre a impossibilidade de a parte que não impugnou
o registro de candidatura e/ou o DRAP na origem
apresentar recurso contra a sentença que o defere, salvo
se a matéria envolvida for de índole constitucional - o que
não é o caso dos autos, que versa sobre suposta fraude
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em ata de convenção -, tem-se a incidência da Súmula
n° 11 do TSE, segundo a qual, "no processo de registro de
candidatos, o partido que não o impugnou não tem
legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo
se se cuidar de matéria constitucional".
É inviável o agravo regimental que se limita à mera
reiteração de teses recursais. Precedentes deste Tribunal
Superior.
Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
da relatora.
Brasília, 18 de outubro de 2016.

MINISTRA LU lANA LOSSIO - RELATORA
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, trata-se de agravo regimental interposto pelo Democratas - DEM e
pela Coligação Pra Avançar e Melhorar em face da decisão de fls. 223-228,
pela qual neguei seguimento ao recurso especial manejado contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (TRE/MT), que não
conheceu dos apelos interpostos contra a sentença que deferiu o DRAP da
agravada.
Na origem, o juiz da 20a Zona Eleitoral de Várzea Grande/MT
deferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP da
Coligação Mudança com Segurança, ora agravada, haja vista o preenchimento
dos requisitos legais, a ausência de impugnação e o parecer favorável do
MPE.
Contra essa sentença, foi interposto recurso eleitoral tanto pelo
Democratas - DEM quanto pela Coligação Pra Avançar e Melhorar, ao
argumento de que teria havido fraude na ata da convenção de uma das siglas
componentes da coligação, qual seja, o Partido da Mulher Brasileira - PMB.
Contudo, a Corte Regional, acolhendo as preliminares trazidas
em contrarrazões pela coligação recorrida, reconheceu a ilegitimidade do DEM,
tendo em vista que o partido coligado não pode recorrer isoladamente.
Quanto à Coligação Pra Avançar e Melhorar, assentou a
incidência da Súmula n° 1 1/TSE, segundo a qual, "no processo de registro de
candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer
da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional".
Eis a ementa do acórdão regional:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REGISTRO DE
CANDIDATURA - DRAP - PARTI DO/COLI GAÇÃO - CARGO PREFEITO - VICE-PREFEITO - VEREADOR - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA - PARTIDO COLIGADO - AUSÊNCIA DE
CAPACIDADE RECURSAL ISOLADA - ARTIGO 6°, §§ 1° E 4° DA
LEI N° 9.504/97 - PRELIMINAR ACOLHIDA - NÃO
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CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARTIDO
COLIGADO.
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REGISTRO DE
CANDIDATURA - DRAP - PARTI DO/COLI GAÇÃO - CARGO PREFEITO - VICE-PREFEITO - VEREADOR - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL - AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO - APLICAÇÃO DA SÚMULA TSE N° 11 - MATÉRIA
VENTILADA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL - PRELIMINAR
ACOLHIDA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (FI. 183)
No recurso especial, os recorrentes apontaram violação aos arts. 30
da Lei Complementar n° 64/90; 39 da Res.-TSE n° 23.455/2015; 932,
1, do CPC/2015; e 266 do Código Eleitoral.
Alegaram que possuem legitimidade para figurar no polo ativo da
Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC) e que o
acórdão regional, ao confirmar a decisão de primeiro grau, contrariou
expressa disposição de lei.
Sustentaram a existência de fraude na ata da convenção do Partido
da Mulher Brasileira (PMB), que, por ser matéria de ordem pública,
não se sujeita à preclusão.
Nas contrarrazões ao recurso especial (fls. 209-215), a Coligação
Mudança com Segurança pugnou pela incidência da Súmula
n° 1 1/TSE no presente caso. Afirmou que os agravantes não
impugnaram o pedido de registro de candidatura na origem e,
portanto, carecem de legitimidade recursal.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso especial (fls. 219-221).
Na decisão de fis. 223-228, neguei seguimento ao recurso
especial e mantive a decisão que deferiu o Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (DRAP) da Coligação Mudança com Segurança
(PSC/PMB/PDT/PEN), ora agravada.
No presente agravo regimental (230-245), os agravantes
reiteraram as razões do apelo nobre.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão à ti. 248).
É o relatório.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Senhor
Presidente, reproduzo a fundamentação da decisão agravada:
O recurso especial não merece provimento.
Na espécie, o TRE/MT não conheceu do recurso eleitoral interposto
pelos recorrentes, mantendo a sentença que deferiu o Demonstrativo
de Regularidade de Atos Preparatórios (DRAP) da Coligação
Mudança com Segurança (PSC/PMB/PDT/PEN), referente às
candidaturas para a eleição majoritária de 2016 no Município de
Várzea Grande/MT, nos seguintes termos:
Em contrarrazões (fis. 135/136), a Coligação 'Mudança com
Segurança", com fundamento no artigo 6°, §§ 1° e 4°, da Lei
9.504/97, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa recursal do
Partido Democratas - DEM de Várzea Grande/MT, em função
da agremiação integrar a Coligação "Para Avançar e Melhorar",
que também é parte recorrente.
Assiste razão à recorrida, uma vez que, celebrado o acordo de
vontade entre os partidos políticos e efetivada a coligação, é
esta que passa a dispor de capacidade processual para estar
em juízo, defendendo os interesses de todos os partidos
coligados, consoante ilação haurida do artigo 60, § 10 , da
Lei n° 9.504/97.
[ ... }
Assim, a partir do momento em que decidiu coligar-se, o
Partido Democratas perdeu a capacidade processual para agir
isoladamente, seja para propor representações seja para
recorrer ou para ajuizar ação de impugnação a registro de
candidatura [ ... ]. (Fl. 186)
Em contrarrazoes (fls. 131/135), a Coligação "Mudança com
Segurança" arguiu preliminar de ilegitimidade ativa recursal dos
recorrentes, em virtude da ausência de impugnação ao
Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP,
que compõe o processo principal do pedido de registro de
candidaturas (art. 25, § único. Res. 23.455/TSE), em
desrespeito aos termos da Súmula TSE n° 11, que estabelece
o seguinte: "No processo de registro de candidatos, o partido
que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da
sentença que o deferiu, salvo se cuidar de matéria
constitucional."
Com efeito, os recorrentes não impugriaram o DRAP em
apreço e a matéria objeto de recurso não diz respeito a
questão constitucional, já que tem como objeto alegação de
suposta fraude da ata da convenção do Partido da Mulher
Brasileira - PMB e causa de inelegibilidade de ordem
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infraconstitucional, o que impõe reconhecer a ilegitimidade
ativa recursal dos recorrentes [ ... ]. (FIs. 188-189)
Dessarte, tendo em vista que não houve impugnação ao
Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP)
em questão e que a matéria censurada não é de ordem
constitucional, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa
recursal da Coligação 'Para Avançar e Melhorar" e não
conheço o presente recurso. (FI. 190)
Com efeito, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, o partido
coligado não possui legitimidade para praticar atos no processo
eleitoral de forma isolada. Confiram-se os seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO
E VICE-PREFEITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM. IMPUGNAÇÃO AJUIZADA ISOLADAMENTE POR
PARTIDO COLIGADO. RECEBIMENTO COMO NOTÍCIA DE
INELEGIBILIDADE OU RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO,
PELO TRIBUNAL E EM GRAU DE RECURSO, DE CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, INCISO VI, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS
ELEITORAIS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA DEFERIR O
REGISTRO DOS RECORRENTES.
1. O partido coligado não pode agir isoladamente no processo
eleitoral, de acordo com o estabelecido no § 40 do ad. 60 da Lei
n° 9.504/97.
[ ... ]
6. Recursos especiais eleitorais conhecidos e providos para
deferir o registro de candidatura dos Recorrentes aos cargos
de prefeito e vice-prefeito.
(REspe n° 41662/SC, ReI. Min. Laurita Hilário Vaz,
DJe de 25.10.201 3);
RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO EM REGIME DE
COLIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE.
Até a data da eleição, o partido político sob coligação não tem
legitimidade para recorrer isoladamente.
Recursos a que se nega provimento.
(REspe n° 25327/SP, ReI. Mm. Carlos Ayres Brito,
DJde 1.6.2007);
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÃO 2004. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PARTIDO COLIGADO. ILEGITIMIDADE
PARA AGIR ISOLADAMENTE. APELO NÃO CONHECIDO.
(REspe n° 22263/PB, ReI. Mm. Francisco Peçanha Martins,
PSESS em 31.8.2004).
Ademais, consoante jurisprudência sumulada neste Tribunal
Superior, o candidato, partido ou coligação que não impugnouo
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DRAP, deixando transcorrer, in a/bis, o prazo previsto no art. 34,
§ 21, II, da Res.-TSE n° 23.455/20151, não tem legitimidade para
recorrer da sentença que o deferiu, salvo quando se tratar de
matéria constitucional.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
Inelegibilidade. Desincompatibilização. Ilegitimidade.
- Nos termos da Súmula n° ii do TSE, a parte que não
impugnou o registro de candidatura, seja ela candidato, partido
político, coligação ou o Ministério Público Eleitoral, não tem
legitimidade para recorrer da decisão que o deferiu, salvo se se
cuidar de matéria constitucional.
Agravo regimental não provido.
(AgR-REspe n° 133-31/GO, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, PSESS
em 27.9.2012)
Assim, por não cuidar o recurso de matéria constitucional, já que a
coligação alega suposta fraude na ata da convenção do Partido da
Mulher Brasileira, tenho que o Tribunal a quo decidiu em harmonia
com a jurisprudência do TSE. (FIs. 225-228)
Os agravantes repisam as alegações de que possuem
legitimidade recursal e que a existência de fraude na ata da convenção
partidária é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser aduzida a qualquer
tempo.
Ocorre que, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, o
partido político, uma vez coligado (caso do Democratas - primeiro agravante),
carece de legitimidade para praticar atos no processo eleitoral de forma
isolada.
No que toca à Coligação Pra Avançar e Melhorar, não há como
afastar, na linha do que posto na decisão agravada, a incidência da Súmula
n° 11/TSE, segundo a qual, "no processo de registro de candidatos, o partido
que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o
deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional", o que não é o caso,
1

Res-TSE no 23.455/2015

Art. 34. Apresentados os pedidos de registro das candidaturas, o cartório Eleitoral providenciará:

[ ... 1
II - a publicação de edital contendo os pedidos de registro, para ciência dos interessados, no Diário da Justiça
Eletrônico, preferencialmente, ou no cartório Eleitoral (código Eleitoral, art. 97, § 10).

[1
§2° Da publicação do edital prevista no inciso II, correrá:

[ ... ]
li - o prazo de cinco dias para a impugnação dos pedidos de registro de candidatura requeridos pelos partidos políticos
ou coligações (Lei Complementar n°64/1990, art. 30).
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tendo em vista que a alegação é de que teria havido fraude na ata de
convenção.
Aliás, ainda que se pudesse aceitar a possibilidade de o
partido coligado recorrer isoladamente, fato é que também quanto ao DEM
incidiria a Súmula n° 11/TSE, pois também ele não impugnou o DRAP na
origem.
De toda sorte, forçoso observar, na linha da remansosa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que a mera reiteração de teses
recursais - hipótese vertente - inviabiliza o êxito do agravo regimental (Nesse
sentido: AgR-Al n° 605-69/PR, Rei. Min. Luiz Fux, DJe de 18.4.2016; AgR-RO
no 64-531RJ, Rei. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 11.3.2016 e
AgR-REspe n° 202-80/RJ, Rei. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11.7.2015).
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada e nego
provimento ao agravo regimental.
É como voto.
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EXTRATO DA ATA

AgR-REspe n° i 86-89.2016.6.11 .0020/MT. Relatora: Ministra
Luciana Lóssio. Agravante: Coligação Pra Avançar e Melhorar e outro
(Advogados: Ronimárcio Naves - OAB: 6228/MT e outros). Agravado:
Coligação Mudança com Segurança (Advogados: Rodrigo Terra Cyrineu OAB: 16169/MT e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto da relatora. Acórdão publicado em
sessão.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as Ministras
Rosa Weber e Luciana Lóssio, os Ministros Herman Benjamin, Napoleão
Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral
Eleitoral, Nicolao Dino. Ausente, ocasionalmente, o Ministro Luiz Fux.

SESSÃO DE 18.10.2016.

