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ACÓRDÃO PUBLICADO EM SESSÃO
 

REGISTRO DE CANDIDATURA 2018.
AGRAVO INTERNO. CANDIDATO A
DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O
REGISTRO DE CANDIDATURA.

Ausência de condição de elegibilidade. A
falta de quitação eleitoral, decorrente do
julgamento de contas de campanha como
não prestadas, impede o deferimento do
requerimento de registro de candidatura,
nos termos do art. 11, § 1º, VI, da Lei nº
9.504/97.

Decisão mantida por seus próprios
fundamentos.

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA MANTIDO.

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
identificado, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais, à unanimidade, em negar provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do Relator.

 

Belo Horizonte, 4 de outubro de 2018.

 

 

  Juiz Antônio Augusto Mesquita Fonte Boa



Relator

 

 

RELATÓRIO

 

Trata-se de agravo interno interposto por NATALICIO
TENORIO CAVALCANTI FREITAS LIMA contra decisão
monocrática que concluiu pelo indeferimento do registro de
candidatura.

O fundamento da decisão agravada é a ausência de
quitação eleitoral do requerente. Conforme consta, “o candidato NÃO
ESTÁ APTO a disputar as eleições, uma vez que, em decorrência
de ter contas de campanha julgadas não prestadas, NÃO
OSTENTA QUITAÇÃO ELEITORAL e não preenche a exigência
do art. 11, § 1º, VI, da Lei 9.504/97”.

O agravante reitera os argumentos já trazidos na petição
de ID 305362, apresentada quando intimado para se manifestar
acerca da ausência de quitação eleitoral em razão de ter as
contas de campanha julgadas não prestadas nos autos da
Prestação de Contas nº 3347-84.2014.6.13.0000. Em especial,
argumenta: a) o não cabimento de decisão monocrática para
julgamento do caso, uma vez que não demonstrada, na decisão
agravada, a existência de jurisprudência dominante no mesmo
sentido do que foi decidido; b) que foi proposta ação declaratória de
nulidade em face do acórdão proferido nos autos da PC nº 3347-
84.2014.6.13.0000, que julgou como não prestadas as contas de
campanha do ano de 2014, referentes à disputa do cargo de
Deputado Estadual; c) que consta da decisão que indeferiu a inicial
da querela nullitatis o reconhecimento da existência de nulidade no
processo de prestação de contas, consistente no recebimento da
citação por AR por terceira pessoa, tendo sido interposto agravo de
instrumento em face da decisão que indeferiu a inicial; d) a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade permite o
deferimento do requerimento de registro, já que as contas foram
julgadas como não prestadas unicamente em razão da ausência de
regularização processual (instrumento de procuração) e aposição de
assinaturas em extratos bancários, especialmente porque, em sede
de embargos de declaração, apresentou a procuração e os extratos
devidamente assinados, regularizando a prestação de contas, em
tempo hábil, para a apreciação da Justiça Eleitoral.

Ao final, requer seja julgado primeiramente o agravo
interposto nos autos do processo nº 0604521-40.2018.6.13.0000
(ação declaratória de nulidade em face do acórdão proferido nos



autos da PC nº 3347-84.2014.6.13.0000), e a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para que seja
afastada a ausência de quitação eleitoral (ID 316687).

O agravado defende a manutenção da decisão (ID
321536).

É o relatório.

 

VOTO DO RELATOR
 

O recurso é próprio e tempestivo (publicação da decisão
em 18/9/2018 e interposição do recurso em 21/9/2018). Presentes
os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O agravo interno é cabível, nos termos do art. 161 do
RITRE, “contra decisões monocráticas dos membros do tribunal que
causarem prejuízo ao direito da parte”.

Em abertura, destaco que, na sessão de 3/4/2018, o
presente feito foi adiado a fim de que, por deferência à defesa do
candidato, fosse viabilizado o julgamento do agravo interno
interposto na PET nº 0604521-40.2018.6.13.0000 (ação declaratória
de nulidade) antes do julgamento presente agravo.

A querela mencionada objetivava anular o julgamento de
não prestação de contas de campanha, do qual decorre a ausência de
quitação eleitoral do candidato. Havia ela sido ajuizada no último dia
do prazo concedido (já após dilatada tramitação que será referida no
mérito) para manifestar-se sobre referido impedimento.  

Observado o trâmite daquele feito, e havendo para ele a
necessidade de inclusão em pauta com antecedência de 5 dias para
fins de publicação, não seria possível que tal julgamento ocorresse
antes da decisão do requerimento de registro, o qual já estava em
fase final de instrução e premido pela exigência própria de celeridade
nesse feito.

Assim é que seriam julgados, o registro, em 3/4/2018; a
querela, em 9/4/2018. A previsão atendia o entendimento do TSE, no
sentido da “impossibilidade de o exame do recurso em registro
de candidatura aguardar o julgamento final de querela
nullitatis” (Ac. de 30.10.2014 no ED-RO nº 28829, Rel. Min. Gilmar
Mendes, publicado em sessão).

Não obstante, atendendo-se a interesse do próprio
candidato, que, devidamente representado por seu advogado,
renunciou ao prazo de publicação da pauta e deu-se por



intimado para o julgamento da querela, ambos os feitos se
apresentam para julgamento na mesma sessão, de 4/4/2018

Superada a questão, passo ao julgamento do agravo
interno propriamente dito.

O agravante sustenta ser incabível o indeferimento do
requerimento de registro de candidatura por decisão monocrática, no
presente caso, já que não demonstrado que o entendimento adotado
encontra-se em consonância com jurisprudência dominante. Razão
não lhe assiste.

A autorização para julgamento monocrático de registro de
candidatura decorre do art. 76, VI, do Regimento Interno, o que
atende ao imperativo de cumprimento de prazos legais para
apreciação dos pedidos até 20 dias antes do pleito. O dispositivo
não exige que se baseie a decisão em jurisprudência
dominante - embora caiba dizer que é pacífico que a ausência
de quitação eleitoral acarreta o indeferimento do registro.
Além disso, a apreciação da matéria pelo Pleno, quando do
julgamento do presente agravo, afasta a ocorrência de qualquer
prejuízo ao agravante, sendo certo que inexiste nulidade quando não
há prejuízo.

As demais teses sustentadas pelo agravante já foram
debatidas e, quanto a estas, mantenho entendimento já fixado na
decisão monocrática proferida. Destaque-se que a decisão de
extinção da querela sem resolução de mérito foi, a presente
data, confirmada pelo colegiado.

Resta apenas propiciar ao agravante o reexame da matéria
pela Corte. Portanto, submeto aos eminentes pares o teor da decisão
agravada (ID 306047), apenas no que diz respeito à matéria
discutida no presente agravo:

 

[...]

Relatados, decido.

Não havendo necessidade de dilação probatória prevista no art. 40
da Resolução TSE 23.548/2017 nem havendo requerimento
específico nesse sentido, é cabível o julgamento antecipado do
mérito; dispensadas, portanto, as alegações finais.

Registro que dentre as pendências apontadas nos autos, algumas
ficaram, de plano, sanadas.

[...]



Cinge-se, portanto, o deslinde do feito à aferição dos seguintes
requisitos para a candidatura: ausência de quitação por contas
de campanha julgadas não prestadas e causas de
inelegibilidades previstas nas alíneas l e g do inciso I do art.
1º da LC 64/90.

1. Ausência de quitação eleitoral por contas de campanha
julgadas não prestadas.

A Secretaria de Gestão de Informação e Atos Partidários, com base
no Cadastro Eleitoral, que o candidato não possui quitação eleitoral
(ID 58448) em razão de irregularidade de prestação de contas de
campanha.

De pronto, rejeito a alegação de preclusão da matéria, trazida pelo
candidato em . A aferição dos requisitos da candidatura não
se esgota nas alegações trazidas por eventuais
impugnantes, devendo ser exaurida, de ofício, pelo juízo
eleitoral competente. Tal é salutar à natureza do registro de
candidatura, de habilitação à disputa eleitoral, o que pressupõe o
atendimento aos requisitos constitucionais e legais, que constituem
matéria de ordem pública.

Outrossim, o possível impedimento à candidatura foi detectado na
primeira ocasião em que conclusos os autos a este Relator. Foi,
então, no mister que me incumbia, que suscitei a falha. A essa
altura, em que já transcorrido o prazo para contestação, não
hesitei em primeiramente conceder prazo comum às partes, de 3
dias, para se manifestarem. Na ocasião, o candidato buscou
esquivar-se do ônus de contrapor argumentos e provas à
informação do Cadastro Eleitoral, dizendo apenas que os dados
quanto à irregularidade na prestação de contas "são
compreensíveis apenas para os servidores da Justiça Eleitoral",
pelo que caberia à Secretaria trazer esclarecimentos sobre o
processo de prestação de contas referido.

Ainda diante disso, expressamente declarei a detecção de possível
causa de indeferimento do registro, concedendo mais 7 dias para a
promoção de sua defesa. Observei, rigorosamente e na
interpretação mais benéfica possível, o enunciado da Súmula nº
45 do e. TSE (“Nos processos de registro de candidatura, o juiz
eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de
inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde
que resguardados o contraditório e a ampla defesa”) e o o art. 51,
parágrafo único, da Resolução TSE nº
23.548/2017 (“Constatada qualquer das situações previstas no
caput, o relator, antes de decidir, deve determinar a intimação
prévia do interessado para que se manifeste nos termos do art. 4º
da Lei Complementar nº 64/1990.”).



Por fim, informei: Registro que o ônus da prova para afastar a
ausência de quitação eleitoral é dos requerentes e já
adianto que, em consulta ao SADP, consta os autos de PC
3347-84.2014.6.13.0000, nos quais as contas de campanha
de 2014 de Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima,
naquela ocasião concorrendo ao cargo de Deputado
Estadual, foram julgadas não prestadas, com trânsito em
julgado.

Pois bem.

O interessado deixou que o prazo de defesa fluísse até seu
derradeiro dia, que coincide com o último prazo para
julgamento dos registros de candidatura, quando então
ajuizou querela nullitatis em face da decisão na citada prestação
de contas, requerendo tutela provisória destinada a possibilitar a
emissão de certidão de quitação eleitoral, a fim de assegurar o
deferimento de seu registro. Concomitantemente, requereu nos
autos presentes o exame do pedido de tutela e o deferimento do
registro.

Na presente data, proferi a seguinte decisão nos citados autos:

"A premissa de que parte o requerente é de que a decisão
que julgou suas contas não prestadas é nula porque ele não
fora regularmente chamado a se manifestar nos autos antes
de proferido o acórdão.

Verifico que, conforme alegado, o AR endereçado ao
requerente fora recebido por terceira pessoa (fls. 24 do ID.
304517) e não constava dos autos da prestação de contas
instrumento de procuração.

Todavia, nem mesmo há ensejo para enfrentar a alegação de
invalidade dessa intimação. Isso porque constato, ao
examinar a documentação juntada pelo próprio requerente,
que o acórdão que ora pretende ver fulminado foi objeto de
embargos de declaração em 23/7/2015 (fls. 46-50 do ID.
304517). Naquela ocasião, juntamente com a peça recursal,
o requerente fez juntar instrumento de procuração válido
(fls. 51 do ID. 304517) e documentos que entendeu aptos a
sanar as irregularidades apontadas em suas contas.

Limitou-se ali, porém, a discutir a possibilidade de que suas
contas fossem julgadas aprovadas com ressalvas, em
aplicação dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da insignificância, abrindo mão da
oportunidade de suscitar a nulidade que agora
pretende ver reconhecida.



Ora, conforme dispunha o art. 245 do CPC/73, vigente à
época, “A nulidade dos atos deve ser alegada na
primeira oportunidade em que couber à parte falar nos
autos, sob pena de preclusão.”

No caso da PCON, porém, a parte veio a constituir
procurador e a manifestar-se nos autos, em sede de
embargos, sem alegar a mencionada nulidade da
intimação, a qual, forçoso reconhecer, tornou-se
preclusa pela aplicação do art. 245 do CPC/73.

O posterior advento da coisa julgada, em 31/8/2015,
conforme certificado às fls. 72 (ID. 304517), cristalizou a
questão.

Cumpre aqui lembrar o disposto no art. 474 do CPC/73, que
previa: “Passada em julgado a sentença de mérito,
reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao
acolhimento como à rejeição do pedido.”

Desse modo, a interpretação conjunta dos arts. 245 e 474 do
CPC/73 deixam claro que, ao abdicar da oportunidade de
arguir a nulidade na primeira oportunidade que teve de falar
aos autos, a parte implicitamente consentiu com a preclusão
da questão; não podendo, agora, tentar desconstituir o
trânsito em julgado do acórdão valendo-se exatamente da
alegação que poderia ter sido oposta à decisão e não o foi.

O art. 474 do CPC/73 foi praticamente repetido no art. 508
do CPC vigente. A interpretação deste dispositivo na
sistemática atual do processo impõe, forçoso concluir, que a
petição inicial da presente querela seja indeferida de plano.

Afinal, os documentos trazidos ao conhecimento deste juízo
pelo próprio requerente infirmam as alegações por ele
aduzidas de que não se consumou o trânsito em julgado do
acórdão que julgou suas contas não prestadas.

Ao contrário, uma vez que a oportunidade de alegar o vício
da própria intimação e, em virtude disso, suscitar a nulidade
da decisão, precluiu por sua atuação tardia nos autos da
própria PCON, torna-se inequívoca a insubsistência do vício
transrescisório que a maculasse.

Sendo válida a decisão, e havendo ela transitado em julgado,
cumpre extinguir a presente querela nullitatis, sem
julgamento de mérito. É o que se depreende da leitura do
art. 485, V, do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando:
[...] V - reconhecer a existência de perempção, de
litispendência ou de coisa julgada”.



Por todo o exposto, nos termos do art. 73, XXII, do RITRE-
MG, INDEFIRO a petição inicial da ação declaratória de
nulidade e declaro prejudicada a análise do pedido de
tutela de urgência."

 

Indeferida a petição inicial da querela nullitatis, consolida-se a
situação do julgamento das contas como não prestadas.

Desse modo, não está preenchido o requisito previsto no art.
11, § 1º, VI, da Lei 9.504/97, consubstanciado na exigência de
apresentação de certidão de quitação eleitoral, conforme definição
do § 7º, na qual abrange a “apresentação de contas de campanha
eleitoral”.

Tal impedimento é suficiente para ensejar o indeferimento do
registro. Todavia, cumpre, em grau ordinário, exaurir o exame dos
demais requisitos, com enfoque no exame das questões debatidas
no processo.

[...]

Conclui-se, destarte, que, embora rejeitadas as alegações do
impugnante, findo o exame de ofício o candidato NÃO ESTÁ
APTO a disputar as eleições, uma vez que, em decorrência de
ter contas de campanha julgadas não prestadas, NÃO
OSTENTA QUITAÇÃO ELEITORAL e não preenche a exigência
do art. 11, § 1º, VI, da Lei 9.504/97.

Assim, conforme autorizado pelo art. 76, VI do RITRE, JULGO
IMPROCEDENTE A AIRC mas, de ofício, INDEFIRO O
REGISTRO DE CANDIDATURA.

P. R. I.

 

Ante o exposto, não demonstrada qualquer alteração fática
ou jurídica superveniente ao requerimento do registro de candidatura
apta a afastar a falta de quitação eleitoral, mantenho a decisão que
indeferiu o requerimento de registro de candidatura.

Destarte, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

 

EXTRATO DA ATA

Sessão de 4/10/2018
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Decisão: O Tribunal, à unanimidade, negou provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do Relator.

 

Presidência do Exmo. Sr. Des. Pedro Bernardes. Presentes os Exmos.
Srs. Des. Rogério Medeiros e Juízes Paulo Abrantes, Ricardo Matos de
Oliveira, Antônio Augusto Mesquita Fonte Boa, João Batista Ribeiro e
Nicolau Lupianhes, e o Dr. Ângelo Giardini de Oliveira, Procurador
Regional Eleitoral.
Assinado eletronicamente por: ANTONIO AUGUSTO MESQUITA FONTE
BOA
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