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Em suas alegações (fls. 461/466), aduz a recorrente, sem suma: a) que o acórdão do TRE-GO negou vigência aos artigos 4º da Lei nº 
4.504/64; 833, VIII e 86, § único, ambos do CPC; b) que o imóvel penhorado não pode ser considerado bem de família; c) impossibilidade de 
condenação da Fazenda Nacional em ônus sucumbenciais, tendo em vista o provimento parcial mínimo do recurso.

Por fim, requer seja dado provimento ao presente apelo para que seja reformado o acórdão recorrido.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 278, § 1º do Código Eleitoral, compete ao Presidente do Tribunal Regional o juízo de admissibilidade do Recurso Especial 
Eleitoral.

In casu, o recurso é próprio e tempestivo, foi interposto por parte detentora de legitimidade e também de interesse recursal. Seu 
cabimento, no entanto, demanda o exame de requisitos específicos, estabelecidos no Código Eleitoral, os quais passo a analisar.

Eis o teor do art. 276, I, "a" e "b" , do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o Tribunal Superior:

I - especial:

a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;

b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.

A recorrente avia o presente recurso com fulcro em somente na primeira hipótese prevista no dispositivo supramencionado, qual seja, por 
suposta violação ao ordenamento jurídico.

Em suas razões, insiste no sentido de que o imóvel penhorado não pode ser considerado bem de família, sob pena de ofensa ao artigo 4º da 
Lei nº 4.504/64, bem como aos artigos 833, VIII e 86, § único, ambos do CPC, contudo, não logrou demonstrar em que medida teria 
ocorrido a pretensa violação à lei, que deve ser verificada de forma expressa e direta, a fim de embasar o seguimento do presente recurso.

Nesse contexto, as alegações apresentadas evidenciam panorama de mero inconformismo quanto ao mérito do julgamento e tem por 
escopo o revolvimento do conjunto fático-probatório e dos limites da coisa julgada material, a fim de afastar a conclusão da Corte Regional 
que afastou a validade da constrição patrimonial realizada na presente execução.

A consecução dessa finalidade por meio do presente recurso constitui providência vedada na instância especial, a teor do entendimento 
consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral e expresso em sua Súmula nº 24, qual seja, ¿Não cabe recurso especial eleitoral para simples 
reexame do conjunto fático-probatório" .

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, com fulcro no artigo 278, § 1º, do Código Eleitoral. 

Proceda a Secretaria Judiciária à comunicação dos acórdãos proferidos nos presentes autos à 3ª Zona Eleitoral.

Intime-se.

Goiânia, 29 de julho de 2019.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente do TRE-GO
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