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ADVOGADOS: HÉLIO JOÃO MARTINS E SILVA - OAB: 11043/PA E OUTROS

Ministro Jorge Mussi

Protocolo: 2.770/2018

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). APELO CONTRA 
DECISÃO MONOCRÁTICA. DESCABIMENTO. INDISPENSÁVEL O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 25/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Não cabe recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado no tribunal regional 
eleitoral, haja vista o necessário esgotamento da instância respectiva. Súmula 25/TSE e precedentes.

2. Recurso em mandado de segurança a que se nega seguimento.

DECISÃO

Trata-se de recurso em mandado de segurança interposto pela Coligação Um Novo Momento para Muaná contra decisum 
monocrático proferido por juiz do TRE/PA em que se julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, 
do CPC/2015. 

Na origem, a recorrente impetrou mandado de segurança contra suposto ato coator do Juízo Eleitoral da 10ª ZE/PA que 
indeferiu pedidos de diligências formulados pela impetrante em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE).

Na monocrática (fls. 157-161), a juíza relatora consignou a perda superveniente de interesse processual, haja vista que, após a 
decisão interlocutória contra a qual se impetrou o mandado de segurança, sobreveio sentença, de modo que a parte passou a 
dispor de recurso próprio para expressar sua insurgência. 

Em suas razões (fls. 168-184), a coligação alega, em síntese, que se extinguiu o feito sem resolução do mérito sem uma 
justificativa plausível, uma vez que foi demonstrado o interesse da parte autora no prosseguimento da demanda.

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 200-202v).

É o relatório. Decido.

Consoante a Súmula 25/TSE, "é indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para a interposição de recurso especial 
eleitoral" .

Confiram-se, ainda, precedentes desta Corte Superior acerca da matéria:

Eleições 2012. Recurso em mandado de segurança. Decisão monocrática de relator no Tribunal Regional Eleitoral. Não 
cabimento. Negativa de seguimento. Agravo regimental. Ausência de procuração. Não conhecimento.

[...]

2. Não é cabível recurso ordinário contra decisão individual de relator, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, que indeferiu 
liminarmente a inicial de mandado de segurança, pois é exigido o esgotamento da respectiva instância. [...]

(AgR-RMS 718-11/MG, Rel. Min. Henrique Neves, DJE de 18/3/2013) (sem destaque no original)

Mandado de segurança. Decisão monocrática. Recurso ordinário. 

Não-cabimento.

1. É pacifica a jurisprudência deste Tribunal quanto ao não-cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática 
proferida em mandado de segurança impetrado na Corte de origem.

2. Em face da decisão do relator no TRE, que indeferiu liminarmente o mandamus, cabia ao agravante dirigir sua irresignação ao 
próprio colegiado, e não diretamente a esta Corte Superior.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgR-AI 8.446/RJ, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 6/3/2009) (sem destaque no original)

Desse modo, por ter atacado decisum monocrático de juiz relator, passível de impugnação no próprio tribunal regional eleitoral, 
o presente recurso ordinário em mandado de segurança é inviável.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, nos termos do art. 36, § 6º, do RI-TSE.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 3 de dezembro de 2018.

MINISTRO JORGE MUSSI

Relator


