TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
N° 72-48.2013.6.10.0000 —CLASSE 36— TUTÓIA - MARANHÃO
Relator: Ministro Henrique Neves da Silva
Agravante: Raimundo Nonato Abraão Baquil
Advogados: Eveline Silva Nunes e outros
Litisconsorte passivo: Francisco de Assis Canavieira Fonseca
Litisconsorte passivo: Coligação União por Tutóia

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL.
EXCEPCIONALIDADE. TERATOLOGIA NÃO
DEMONSTRADA.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior,
mandado de segurança não é sucedâneo recursal,
de modo que a impugnação de ato judicial por essa
via tem caráter excepcional, cabível somente diante
de situação que revele teratologia.
No caso, o acórdão recorrido ressaltou que a
oltiva das testemunhas se deu em razão de pedido
do Ministério Público Eleitoral - o qual atuou na
condição de fiscal da lei - e a partir de diligência
ordenada pelo juízo competente, nos termos do
art. 50, §§ 20 e 30, da Lei Complementar n° 64/90.
Teratologia não demonstrada.
"A decretação de nulidade de ato processual sob
a alegação de cerceamento de defesa pressupõe a
efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do
art. 219 do Código Eleitoral" (ED-AgR-Al n° 148-52,
reI. Mm. João Otávio de Noronha, DJe de 4.2.2014),
que não se verificou na espécie.
Agravo regimental a que se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral,
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por unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto do
relator.
Brasília, 5 de

io de 2015.

MINIS O HENR1UE NEVES DA SILVA - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, Raimundo Nonato Abraão Baquil interpôs agravo
regimental (fls. 940-955) contra a decisão por meio da qual neguei seguimento
ao recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão que, por unanimidade, denegou a ordem do mandamus
impetrado contra a decisão do Juízo Eleitoral 40a Zona Eleitoral que, nos autos
da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo n° 4-75.2013.6.10.0040, ao final
da fase de instrução probatória, designou nova audiência para a oitiva das
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Eleitoral.
Eis o relatório da decisão agravada (fls. 925-929):
O acórdão está assim ementado (fi. 829):
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. REDESIGNAÇÃO DE OITIVA DAS
TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. O Ministério Público atua, no caso em tela, como
custus legis, qualidade que lhe outorga o poder de requerer
diligência, conforme o art. 83, li do CPC, o qual é utilizado
subsidiariamente pelo processo eleitoral.
Atuando como fiscal da lei, o Parquet não se submete a
regra do caput, do art. 50, da Lei Complementar 64/90.
Denegação da segurança para manter a decisão do juízo a
quo que deferiu o pedido do Ministério Público para a
realização de nova audiência para oitiva de testemunhas.
Opostos embargos de declaração por João Batista Araújo da Silva
(fis. 844-852), foram eles rejeitados, nos termos da seguinte ementa
(fi. 884):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS
MODIFICATIVOS EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente prestam para ajustar e
corrigir deficiências do acórdão fundadas em omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Não há o que aclarar numa decisão em que estão presentes
e plenamente identificáveis as razões do convencimento do
Colegiado.

fl,
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III. Os embargos de declaração não se prestam a promover
rediscussão da causa, reapreciar os fundamentos do acórdão,
tampouco reconhecer violação a dispositivos legais ou
constitucionais invocados.
Nas suas razões recursais, Raimundo Nonato Abraão Baquil
sustenta, em suma, que:
o art. 22, V, da Lei Complementar n° 64/90 estabelece que as
testemunhas comparecerão em juízo independentemente de intimação
e serão inquiridas em única assentada. Todavia, as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Eleitoral não compareceram à
audiência designada para o dia 23.5.2013 para a produção de
provas;
depois da oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, o Juízo
da 408 Zona Eleitoral do Maranhão deferiu o pedido do Ministério
Público Eleitoral e designou o dia 22.7.2013 para a tomada de novos
depoimentos, sem ter observado que duas das testemunhas do
Parquet haviam sido arroladas também pelos autores da ação de
impugnação de mandato eletivo;
a decisão impugnada deferiu a produção de provas quando se já
havia operada a preclusão e, além disso, acarretará inversão na
ordem de inquirição das testemunhas;
não obstante atue como fiscal da lei, o Ministério Público Eleitoral
também se submete à regra legal de apresentação das testemunhas
em juízo e deve arcar com os prejuízos decorrentes da ausência
delas;
mesmo que se argumente com base na busca da verdade real, o
Ministério Público Eleitoral, na hipótese de não poder cumprir o ônus
de apresentação das testemunhas em juízo, deveria ter requerido
que elas fossem intimadas por ocasião da sua manifestação nos
autos, o que não ocorreu;
J a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer favorável à
concessão da segurança, no qual consigna que o Ministério Público
Eleitoral, quando atua na condição de fiscal da lei, está desobrigado
de apresentar em juízo as testemunhas que arrolar, embora continue
sujeito às mesmas restrições que atingem o Judiciário na produção
da prova testemunhal, limitando-se a requerer a oitiva de terceiros,
mencionados pelas partes ou pelas testemunhas, em requerimento
fundamentado, não bastando a alegação genérica de utilidade da
prova, como ocorreu no presente caso;
a decisão impugnada violou os princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, em virtude da inversão da ordem
de inquirição de testemunhas e do prejuízo causado aos impugnados,
visto que eles dispensaram algumas das suas testemunhas em
razão da ausência das testemunhas arroladas pelos impugnantes.
Ademais, duas das pessoas que tiveram oitiva tardiamente
determinada também foram arroladas pelos autores da AIME;
a inversão da ordem de inquirição das testemunhas implica
usurpação do direito dos impugnados de produzirem provas em
conformidade com os fatos que lhes foram imputados e de rebatê-los
ponto a ponto;
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1) o relator no Tribunal a quo concluiu que a inversão da ordem
de inquirição, por si só, não configuraria lesão, por haver ausência
de prejuízo, sem analisar o argumento de que a dispensa de
testemunhas importantes dos recorrentes ocorrera em virtude do não
comparecimento das testemunhas dos impugnantes, que,
posteriormente, foram novamente arroladas pelo Ministério Público
Eleitoral;
as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Eleitoral não
foram mencionadas por nenhum dos depoentes e não são
imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos, razão pela qual não
se aplica ao caso o disposto no ad. 22, VII, da Lei Complementar
n° 64/90;
não cabe alegar que, em busca da verdade real, a inquirição das
testemunhas poderia ser realizada por iniciativa do juiz ou requerida
pelo Ministério Público Eleitoral como fiscal da lei,porquanto tal
entendimento afronta o devido processo legal e a paridade de armas,
além de não ser compatível com o sistema processual consagrado
na Constituição Federal;
1) o entendimento do Tribunal Regional do Maranhão não se
coaduna com a jurisprudência de outros tribunais.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso ordinário, a fim
de que seja reformado o acórdão regional para conceder a
segurança pleiteada e tornar sem efeito a decisão do Juízo da 401
Zona Eleitoral do Maranhão que deferiu a produção de provas em
desacordo com a legislação eleitoral e com os ditames constitucionais.
João Batista Araújo da Silva, no seu recurso ordinário, apresenta os
mesmos argumentos suscitados no apelo do recorrente Raimundo
Nonato Abraão Baquil.
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, no parecer às fis. 9 18-923,
opinou pelo não provimento do recurso, sob os seguintes
fundamentos:
na ação de impugnação de mandato eletivo, admite-se a
designação de nova audiência para a inquirição de testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Eleitoral, na condição de fiscal da
lei, conforme se infere do ad. 50, 31, da Lei Complementar n° 64/90;
"a despeito da inviabilidade de abertura de novo prazo para a
indicação de testemunhas, a celeridade do rito da ação de
impugnação de mandato eletivo não pode constituir-se em óbice
para a consecução do princípio da verdade real, que rege o processo
eleitoral, por força do interesse público subjacente" (fl. 922), como se
deduz da disciplina do ad. 22, VII, da Lei Complementar n° 64/90,
segundo o qual, após a realização da audiência, testemunhas
poderão ser ouvidas de ofício pelo juiz quando este julgar que o
conhecimento dos fatos pode influir na decisão;
o Ministério Público Eleitoral, atuando na condição de fiscal da lei,
tem legitimidade para insistir na oitiva de testemunhas cujos
depoimentos reputam-se indispensáveis ao esclarecimento dos fatos.

w"
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O agravante alega, em suma, que:
ao contrário do que constou da decisão agravada, a
inversão da ordem de oitiva das testemunhas constitui grave
violação ao rito previsto na Lei Complementar n° 64/90, segundo
o qual as testemunhas serão ouvidas em única assentada e
comparecerão ao ato independentemente de intimação;
o ato impugnado por meio do mandado de segurança, o
despacho do Juízo da 40a Zona Eleitoral do Maranhão, é
frontalmente contrário às disposições legais pertinentes, visto
que designou nova audiência para a oitiva das testemunhas
indicadas pelo Parquet, as quais haviam faltado à audiência
anterior;
"inobstante atuar no feito como fiscal do direito
(custos juris), o Ministério Público também se submete à regra
legal de apresentação das testemunhas em banca, razão pela
qual também arcará com o prejuízo decorrente da ausência
destas" (fI. 947);
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, apreciando feito
criminal, que o Ministério Público se submete às mesmas
regras processuais aplicáveis às partes, razão pela qual não se
poderia admitir a possibilidade de o Parquet apresentar rol de
testemunhas após a fase processual adequada;
houve inversão na ordem de inquirição, uma vez que duas
das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Eleitoral
haviam sido indicadas pelos impugnantes e não compareceram
à primeira audiência;
O apesar de a decisão agravada assentar que não houve
prejuízo para a defesa, não se analisou o argumento de que a
desistência da oitiva das testemunhas do impugnado, ora
agravante, ocorreu somente em razão da ausência das
testemunhas do impugnante. A eventual oitiva das últimas, a
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partir de requerimento do Ministério Público Eleitoral, causou
patente prejuízo à defesa e implicou ofensa ao caput do art. 50
da Lei Complementar n° 64/90;
as testemunhas indicadas pelo Ministério Público Eleitoral
não foram ouvidas na condição de testemunhas referidas, não
sendo aplicável ao presente feito o disposto no inciso VII do
art.22 da Lei Complementar n° 64/90;
"nem se alegue também que a inquirição das citadas
testemunhas poderia ser realizada por iniciativa do juiz,
conforme o princípio do llvre con vencimento, porque além de
maiferir o devido processo legal e a paridade de armas é
incompatível com o sistema processual consagrado pela
Constituição Federal de 1988" (fls. 953-954).
No caso, não facultei aos litisconsortes passivos o
oferecimento de contrarrazões, visto que houve encerramento prematuro do
feito na origem sem que eles fossem citados.
Por despacho de fl. 979, determinei a abertura de vista aos
agravados, a fim de que, assim desejando, apresentassem contrarrazões ao
agravo regimental.
Conforme certidão de fl. 980, os agravados não se
manifestaram.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, o agravo regimental é tempestivo. A decisão
agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 5.11.2014,
quarta-feira (fi. 958), e o recurso foi interposto em 10.11.2014, segunda-feira
(fi. 940), em peça subscrita por advogada habilitada nos autos (procuração de
fi. 17 e substabelecimento de fi. 956).

Agk
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Reproduzo os fundamentos da decisão agravada (fis. 929-938)
Os recursos ordinários são tempestivos.
O acórdão regional foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de
29.7.2014, terça-feira (certidão à fi. 829), e o apelo de Raimundo
Nonato Abraão Baquil foi interposto em 10.8.2014, sexta-feira
(fi. 854), e ratificado em 25.9.2014 (fis. 892-893), em petições
subscritas por advogados habilitados nos autos (procuração à fi. 17).
Por outro lado, o acórdão atinente ao julgamento dos embargos de
declaração foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de
22.9.2014, segunda-feira (certidão à fi. 884), e o recurso de João
Batista Araújo da Silva foi manejado em 25.9.2014, quinta-feira
(fi. 895), em petição subscrita por advogado habilitado nos autos
(procuração à fi. 762).
Analiso ambos os recursos em conjunto, em razão da similitude das
razões neles apresentadas.
Anoto que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido
de que "a impetração de mandado de segurança contra ato judicial
somente é admitida em hipóteses excepcionais, como decisões de
natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder,
capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao
Impetrante" (AgR-MS n° 1695-97, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJe
de 16.12.2011).
Não basta, portanto, tratar-se de decisão interlocutória, não
impugnável imediatamente, pois «a adequação [do mandado de
segurança], observado pronunciamento judicial, pressupõe situação
verdadeiramente teratológica, extravagante" (RMS n° 1295-45,
rei. Mm. Marco Aurélio, DJe de 10.3.2013).
No mesmo sentido, colho o seguinte julgado desta Corte Superior:
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO
DE IMEDIATO. NÃO SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO. MANDADO
DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL,
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Não são impugnáveis de imediato as decisões
interlocutórias proferidas sob o rito da Lei Complementar
n° 64/90, podendo a respectiva matéria ser suscitada no
recurso apropriado, não se sujeitando à preclusão.
O mandado de segurança é remédio constitucional
destinado a prevenir e coibir ilegalidade ou abuso de poder
diante de direito líquido e certo. Apenas excepcionalmente, em
situações teratológicas ou de manifesta ilegalidade, admite-se
a impetração deste para a impugnação de ato judicial.
Na hipótese, não configura ultraje a direito líquido e certo,
tampouco ser caso de teratologia a delimitação de quesitos
para a oitiva de testemunhas e a inversão na ordem de
inquirição.
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4. Agravo regimental desprovido.
(AgR-MS n° 745-54, rei. Mm. Laurita Vaz, DJe de 3.12.2013,
grifo nosso.)
No caso, os recorrentes se insurgem contra o acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão que denegou a ordem impetrada
contra ato do Juízo da 400 Zona Eleitoral daquele estado por meio
do qual, nos autos da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
n° 4-75.2013.6.10.0040, designou-se nova audiência para oitiva das
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Eleitoral, uma vez que
elas não compareceram no dia originariamente determinado para a
produção de provas.
Destaco os fundamentos do acórdão regional ((is. 832-837):
O presente mandado de segurança foi impetrado com o
objetivo de tornar sem efeito a decisão do Juízo da 400 Zona
Eleitoral, na qual foi deferida a remarcação de audiência para a
oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público.
Rememorando as premissas fáticas necessárias à
compreensão da controvérsia, foi ajuizada Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo por Francisco de Assis
Canavieira Fonseca e Coligação União por Tutóia em face de
Raimundo Nonato Abraão Baquil e João Batista Araújo Silva,
impetrantes deste writ, respectivamente, Prefeito e
Vice-Prefeito do Município de Tutóia.
No bojo da sobredita AIME, foram arroladas pelo Ministério
Público (fls. 218) as testemunhas Orleide Maria Araújo,
Osmarina Silva da Rocha e Francisco Rocha de Morais, estas
duas últimas também arroladas pelos requerentes, as quais
não compareceram na audiência de produção de provas. No
momento do pedido de diligências, conforme disciplinado pelo
artigo 51, § 21 da Lei Complementar 64/90, foi pleiteado pelo
Parquet a designação de nova audiência para a inquirição das
testemunhas por ele arroladas, o que foi deferido pelo juízo da
40° Zona Eleitoral.
Tal decisão foi atacada por Mandado de Segurança, interposto
pelos requeridos da citada AIME, sob o argumento de lesionar
o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
E ... 1
Adiante, verifica-se que, na AIME 4-75.2013.6.10.0040, o
Ministério Público atua como custus legis, não se submetendo
à regra do art. 51da Lei de lnelegibilidades.
Do pedido de nova oitiva pelo Ministério Público e a concessão
desta pelo juízo da 40a Zona Eleitoral não restou configurada
lesão ao devido processo legal, posto que ao atuar como fiscal
da lei, o Parquet deve assumir uma postura no sentido de
empregar esforços pela busca da verdade e elucidação dos
fatos, da maneira como preceitua o art. 83, II do Código de
Processo Civil, abaixo transcrito:
Art. 83- Interiindo como fiscal da lei, o Ministério
Público:

O~~_7
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II - poderá juntar documentos e certidões, produzir prova
em audiência e requerer medidas ou diligências
necessárias ao descobrimento de verdade.
Nessa esteira, excerto de recente decisão proferida pelo
TRE-BA, verbis:
( ... ) Adotado esse procedimento, não vislumbro
ilegalidade no deferimento do pedido formulado pelo
Ministério Público Eleitoral, a fim de que sejam ouvidas
pessoas citadas na inicial, já que o que se busca no
processo eleitoral é alcançar a verdade acerca dos fatos
narrados, de forma a serem garantidas a liberdade de
escolha dos eleitores e a lisura do pleito.
A jurisprudência apontada pela impetrante, referente ao
prazo para oferecimento do rol, refere-se a pedidos
formulados por assistentes, situação distinta da existente
nos autos, já que no feito em tela o Ministério Público
atua como custos legis.
Destaca-se que não se trata de testemunhas de
acusação, como quer entender a impetrante, mas de
depoimentos que serão colhidos para melhor formação
de convencimento tanto do Parquet como de próprio
juízo (Mandado de Segurança n° 21-41.2014.6.05.0000
Relator: Juiz Maurício Kertzman Szporer Protocolo:
6.169/2014).
No mesmo sentido, o Tribunal Superior Eleitoral proferiu
decisão aceitando o arrolamento extemporâneo de
testemunhas feito pelo Ministério Público na qualidade de
Custus Legis. Vejamos:
(..) Assim, especificamente quanto à possibilidade de
abertura de prazo para que o autor apresente seu rol de
testemunhas, operou-se a preclusão, sendo vedado ao
magistrado superar tal fato processual, sob pena de
violar os princípios de isonomia entre as partes.
Como se trata de situação excepcional, ainda que o
apelo desafie decisão não terminativa, mas haja vista
poder macular irremediavelmente o processo, proponho
o provimento de recurso nesse ponto.
Com relação às oitivas de testemunhas requeridas pelo
Ministério Público (fl. 145), as quais seriam derivadas de
prova que entende ilícita, a mesma sorte não socorre o
recorrente.
O Ministério Público Eleitoral pode, como custus leqis,
requerer as provas que entender imprescindíveis para
esclarecimento dos fatos (AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 27.845 CLASSE
22 - SITIO NOVO - RIO GRANDE DO NORTE. Relator:
Ministro Joaquim Barbosa. Data da Sessão: 01.07.2009).
Embora no caso dos autos não tenha havido o arrolamento
extemporâneo, a motivação da decisão supracitada é a mesma
que aqui deve ser considerada, 0 Ministério Público atua em
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ambos os casos como custus legis, não estando ele a favor ou
contra uma ou outra parte, mas sim, empregado esforços na
busca da verdade real e na defesa do interesse público.
Obviamente, a busca de tal verdade não pode macular o
devido processo legal. Para tanto, é dever não só das partes,
como do Ministério Público e do Magistrado respeitar as fases
do processo. Analisando-se a cópia dos autos da AIME
n. 4- 75.2013.6.10.0040, mas precisamente a ata de audiência
às fis. 785/795, verifica-se que o Ministério Público valeu-se do
disposto no art. 50, § 2° da Lei Complementar 64/90 dc art. 83,
II do Código Processo Civil, ao pleitear a oitiva das
testemunhas, que embora não citadas pelas outras
testemunhas ou partes em depoimento, foram exaustivamente
citadas na peça inicial, bem como no parecer do Parquet.
Ademais, deve ser levado em consideração o fato de que as
testemunhas, embora arroladas pelo Parquet às fls. 218, não
foram intimadas. Ao atuar como fiscal da lei, o Ministério
Público não Integra a relação processual, não é ele parte na
demanda, logo, não se submete à regra prevista no caput, do
art. 50, da Lei de Inelegibilidades, o qual prescreve que as
testemunhas comparecerão por iniciativa das partes que as
tiverem arrolado. Assim, deveriam suas testemunhas ter sido
notificadas a comparecerem na audiência.
Nessa perspectiva, restou prejudicada a atuação do Ministério
Público, quando da não intimação das suas testemunhas.
Em que pese a alegação de afronta ao contraditório ou ampla
defesa, ao pedir a oitiva das testemunhas, o Parquet o fez na
fase processual prevista no art. 50, § 30, ou seja, após a
assentada para a oitiva das testemunhas. Nesse momento,
não há mais confusão das pessoas arroladas pelo Ministério
Público e as testemunhas do requerente da AIME.
Por fim, cumpre ressaltar que a inversão da ordem de
inquirição de testemunhas só seria possível na fase processual
correspondente, sendo ela anterior a fase de diligências
complementares, prevista nos §§ 20 e 30, do art. 50 da
Lei n° 64/90, momento no qual o Ministério Público efetuou o
seu pedido.
Com efeito, ainda que fosse esse o caso aqui presente, a
simples inversão da ordem de inquirição das testemunhas, por
si só, não configuraria lesão ao requerente, uma vez que
ausente qualquer prejuízo.
Sobre o assunto, José Jairo Gomes leciona "que a inversão da
ordem de oitiva de testemunhas pode acarretar prejüízo às
partes. Mas, para que haja nulidade, o prejuízo deve ser
demonstrado".
Assim, tendo em vista que os impetrantes não lograram êxito
em demonstrar seu direito líquido e certo, o presente writ deve
ser denegado.

9
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Vê-se, portanto, que o Ministério Público Eleitoral, atuando na
condição de fiscal da lei, pleiteou, na fase de diligências no
âmbito da A/ME e conforme disciplinado pelo artigo 50, § 20, da
Lei Complementar n° 64/90, a designação de nova audiência para a
inquirição das testemunhas por ele arroladas, as quais não haviam
comparecido na data anteriormente designada para produção de
provas, o que foi deferido pelo Juízo da 40° Zona Eleitoral.
Os recorrentes alegam que, em virtude do disposto no art. 22, V, da
Lei Complementar n° 64/90 - o qual estabelece que as testemunhas
arroladas comparecerão em juízo independentemente de intimação e
serão ouvidas em única assentada -, o Ministério Público Eleitoral,
embora atue como fiscal da lei, deveria arcar com as consequências
da ausência das suas testemunhas na audiência na qual seriam
inquiridas.
Sustentam que não seria cabível alegar que, em busca da verdade
real, a inquirição de testemunhas poderia ser realizada por iniciativa
do juiz ou a requerimonto do Ministério Público Eleitoral como fiscal
da lei, porquanto esse entendimento afrontaria o devido processo
legal e a paridade de armas e seria incompatível com o sistema
processual constitucional. Argumentam que, na hipótese de
impossibilidade de apresentação das testemunhas em juízo, caberia
ao representante ministerial requerer que elas fossem intimadas, o
que não ocorreu no caso dos autos.
Entendo, todavia, que o Ministério Público Eleitoral, na condição de
fiscal da lei, tem legitimidade para requerer e produzir as provas que
entender necessárias ao deslinde da demanda, incluindo a oftiva de
testemunhas, a teor do art. 83, II, do Código de Processo Civil, que
assim dispõe:
Art. 83. Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público:

II - poderá juntar documentos e certidões, produzir prova em
audiência e requerer medidas ou diligências necessárias ao
descobrimento da verdade.
Por outro lado, a regra do art. 22, V, da Lei Complementar n° 64/90
refere-se às testemunhas arroladas pelas partes, as quais devem
comparecer à audiência independentemente de intimação, in verbis:
Art. 22. [ ... ]:

V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á
prazo de 5 (cinco) dias para inquirição, em uma só assentada,
de testemunhas arroladas pelo representante e pelo
representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as quais
comparecerão independentemente de intimação; [Grifo nosso].
Do mesmo modo, o disposto no art. 51, caput, da Lei Complementar
n° 64/90 determina que as testemunhas comparecerão à audiência
por iniciativa da parte que as tiver arrolado:
Art. 51Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar
apenas de matéria de direito e a prova protestada for
relevante, serão designados os 4 (quatro) dias seguintes para
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inquirição das testemunhas do impugriante e do impugnado, as
quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem
arrolado, com notificação judicial.
[ ... ] [Grifo nosso.]
No presente caso, o Ministério Público Eleitoral não é parte no feito e
arrolou as testemunhas na qualidade de fiscal da lei, razão pela qual
não vislumbro, na decisão impugnada na origem, violação ao devido
processo legal ou à paridade de armas, tampouco incompatibilidade
com o sistema processual estabelecido na Constituição Federal.
De outra parte, os recorrentes alegam que a decisão impugnada
violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, porquanto, ao deferir o pedido do Ministério Público
Eleitoral e marcar a data para a tomada de novos depoimentos, o
Juízo Eleitoral não teria obseivado que duas das testemunhas
arroladas pelo Parquet também haviam sido pelos autores da ação
de impugnação de mandato eletivo.
Por essa razão, os recorrentes sustentam que haverá prejuízo para a
sua defesa, porquanto tal oitiva importará em inversão na ordem de
inquirição das testemunhas, o que implicaria usurpação do seu
direito de produção de prova consoante os fatos imputados.
Ademais, haveria de se considerar o fato de que eles haviam
dispensado algumas das suas testemunhas em virtude da ausência
das pessoas arroladas pelos impugnantes.
No tocante a tais alegações, rememoro que o Tribunal de origem
assentou que "a inversão da ordem de inquirição de testemunhas só
seria possível na fase processual correspondente, sendo ela anterior
a fase de diligências complementares, prevista nos §§ 20 e 30, do
art. 50 da Lei n° 64/90, momento no qual o Ministério Público efetuou
o seu pedido" (fI. 836), além do que "ainda que fosse esse o caso
aqui presente, a simples inversão da ordem de inquirição das
testemunhas, por si só, não configuraria lesão ao requerente, uma
vez que ausente qualquer prejuízo" (fi. 836).
Como se vê, a Corte Regional Eleitoral concluiu que não há
falar-se em inversão da ordem de inquirição de testemunhas
porquanto o pedido do Ministério Público Eleitoral para designação
de data para tomada de novos depoimentos foi formulado na fase
de diligências complementares, prevista no art. 51, §§ 21 e 31, da
Lei Complementar n° 64/90, além de não ter sido demonstrado o
prejuízo.
De fato, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no
sentido de que "a decretação de nulidade de ato processual sob a
alegação de cerceamento de defesa pressupõe a efetiva
demonstração de prejuízo, nos termos do art. 219 do Código
Eleitoral" (ED-AgR-Al n° 148-52, rei. Mm. João Otávio de Noronha,
DJe de 4.2.2014).
Nessa linha, consigno que, da leitura das razões recursais, não é
possível vislumbrar, de forma cabal e inconteste, que a alegada
inversão da ordem de oitiva das testemunhas acarrete,
forçosamente, prejuízo ao direito dos recorrentes de produzir prova.
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Tambérr não prosperam os recursos no tocante à alegação de que a
Corte de origem não teria analisado o argumento de que a dispensa
de testemunhas importantes dos recorrentes ocorrera em virtude do
não comparecimento das testemunhas da parte adversa, as quais
foram novamente arroladas pelo Ministério Público Eleitoral como
fiscal da lei.
Isso se deve ao fato de que este Tribunal já decidiu que
"o indeferimento da oitiva das testemunhas do representante e a sua
posterior oitiva como testemunhas do juízo não configura
cerceamento da defesa do representado, pois é facultada ao juízo a
produção da prova testemunhal que entender necessária para a
elucidação da controvérsia" (AgR-RO n° 17689-36, de minha
relatoria, DJe de 3.2.2014).
Por fim, os recorrentes defendem que as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Eleitoral não foram mencionadas por nenhum dos
depoentes ouvidos em juízo e não seriam elas imprescindíveis para
o esclarecimento dos fatos, razões pelas quais não se aplicaria ao
caso o disposto no art. 22, Vil, da Lei Complementar n° 64/90.
Entretanto, o juiz eleitoral, ao deferir o pedido formulado pelo
Ministério Público Eleitoral para designação de data para nova
inquirição das testemunhas, exerceu a faculdade que lhe é conferida
pela lei, em face do princípio do livre convencimento, por entender o
magistrado que cabe ao Ministério Público velar pela lisura do pleito,
conforme se postulou na decisão constante do termo de audiência
defi. 741.
Nesse sentido: "ainda que os incisos VI e VII do ad. 22 da
Lei Complementar n° 64/90 estabeleçam a possibilidade de
oitiva posterior de testemunhas, tal providência fica a critério do
magistrado, em face do princípio do livre convencimento"
(AgR-Al n° 11.467, rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 24.5.2010).
Desse modo, não entendo evidenciado teratologia na decisão
atacada, a ensejar a utifização do mandado de segurança na
espécie.
De qualquer sorte, anoto que, em face do ato do Juízo Eleitoral que,
ao final da instrução e na fase diligências, designou nova audiência
para inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, é
possível à parte, caso assim entenda, produzir eventual contraprova
que entenda pertinente.
Reafirmo os fundamentos da decisão agravada, ressaltando
que o agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmá-los.
Com efeito, embora o agravante sustente a erronia da decisão
agravada e insista em que algumas das questões suscitadas no feito não
foram abordadas pela Corte de origem, ele não aponta adequadamente no que
consistiria a teratologia capaz de justificar o manejo do mandado de segurança
contra decisão judicial interlocutória.
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Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte Superior se
firmou no sentido de que "o mandado de segurança não é sucedéneà recursal.
A adequação, observado pronunciamento judicial, pressupõe situação
verdadeiramente teratológica, extravagante" (RMS no 1295-45, rei. Mm. Marco
Aurélio,
DJe
10.3.2013). Igualmente, cito: "Salvo circunstâncias
excepcionalíssjmas, traduzidas na teratologia do provimento jurisdicional,
é inviável impugnação por mandado de segurança dos atos de
conteúdo decisório oriundos de tribunais regionais eleitorais" (MS n° 72-61,
rei. Mm. Gilson Dipp, DJe de 18.6.2012).
No caso, não há nenhuma teratologia no ato judicial que seja
inconteste, demonstrável de plano e que não possa ser veiculada por meio do
recurso próprio da decisão final do processo. O ato impugnado consiste na
decisão da 401 Zona Eleitoral do Estado do Maranhão que, de maneira
fundamentada, determinou a oitiva de testemunhas indicadas pelo Ministério
Público Eleitoral na fase processual cabível.
Como bem assinalou a Corte de origem, o Ministério Público
Eleitoral, quando atua como custos legis, não se submete à regra insculpida na
parte final do caput do art. 50 da Lei Complementar n° 64/90, destinada
exclusivamente às partes, in verbis:

Ad. 50 Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar
apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante,
serão designados os 4 (quatro) dias seguintes para inquirição
das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais
comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado,
com notificação judicial. (Grifo nosso.)

Por idêntico motivo, não se lhe aplica o disposto no inciso V do
art. 22 da Lei Complementar n° 64/90, in verbis:

Ad. 22. [...]
V — findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á
prazo de 5 (cinco) dias para inquirição, em uma só assentada, de
testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o
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máximo de 6 (seis) para cada um, as quais comparecerão
independentemente de intimação; (Grifo nosso.)

Na hipótese dos autos, conforme já esclarecido, a atuação do
Parquet se deu na condição de fiscal da lei, sendo inaplicáveis os indigitados
dispositivos legais. Dessa forma, descabe falar em ofensa ao devido processo
legal ou à isonomia, tampouco em incompatibilidade com o sistema processual
estabelecido na Constituição Federal.
No mais, o agravante reitera o argumento de que a decisão
impugnada violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, visto que, ao deferir o pedido do Ministério Público Eleitoral e
marcar a data para a tomada de novos depoimentos, o Juízo Eleitoral não teria
observado que duas das testemunhas que foram indicadas pelo órgão
ministerial também o haviam sido pelos autores da ação de impugnação de
mandato eletivo.
Por essa razão, o agravante alega que haverá prejuízo para a
sua defesa, porquanto tal oitiva importará em inversão na ordem de inquirição
das testemunhas, retirando-lhe o seu direito de produção de prova, consoante
os fatos imputados.
No tocante a tais alegações, rememoro que o Tribunal de
origem assentou que "a inversão da ordem de inquirição de testemunhas só
seria possível na fase processual correspondente, sendo ela anterior a fase de
diligências complementares, prevista nos §§ 21 e 31, do ad. 50 da Lei n° 64/90,
momento no qual o Ministério Público efetuou o seu pedido" (fi. 836). Ademais,
"ainda que fosse esse o caso aqui presente, a simples inversão da ordem de
inquirição das testemunhas, por si só, não configuraria lesão ao requerente,
uma vez que ausente qualquer prejuízo" (fi. 836).
Como bem asseverou a Corte Regional Eleitoral, não poderia
ocorrer a alegada inversão da oitiva das testemunhas, visto que o pedido
do Ministério Público Eleitoral se deu na fase do art.

50,

§§ 21 e 31, da

Lei Complementar n° 64/90, logicamente posterior à oitiva das testemunhas
arroladas pelas partes.
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Além disso, não se verifica, de pronto, o prejuízo às partes,
pois estas poderiam formular perguntas à testemunha ouvida a partir de
diligência ordenada pelo juízo, nos moldes do art. 416 do Código de Processo
Civil. Ademais, poderiam produzir contraprova enquanto a fase instrutória
estivesse aberta.
Assim, mesmo que se admita a tese da ilicitude do ato
impugnado, decorrente da suposta inversão da oitiva de ordem de
testemunhas, a declaração de nulidade da audiência ou da prova nela colhida
somente seria possível caso fosse demonstrado cabalmente o prejuízo para o
agravante (art. 219 do Código Eleitoral), o que não ocorreu na espécie.
Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte Superior é
uníssona no sentido de que "a decreta ção de nulidade de ato processual sob a
alegação de cerceamento de defesa pressupõe a efetiva demonstração de
prejuízo, nos termos do art. 219 do Código Eleitoral" (ED-AgR-Al no 148-52,
reI. Mm. João Otávio de Noronha, DJe de 4.2.2014).
De outra parte, também não prospera a alegação de que a
Corte de origem não teria analisado o argumento de que a dispensa
de importantes testemunhas do agravante ocorrera em virtude do não
comparecimento daquelas da parte adversa, as quais foram novamente
arroladas pelo Ministério Público Eleitoral como fiscal da lei.
Isso se deve ao fato de que, no caso, a testemunha será
ouvida na condição de testemunha do juízo, em complementação à prova
colhida a partir da iniciativa das partes e em segunda assentada. Tal oitiva não
poderia influir na decisão do ora agravante de desistir das suas testemunhas,
visto que esta manifestação de vontade se deu em momento antecedente.
Na verdade, a tese veiculada nas razões recursais carece
de sustentação lógica, pois tenta subordinar a decisão de desistência de
oitiva de testemunhas a ato futuro que, embora incerto, poderia ocorrer se
assim entendesse o magistrado, nos termos do sobredito art. 50, § 30, da
Lei Complementar n° 64/90.
Além disso, este Tribunal já decidiu que "o indeferimento da
oitiva das testemunhas do representante e a sua posterior oitiva como
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testemunhas do juízo não configura cerceamento da defesa do representado,
pois é facultada ao juízo a produção da prova testemunhal que entender
necessária para a elucidação da controvérsia" (AgR-RO no 17689-36, da minha
relatoria, Dde de 3.2.20 14).
Assim, ao contrário do que articula o agravante, o simples fato
de uma testemunha arrolada pela parte ser ouvida como testemunha do juízo
não configura cerceamento de defesa.
Por fim, o agravante defende que as testemunhas arroladas
pelo Ministério Público Eleitoral não foram mencionadas por nenhum dos
depoentes ouvidos em juízo e que não seriam elas imprescindíveis para o
esclarecimento dos fatos, razões pelas quais não se aplicaria ao caso o
disposto no art. 22, Vil, da Lei Complementar n° 64/90.
Entretanto, o Juiz Eleitoral, ao deferir o pedido formulado
pelo Ministério Público Eleitoral para designação de data para nova inquirição
das testemunhas, considerou-as essenciais para o deslinde da causa, o
que não caracteriza nenhuma ilicitude, de acordo com o princípio do livre
convencimento motivado.
Nesse sentido: "Ainda que os incisos VI e VII do ad. 22 da
Lei Complementar n° 64/90 estabeleçam a possibilidade de oitiva posterior de
testemunhas, tal providência fica a critério do magistrado, em face do princípio
do livre convencimento" (AgR-Al n° 11.467, rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de
24.5.2010).
Desse modo, não tendo sido evidenciada a teratoiogia do ato
judicial impugnado, é inviável a impetração, como bem entendeu o Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão.
Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao
agravo regimental interposto por Raimundo Nonato Abraão Baquil.
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EXTRATO DA ATA

AgR-RMS

n° 72-48.2013.6.10.0000/MA. Relator: Ministro

Henrique Neves da Silva. Agravante: Raimundo Nonato Abraão Baquil
(Advogados: Eveline Silva Nunes e outros). Litisconsorte passivo: Francisco de
Assis Canavieira Fonseca. Litisconsorte passivo: Coligação União por Tutóia.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo
regimental, nos termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as Ministras
Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros
Teori Zavascki, João Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.

SESSÃO DE 5.5.2015.

