TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 195.2013.6.13.0183 - CLASSE 32— MONTE SIÃO - MINAS GERAIS
Relator: Ministro Henrique Neves da Silva
Agravantes: Mauro Aparecido de Souza Bueno e outro
Advogados: Heitor Dias Barbosa - OAB: 114838/MG e outros
Agravado: João Paulo Ribeiro
Advogados: Edilene Lôbo - OAB: 74557/MG e outros
Agravado: José Libânio Ruiz
Advogado: Cristiano Scachetti Avancini - OAB: 92215IMG

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL, AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
PREFEITO. VICE-PREFEITO. ELEIÇÕES DE 2012.
O agravante não infirmou objetivamente os
fundamentos da decisão agravada alusivos à inexistência
de violação aos arts. 294 e 333, II, do Código de Processo
Civil de 1973 e ao art. 30 da Lei Complementar n° 64/90; à
impossibilidade de revisão do contexto fático-probatório
em sede de recurso especial e à ausência de dissídio
jurisprudencial no caso. Inviabilidade do agravo
regimental, a teor da Súmula 26 do Tribunal Superior
Eleitoral.
Nos termos do art. 30, § 30, da LC n° 64/90, aplicável
ao rito da ação de impugnação de mandato eletivo, o
autor deve indicar, na petição inicial, as provas que
pretende produzir, inclusive com indicação de rol de
testemunhas, o que não ocorreu na espécie.
Se o Tribunal de origem, soberano na análise das
provas efetivamente produzidas no processo, entendeu
insuficientes os elementos probatórios para a
comprovação dos alegados abuso do poder econômico e
captação ilícita de sufrágio, não é possível rever tal
conclusão em sede extraordinária, a teor da Súmula 24 do
Tribunal Superior Eleitoral.
Agravo regimental a que se nega provimento.
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Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do relator.
Brasília, 10 de julho de 2016.
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Senhor
Presidente, Mauro Aparecido de Souza Bueno e José Pocai Júnior
interpuseram agravo regimental (f Is. 972-977) contra a decisão de fis. 942-963,
pela qual neguei seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 36, § 60,
do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.
Reproduzo o relatório da decisão agravada (fis. 942-951):
Mauro Aparecido de Souza Bueno e José Pocai Júnior, candidatos
não eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, interpuseram
recurso especial (fis. 539-560) em face do acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais (fis. 499-518) que não conheceu
do agravo retido, rejeitou as preliminares de nulidade da sentença e,
no mérito, por maioria, negou provimento ao recurso para manter a
sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial
eleitoral proposta contra João Paulo Ribeiro e José Libânio Ruiz,
candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município
de Monte Sião/MG no pleito de 2012.
Eis a ementa do acórdão regional (fis. 499-500):
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. ELEIÇOES 2012. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO
E
CORRUPÇÃO
ELEITORAL.
IMPROCEDÊNCIA.
Agravo retido. Não conhecido. A petição enviada por meio do
fac-símile não é a mesma protocolada como seu original. Art.
411 da Lei 9.800/99. Boa-fé objetiva.
Preliminar de nulidade sentença. Rejeitada. Alegação de
violação ao devido processo legal. Indeferimento de aditamento
à inicial e de juntada de documentos. Complementação de rol
de testemunhas. O rito a ser seguido é o previsto no art. 30 e
seguintes da LC 64/90, nos termos da Resolução do TSE
21 .634/2004, aplicando-se o CPC apenas subsidiariamente. O
momento para o impugnante apresentar as provas préconstituídas ou requerer a sua produção é a inicial. Preclusão.
Manobras que violam o prazo decadencial previsto na
Constituição da República. Impossibilidade. Art. 294 do CPC.
Não aplicação.
Mérito.
Gravações ambientais lícitas. STF. Repercussão Geral. RE
583937 QO-RG. Conteúdo não confirmado em juízo. Conjunto
probatório frágil.
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Doação de uma moto para sorteio em festa religiosa. Ficou
apenas demonstrado que
pai do candidato deu chequecaução para a compra do bem. Ausência de prova cabal da
doação pelo recorrido e de que tenha beneficiado sua
campanha eleitoral.
Promessa de pagamento de uma bateria para cadeira de
rodas. Fato ocorrido antes das convenções partidárias. Fraco
liame entre a suposta promessa e as eleições municipais.
Compra de votos e de apoio para a troca de bandeiras.
Inexistência de elementos de prova idôneos.
Ausência de potencialidade das condutas comprovadas para
atingir a legitimidade das eleições Abuso do poder econômico
e corrupção não configurados. Litigância de má-fé não
reconhecida.
Recurso não provido.
Opostos embargos de declaração por Mauro Aparecido de Souza
Bueno e José Pocai Júnior (fis. 523-528), foram eles rejeitados em
acórdão assim ementado (fi. 529):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
AIME. ELEIÇÕES 2012. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E
CORRUPÇÃO ELEITORAL.
Improcedência. Recurso não provido.
Inexistência da omissão apontada no acórdão embargado. A
circunstância temporal, consistente no aditamento da inicial
após o prazo para o manejo da AIME, foi o fundamento central
para afastar a aplicação subsidiária do art. 294 do CPC no
feito.
Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.
Por decisão às fis. 646-648, o Presidente do Tribunal de origem
negou seguimento ao recurso especial.
Seguiu-se a interposição de agravo (fis. 649-657), ao qual dei
provimento, a fim de determinar a reautuação do feito como recurso
especial (fis. 6 77-684).
Contra essa decisão, João Paulo Ribeiro - candidato eleito ao cargo
de prefeito do Município de Monte Sião/MG no pleito de 2012 interpôs agravo regimental (fis. 706-710), para o qual foi pro ferido
acórdão assim ementado (fI. 766):
AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. MELHOR EXAME.
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
1.
A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, em
regra, não cabe agravo regimental contra decisão que dá
provimento a agravo para melhor exame de recurso especial,
salvo se for alegado eventual não atendimento dos
pressupostos de admissibilidade do agravo provido, tais como
tempestividade e regularidade da representação processual.
Precedentes.

o
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2. Hipótese em que se afigura incabível o agravo
regimental, o qual pretende discutir questões relacionadas à
matéria de fundo, diante das alegações suscitadas no recurso
especial, que será oportunamente apreciado.
Agravo regimental não conhecido.
Em sequência, João Paulo Ribeiro opôs embargos de declaração
(fis. 778-782), os quais foram rejeitados por acórdão assim ementado
(fi. 806):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
Não há omissão no acórdão embargado no que diz
respeito à matéria de mérito aduzida no agravo regimental,
uma vez que este sequer ultrapassou o juízo de
admissibilidade.
Embargos rejeitados.
Inconformado com as decisões pro feridas por esta Corte, João Paulo
Ribeiro interpôs recurso extraordinário (fis. 813-821), que teve o
seguimento negado por decisão pro ferida pelo Presidente Ministro
Dias Toifoli (fis. 845-846).
Contra essa decisão, João Paulo Ribeiro interpôs agravo regimental
(fis. 848-857) e agravo para o Supremo Tribunal Federal (fis. 860865).
O Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao agravo regimental
e não conheceu do agravo para o Supremo Tribunal Federal, por
acórdão assim ementado (fis. 898-899):
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO PARA O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INADMITIDO. ACÓRDÃO FUNDADO NA AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBI LI DADE RECURSAL.
SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA RESTRITA AO EXAME DE
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
A jurisprudência da Suprema Corte é firme em reconhecer a
preclusão consumativa quando, exercido o direito de recorrer
mediante a primeira interposição, a parte interpõe nova peça
recursal.
O recurso cabível contra decisão que inadmite recurso
extraordinário por aplicação de precedente da Suprema Corte
que assentou a ausência de repercussão geral da matéria é o
agravo regimental para o Tribunal de origem.
O Tribunal Superior Eleitoral limitou-se ao exame do
cabimento do recurso da respectiva competência. Aplica-se a
jurisprudência da Suprema Corte que assenta a ausência de
repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de
admissibilidade de recursos da competência de outros
tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE n°
598.365/MG, ReI. Min. Ayres Britto).
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A matéria relativa à afronta aos princípios do contraditório,
da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal é insuficiente para amparar o apelo extremo, por
não ser dotada de repercussão geral.
Agravo regimental desprovido. Agravo para o STF não
conhecido.
Ainda irresignado, João Paulo Ribeiro opôs embargos de declaração
(fis. 910-918), os quais foram rejeitados por acórdão assim ementado
(fis. 93 1-932):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. ACÓRDÃO
QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA.
IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. MATÉRIA RESTRITA AO
EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO.
A jurisprudência do STF é pacífica no sentido do não
cabimento de recurso extraordinário contra ato decisório que
não põe termo ao processo, por não se revestir de
definitividade, hipótese dos autos, em que o acórdão deste
Tribunal sequer apreciou o mérito da controvérsia, uma vez que
o relator limitou-se a prover o agravo para melhor exame do
recurso especial, ainda não apreciado.
Mesmo que cabível o apelo extremo, a discussão não
ultrapassaria o âmbito infraconstitucional, uma vez que restrita
ao exame dos pressupostos de admissibilidade dos recursos
de competência deste Tribunal, tema cuja repercussão geral já
foi afastada pela Suprema Corte. Precedentes.
Evidenciado o intuito do embargante de rediscutir os
argumentos já examinados à exaustão, retardando o
julgamento do apelo nobre, rejeitam-se os embargos de
declaração, com a determinação de que os autos sejam
conclusos imediatamente ao Relator.
Os autos me vieram conclusos para o julgamento do recurso especial
interposto por Mauro Aparecido de Souza Bueno e José Pocai
Júnior, os quais alegam, em suma, que:
ao indeferir o aditamento do rol de testemunhas protocolado
antes da citação dos recorridos - impugnados em primeira instância
-, o acórdão recorrido violou os arts. 294 do Código de Processo
Civil de 1973, 30, da Lei Complementar n° 64/90 e 5°, LV, da
Constituição Federal, ensejando o cerceamento do direito
constitucional dos recorrentes de produzir provas em processo
judicial;
diversamente do que foi defendido pela Corte Regional, é
plenamente "possível a aplicação do art. 294 do CPC a essa justiça
eleitoral, em conjunto com o art. 30 da LC 64/90, não havendo que se
falar em incompatibilidade da norma com o ordenamento especial, na
medida em que o aditamento feito antes da citação em nada
prejudica o trâmite processual" (fi. 546);
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o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que - tratando exatamente de
aditamento da inicial para a ampliação do rol de testemunhas entendeu pela possibilidade de aplicação subsidiária do art. 294 do
CPC/73, a fim de que o aditamento fosse autorizado (Rp n° 3378-78,
rol. Mm. Luiz Roberto Ayoub, DJE de 11.10.2011);
o deferimento do aditamento do rol de testemunhas, requerido
antes da citação dos impugnados, não iria interferir no regular
processamento do feito, pois - a despeito de ter sido protocolizado
após o prazo decadencial para o ajuizamento da A/ME - a
distribuição da ação obedeceu o prazo previsto no art. 14, § 10, da
Constituição Federal;
não há falar em preclusão do pedido de aditamento do rol de
testemunhas, porquanto - além de ter sido protocolizado antes da
citação dos impugnados - se tratava de matéria relativa à fase
instrutória do feito, que não havia nem sequer sido iniciada;
como a pretensão deste recurso é estritamente processual, é
possível levar em consideração que o Superior Tribunal de Justiça
entende que, se a queixa-crime for tempestiva, será irrelevante a
data do seu aditamento (REsp n° 5360-32, rei. Mm. Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJ de 10.3.2004);
ao confirmar a sentença que desconsiderou as provas de vídeo
e gravações telefônicas - sob o fundamento descabido de que estas
não haviam sido ratificadas por prova testemunhal -, o Tribunal a
quo afrontou o art. 5°, LV, da Constituição Federal, pois cerceou o
direito dos recorrentes de produzir provas e de as terem apreciadas
pelo Judiciário;
"o conteúdo das gravações prova por si só os ilícitos
perpetrados, sendo certo que a sua apreciação pelo judiciário jamais
poderia depender de ratificação em audiência, isso porque o
contraditório em relação a essas gravações foi regularmente
estabelecido quando os então impugnados foram citados" (fi. 555);
ao julgar que os vídeos e as gravações juntadas aos autos
deviam ser desconsideradas - sob o fundamento de que a
autenticidade destas provas não havia sido verificada nos autos -, o
Tribunal a quo afrontou o art. 333, II, do Código de Processo Civil de
1973 e a regra de distribuição do ônus da prova, pois era ônus dos
recorridos requerer perícia para averiguar eventual vício de
autenticidade das referidas mídias, no momento em que lhes foi
oportunizado o exercício do contraditório;
o conteúdo probatório dos autos demonstra que a conduta
praticada pelo primeiro recorrente - doação de motocicleta para que
uma paróquia local pudesse sorteá-la para determinado grupo de
eleitores - configura a captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder
econômico;
a gravação ambientai juntada aos autos, além de não ter sido
desconsfituída pelos impugnados, foi feita de forma lícita por um dos
interlocutores;
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1) as provas dos autos demonstram que o pai do recorrido comprou
votos para que o seu filho fosse eleito, mediante a oferta de dinheiro
a fim de que os eleitores colocassem material de campanha nas suas
residências;
também é possível constatar que o Sr. Marcos Valdissera Silva
prometeu que daria uma bateria de motor para a cadeira de rodas
elétrica de um eleitor portador de deficiência física em troca do seu
voto. O referido "acordo eleitoral" encontra-se demonstrado por cópia
da página do Facebook do próprio eleitor a ser beneficiado, bem
como pela gravação de áudio de conversa entre o Sr. Marcos e o
Prefeito eleito;
"em que pese a necessidade de se demonstrar a potencialidade
lesiva em sede de AIME, a gravidade dos fatos não permite a essa e.
Justiça Especializada fechar os olhos para as ilicitudes de tamanha
reprovabilidade como a captação ilícita de sufrágio, que aqui
certamente será examinada sob o gênero de corrupção eleitoral" (fi.
559).
Pugnam pelo provimento do recurso especial, a fim de que sejam
anulados todos os atos praticados desde o indeferimento do pedido
de aditamento do rol de testemunhas "para que sejam os diplomas
dos recorridos cassados e aplicadas as penas correlatas de
inelegibilidade e de multa" (fi. 559).
Caso assim não se entenda, requerem seja dado provimento ao
recurso eleitoral, a fim de que o acórdão recorrido seja anulado,
remetendo-se os autos à comarca de origem para que nova decisão
seja pro ferida considerando as gravações juntadas aos autos.
O agravado João Paulo Ribeiro apresentou contrarrazões (fis. 695704), nas quais afirma, em síntese, que:
o suposto dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois os
recorrentes não fizeram o necessário cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o paradigma carioca, limitando-se à mera transcrição das
ementas dos julgados;
o precedente carioca não apresenta nenhuma similaridade com
o caso dos autos, haja vista que o paradigma consignou,
expressamente, que o pedido de emenda da inicial foi feito antes do
vencimento do prazo para a oferta da demanda, diversamente do
ocorrido nestes autos, pois os recorrentes só fizeram a juntada do
novo rol de testemunhas após o vencimento do prazo para o
ajuizamento da AIME;
de acordo com a jurisprudência desta Corte, "a regra do art. 294
do CPC só teria aplicabilidade na seara eleitoral se não operada a
decadência, o que se verifica na espécie" (fi. 700);
o art. 30, § 30, da Lei Complementar n° 64/90 não oportuniza
novos pedidos de testemunhas e provas após o prazo de
ajuizamento da AIME, em homenagem à célere dinâmica desta ação,
bem como em obediência ao disposto no art. 14, § 10, da
Constituição Federal, o qual determina que a referida ação seja
apresentada com todas as provas necessárias;
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o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, citado pelos
recorrentes, não se aplica ao caso dos autos, pois, em sede de
matéria criminal, vigem regras e princípios distintos daqueles
verificados na seara eleitoral;

o é evidente que o acórdão recorrido não violou o art. 294 do
Código de Processo Civil, mas aplicou corretamente os arts. 14, §
10, da Constituição Federal e 31 da Lei Complementar n° 64/90;
não há falar em violação ao art. 50, LV, da Constituição Federal,
haja vista que todas as oportunidades de instrução dos autos e dos
recursos foram conferidas aos recorrentes;
é evidente, portanto, que eles almejam obter a reapreciação dos
documentos, das gravações e dos depoimentos constantes dos
autos, o que é francamente vedado pelas Súmulas 7 do Superior
Tribunal de Justiça e 279 do Supremo Tribunal Federal;
1)

os recorrentes pretendem, com a alegação de violação ao art.
333, II, do Código de Processo Civil de 1973, que seja invertido o
ânus da prova e que este Tribunal analise os documentos e as
gravações para dizer se elas devem ser consideradas, o que
encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, no parecer de fis. 670-675,
opinou pelo não provimento do apelo, sob os seguintes argumentos:
deve ser reconhecida a preclusão consumativa em relação à
prova testemunhal, pois os declarantes arrolados na peça de
aditamento deveriam ter figurado no rol constante da petição inicial,
nos termos dos arts. 30, § 31, da Lei Complementar n° 64/90 e 14, §
10, da Constituição Federal;
as gravações ambientais não foram utilizadas pelo juízo a quo
por não ser possível atestar a sua origem, acessar o seu inteiro teor,
nem saber quem eram os interlocutores da conversa, de modo que
não houve ilegalidade no caso dos autos, pois cumpre ao magistrado
valorar a necessidade e a viabilidade da prova, conforme o princípio
do livre convencimento motivado previsto no art. 131 do Código de
Processo Civil;
para alterar o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu
não haver provas hábeis para a condenação dos recorridos pelos
ilícitos que lhes foram imputados, nem potencialidade lesiva nas
condutas comprovadas, seria necessário o reexame dos fatos e das
provas dos autos, o que é inconcebível em recurso especial, nos
termos das Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal e 7 do
Superior Tribunal de Justiça;
quanto à divergência jurisprudencial, os recorrentes se limitaram
a transcrever as ementas dos acórdãos paradigmas, sem realizar o
cotejo analítico dos julgados, como exigido na parte final da Súmula
291 do Supremo Tribunal Federal.
Éo relatório.

No agravo regimental, os agravantes alegam, em suma, que:
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é equivocada a decisão agravada, haja vista que não se
buscou, com a interposição do recurso especial, a reapreciação
de questões fáti co- probatárias, mas tão somente a adequação
do direito aplicável aos fatos reconhecidos pelo tribunal de
origem;
segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é
possível interpretação jurídica diversa sobre base fática
reconhecida pelo tribunal a quo, sem implicar reexame do
conjunto probatório;
o art. 105, III, c, da Constituição Federal determina que o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do encargo de
harmonizar a interpretação das leis federais, aplique ao
presente caso a leitura conferida pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro em conjuntura similar;
em atendimento ao art. 255 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, procedeu-se no apelo ao devido
cotejamento analítico entre os acórdãos paradigmas e o
recorrido, demonstrando a similitude das circunstâncias e a
disparidade na interpretação adotada;
pretendeu-se com a interposição do recurso especial:
1.

a correta aplicação dos arts. 294 e 333, II, do Código

de Processo Civil e 31da Lei Complementar n° 64/90 ao
presente caso;
ii.

a reforma do julgamento proferido pelo Tribunal de

origem para permitir que as provas fossem colhidas e a
preservação da garantia dos princípios do contraditório e
da ampla defesa.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo, a fim de ser
admitido e provido o recurso especial para reformar o aresto do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais.
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O agravado João Paulo Ribeiro apresentou contrarrazões (fls.
979-984), nas quais alega, em síntese, que:
os agravantes buscam o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, o que não é possível em sede de recurso especial;
o suposto dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois
os agravantes não fizeram o necessário cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e o paradigma, limitando-se à mera
transcrição das ementas dos julgados;
não é possível o provimento do apelo em razão de haver
preclusão consumativa em relação ao pedido de produção de
prova testemunhal, uma vez que este não constou na petição
inicial;
os agravantes não se desincumbiram de proceder à
demonstração do dissídio jurisprudencial referente à preclusão
consumativa do pedido de produção de prova testemunhal;
não é possível a utilização das gravações ambientais
requeridas, haja vista a ausência de informação da origem e de
dados seguros que permitam a sua valoração;
os agravantes limitaram-se a repetir os argumentos
lançados no recurso especial de não pretensão de reexame
fático-probatório;
equivocamente, em seus argumentos, o agravante faz
referência a arestos proferidos pelo STJ sobre matéria tributária
e, da mesma maneira, pleiteia a aplicação do Regimento
Interno deste Tribunal.
É o relatório.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, o agravo regimental é tempestivo. A decisão
agravada foi publicada no DJE de 2.6.2016, quinta-feira, conforme a certidão
de fI. 964, e o agravo foi interposto em 6.6.2016, segunda-feira (fI. 965), por
advogado habilitado nos autos (procurações às fis. 17-18 e substabelecimentos
às fls. 486 e 693).
Reitero os fundamentos da decisão agravada (fis. 952-963):
Os recorrentes apontam que houve violação aos arts. 294 do Código
de Processo Civil de 1973, 301 § 301 da Lei Complementar n° 64/90 e
501 LV, da Constituição Federal.
Sobre a matéria, o Tribunal de origem consignou que (fis. 505-507):
E ... ]
Como visto, os recorrentes arguem a nulidade da sentença
porque teria violado o devido processo legal e para tanto
repetem os argumentos veiculados no agravo retido.
É certo que a AIME encontra seu fundamento no art. 14 § 10
da CRFB, que prevê a impugnação do mandato eletivo, no
prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação
com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou
fraude. O rito a ser seguido é o previsto para a impugnação de
registro de candidatura (AIRC), art. 30 e seguintes da LC 64/90,
nos termos da Resolução do TSE 21.634/2004, aplicando-se o
CPC apenas subsidiariamente.
O § 30 do art. 30 diz expressamente que o impugnante
especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende
demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas,
se for o caso, no máximo de 6 (seis).
Desse modo, o momento para o impugnante apresentar as
provas pré-constituídas ou requerer a sua produção é a inicial.
Na espécie, o cerne da questão prende-se à possibilidade, ou
não, de emenda à inicial para suprir falhas ou complementar
provas.
O magistrado a quo entendeu (fls. 358 e 359) que,
considerando a diplomação em 7/12/2012 e a inicial
protocolada tempestivamente em 21/12/2012, na qual os
recorrentes arrolaram apenas uma testemunha (fI. 16) e
juntaram os documentos de fls. 17-269, ocorreu preclusão
consumativa em relação às provas, o que o levou a
desconsiderar os documentos juntados em 26/12/2012 e o
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aditamento à inicial de 7/1/2013, mesmo que antes da efetiva
citação.
Com efeito, o prazo decadencial de quinze dias para o manejo
da AIME se encerrou em 21/12/2012 e a inicial protocolada
nessa data deveria constar o rol completo das testemunhas.
Percebo que as escrituras públicas produzidas apenas em
28/12/2012 (fls. 279-282), apesar de serem formalmente
documentos novos, reproduzem declarações particulares com
firmas reconhecidas já juntadas com a inicial às fls. 27-29, 33,
36. Assim, os declarantes arrolados como testemunhas na
peça de aditamento poderiam e deveriam figurar no rol da
petição inicial.
Não há, portanto, evidência de violação ao devido processo
legal.
Registro que não procede a tese dos recorrentes de que não
houve prejuízo à celeridade processual e ao contraditório, ante
a efetivação da citação somente depois das inovações
praticadas. Verifico que a demora na citação decorreu do
recesso de final de ano e não pode ser utilizada para permitir
manobras que violam o prazo decadencial previsto na
Constituição da República, que, aliás, é um dos maiores nesta
Justiça Especializada. No mesmo sentido, o princípio da
instrumentalidade das formas invocado pelos recorrentes não
lhes socorre, pelo contrário, a exigência das provas serem
delimitadas na inicial tem por finalidade restringir as causas de
pedir a imputações sérias e consistentes.
Ademais, o art. 294 do CPC, que autoriza a emenda à inicial
até a citação, não se aplica à espécie, haja vista que o CPC é
aplicado apenas subsidiariamente, naquilo que não contrariar o
sistema processual eleitoral.
Por ser pertinente, confira o seguinte precedente do TSE assim
ementado:
Mandado de segurança. Ação de impugnação de
mandato eletivo (AIME). Testemunhas. Rol.
Apresentação posterior à inicial e à defesa. Ilegalidade.
A deficiência na representação processual, não sanada
mesmo após intimação específica, enseja óbice ao
conhecimento do recurso ordinário.
A jurisprudência do TSE admite, em caráter
excepcional, impetra ção de mandado de segurança
contra o ato judicial ilegal, irrecorrível, capaz de produzir
danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.
Hipótese na qual o Juízo Eleitoral deferiu a oitiva de
testemunhas não arroladas com a inicial, em desacordo
com os arts. 14, § 10, da Constituição Federal e 30, § 3,
da LC n° 64/90 no que diz respeito à produção de provas
em sede de AIME.

9
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Recurso ordinário não conhecido em relação a Vaidemar
Nunes Barreto e provido quanto à interposição por
Zacarias Dias dos Santos.
(Recurso em Mandato de Segurança n° 71926, Acórdão
de 5.9.2013. Relator Mm. Henrique Neves da Silva, DJE
de 27.9.2013).
Com essas considerações, rejeito a preliminar.

O entendimento da Corte de origem está de acordo com a orientação
deste Tribunal Superior, no sentido de que o rol de testemunhas
deve ser apresentado com a inicial, conforme prescreve o § 30 do art.
30
da Lei Complementar n° 64/90, sob pena de preclusão. Nessa
linha, cito:
Mandado de segurança. Ação deimpugnação de mandato
eletivo (AIME). Testemunhas. Rol. Apresentação posterior à
inicial e à defesa. Ilegalidade.
A deficiência na representação processual, não sanada
mesmo após intimação específica, enseja óbice ao
conhecimento do recurso ordinário.
A jurisprudência do TSE admite, em caráter excepcional,
impetração de mandado de segurança contra o ato judicial
ilegal, irrecorrível, capaz de produzir danos irreparáveis ou de
difícil reparação ao impetrante.
Hipótese na qual o Juízo Eleitoral deferiu a oitiva de
testemunhas não arroladas com a inicial, em desacordo
com os arts. 14, § 10, da Constituição Federal e 30, § 30, da
LC no 64190 no que diz respeito à produção de provas em
sede de AIME.
Recurso ordinário não conhecido em relação a Valdemar
Nunes Barreto e provido quanto à interposição por Zacarias
Dias dos Santos.
(RMS n° 719-26, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, DJE de
27.9.2013, grifo nosso.)
Destaco o trecho do voto que pro feri na ocasião:
Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual, na AIME, é
observado o rito ordinário da Lei Complementar n° 64/90 para
processamento das ações de impugnação de registro de
candidaturas (AIRC), em questão de ordem que conduziu à
elaboração da Instrução n° 81 (Res.-TSE n° 21 .634), publicada
no DJ de 9.3.2004:
Questão de Ordem. Ação de impugnação de mandato
eletivo. Art. 14, § 10, da Constituição Federal.
Procedimento. Rito ordinário. Código de Processo Civil.
Não-obse,vância. Processo eleitoral. Celeridade. Rito
ordinário da Lei Complementar n° 64/90. Registro de
candidato. Adoção. Eleições 2004.
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O rito ordinário que deve ser observado na tramita ção
da ação de impugnação de mandado eletivo, até a
sentença, é o da Lei Complementar n° 64/90, não o do
Código de Processo Civil, cujas disposições são
aplicáveis apenas subsidiariamente.
As peculiaridades do processo eleitoral - em especial
o prazo certo do mandato - exigem a adoção dos
procedimentos céleres próprios do Direito Eleitoral,
respeitadas, sempre, as garantias do contraditório e da
ampla defesa.
Assentou o TSE, com efeito, acolhendo a solução proposta,
que "na ação de impugnação de mandato eletivo deverá ser
seguido, até a sentença, o rito ordinário previsto na LC n°
64/90, para o registro de candidaturas, aplicáveis apenas
subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil"
(grifo nosso).
Dessa forma, à expressa disposição do art. 14, § 10, da
Constituição, a respeito da indicação das provas com a inicial,
acresce-se a compatibilidade com o que previsto no art. 30, §
30, da LO n° 64/90, in verbis:
Art. 3°[..]
§ 31 O impugnante especificará, desde logo, os meios de
prova com que pretende demonstrar a veracidade do
alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no
máximo de 6 (seis). (Grifo nosso.)
Por óbvio, não se exige que da inicial conste o teor das oitivas,
mas, sim, que contenha as provas que se pretende produzir - o
que, no caso da prova testemunhal, se revela com a
apresentação do respectivo rol.
Na hipótese, os réus da AIME, aqui impetrantes, objetaram a
produção extemporânea da prova testemunhal antes da oitiva,
como se observa do termo de "Assentada de Inquirição de
Testemunhas" às fls. 44-46.
Destaco o trecho que interessa ao deslinde desta lide (tI. 44):

1-3
Abert[a] a audiência o advogado do impugnado requereu
manifestação alegando o seguinte: MM. Juiz, requer seja
indeferid[a] a oitiva das testemunhas da parte impugnada,
inclusive das que foram substituídas vez que, quando do
ajuizamento da presente ação não foi apresentado rol de
testemunhas, tendo sido apresentado testemunhas após
a intimação dos impugnados ferindo a ampla defesa do
contraditório, como previsto na Legislação Eleitoral
Complementar Lei 64/90, art. 22, aproveitando o ensejo
para ler jurisprudências e doutrinas, requerendo ao final o
indeferimento da oitiva das testemunhas.
[...]
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Após manifestação da parte contrária, que também pugnou o
indeferimento da prova testemunhal com iguais fundamentos, e
do Ministério Público Eleitoral, pela regularidade do
arrolamento em vista do art. 407 do CPC, o Juiz decidiu pelo
indeferimento dos pleitos nos seguintes termos (tI. 45):
li..]
Trata-se de ação de impugnação de mandato eletivo em
que a parte impugnada requer a improcedência das
testemunhas arroladas alegando que estas foram
arroladas posterior o ingresso da ação, no mesmo
sentido a parte impugnante manifestou-se sobre a
mesma alegativa do pedido, obseivado pelo Juízo
Eleitoral, este concedeu prazo para que as partes
envolvidas na presente ação arrolassem suas
testemunhas, testemunhas arroladas no prazo
determinado do MM. Juiz, dado vistas ao M. Público, este
manifesta-se em seu parecer verbal, acompanhando o
despacho do Juiz Eleitoral, entendendo que as
testemunhas arroladas estão dentro do prazo
determinado pelo Juiz Eleitoral para apresentação
destes, assim acolho a manifestação ministerial,
indeferindo o pedido feito pelas partes [ ... ]. (Grifo nosso.)

Dessa forma, é de se reconhecer o manifesto desacerto do ato
judicial que, afastando a aplicação do § 30 do art. 30 da LC no
64/90 e desconsiderando a expressa determinação do art. 14,
§ 10, da Constituição Federal, autorizou a apresentação de rol
de testemunhas com fundamento no art. 407 do CPC.
Ao assim proceder, a autoridade judicial desconsiderou o
caráter apenas subsidiário do CPC, admitindo, no particular, a
disposição referente a testemunhas que conflita com as
disposições eleitorais específicas sobre a produção de prova
em sede de AIME.
Ademais, tenho como incorreto o entendimento consignando
pelo egrégio TRE/PI, que, embora tenha reconhecido a
desobediência aos arts. 30, § 30, e 40 da LC n° 64/90, concluiu
"que sua não observância em nada viola direito líquido e certo
dos impetrantes" (f 1. 123).
Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior (In: O Mandado
de Segurança segundo a Lei n. 12.016, de 07 de agosto de
2009. Rio de Janeiro: Forense, 2009, págs. 14-15), embora não
caiba a impetração, em regra, contra decisão judicial, "se o ato
do juiz é insuscetível de recurso, ou se o recurso interposto não
é dotado de efeito suspensivo, capaz de evitar a consuma ção
do ato abusivo, não há como excluí-lo da área garantida pelo
mandado de segurança (Lei n. 12.016, art. 51>, II)".
E mais: "O mesmo é de se dizer do ato judicial teratológico, isto
é, aquele que destoa do objeto do processo e ultrapassa a
legalidade e os próprios poderes do juiz".
Nessa linha, pela jurisprudência do TSE, "a impetra ção de
mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida
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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). No mesmo sentido: MS n° 72-61/Pl, rei.
Min. Gilson Dipp, DJE de 18.6.2012; AgR-MS no 538 n° 538,
rei. Mm. Joaquim Barbosa, DJE de 10.9.2209; e AgR-MS n°
4.210, rei. Mm. Versiani, DJE de 18.6.2009.

A circunstância de o impetrante pretender ver obedecido o
devido processo legal, em hipóteses como a da AIME na qual
foi praticado o ato a que se refere o presente writ, decorre
precisamente da impossibilidade, no rito da LC n° 64/90, do
manejo do agravo contra decisão interlocutória, tal como
previsto no art. 522 do CPC, e da regra de executoriedade
imediata das decisões definitivas da Justiça Eleitoral, em
decorrência do que disposto no art. 257 do Código Eleitoral.
Na espécie, é legítima a impetração, havendo direito líquido e
certo do recorrente em ver respeitado o devido processo legal,
na forma da observância do rito previsto para a ação na qual é
demandado, em questão fundamental à defesa, que é a
extemporânea produção de prova - a revelar a ilegalidade do
ato.
Ademais, destaco que a jurisprudência também é pacífica acerca da
impossibilidade de aditamento da inicial para a inclusão do rol de
testemunhas nas ações sujeitas ao rito do art. 22 da Lei
Complementar n° 64/90, o qual contempla regra semelhante à do já
citado art. 30, § 30, do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, cito: "O art. 22, caput e inciso 1, da Lei Complementar
n° 64/90 expressamente estabelece que o autor deverá, na inicial,
relatar fatos e indicar provas, indícios e circunstâncias, bem como
deverá o representado, em sua defesa, juntar documentos e rol de
testemunhas, vigorando, portanto, a concentração dos atos
processuais, de modo a imprimir celeridade ao procedimento,
princípio essencial da Justiça Eleitoral" (AgR-Al n° 114-67, rei. Mm.
Arnaldo Versiani, DJE de 24.5.2010).
Igualmente: "Pelo rito do art. 22 da Lei Complementar n° 22/90, o
momento oportuno de apresentação do rol de testemunhas, pelo
autor, é o do ajuizamento da inicial, sob pena de preclusão" (AgRREspe n° 278-45, rei. Mm. Joaquim Barbosa, DJE de 31.8.2009).
Ressalto que não se pode considerar o julgado do Superior Tribunal
de Justiça indicado como parâmetro para justificar a erronia da
interpretação do Tribunal a quo, seja por se tratar de decisão de
Corte não eleitoral, seja por versar acerca de matéria penal, cujas
regras processuais são muito distintas das do processo eleitoral,
notadamente daquelas atinentes ao rito específico da ação de
impugnação de mandato eletivo.
Portanto, não houve a alegada violação ao arts. 294 do Código de
Processo Civil de 1973 e 30, § 3°, da Lei Complementar n° 64/90.
No mais, os recorrentes afirmam que ficou caracterizada a ofensa ao
art. 5°1 LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o Tribunal
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de origem manteve a sentença do juiz de primeiro grau que,
con quanto tenha assentado a licitude dos elementos colhidos
mediante gravação ambiental, deixou de considerá-los para o
julgamento da causa.
Além disso, ao adotar tal linha de entendimento, o Tribunal de origem
violou o art. 333, II, do Código de Processo Civil de 1973, pois seria
ônus dos recorridos requerer perícia para averiguar eventual vício de
autenticidade das referidas mídias.
Por outro lado, os recorridos sustentam, no âmbito das suas
contrarrazões, que as gravações ambientais seriam ilícitas, conforme
entendimento desta Corte no AgR-REspe n° 515-51, rei. Mm.
Luciana Lóssio, DJE de 15.4.2014.
Ao apreciar a validade da gravação ambiental, o TRE/MG consignou
seguinte (fls. 511-512):

E ... ]
De início, realço que, na sentença recorrida, as gravações
ambientais não foram declaradas ilícitas, mas seu conteúdo foi
desconsiderado por não ter sido confirmado em juízo. Confirase o seguinte excerto (fI. 425):
Note-se que, com fu/cro na jurisprudência das Cortes
Eleitorais, para que sejam aceitas, as denominadas
gravações ambientais apenas devem ser consideradas
elementos probatórios aptos a ensejar a desconstituição
de mandato eletivo se o seu conteúdo for ratificado em
Juízo, sob o crivo do contraditório, o que não se deu no
caso em tela.
Com efeito, às fls. 19-26, consta uma gravação ambiental de
conversa entre Mauro, Alexandre e Aldo, o primeiro é
recorrente, o segundo é irmão do segundo recorrente e o
terceiro é filho de um dos sócios da loja Planeta Moto. A
gravação foi realizada pelos dois primeiros. Há ainda mídias às
fls. 35 e 39, respectivamente, filmagem e abordagem entre
correligionários e gravação de conversa telefônica mantida com
recorrente João Paulo, esta gravada pelo interlocutor Marcos.
É certo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu em recurso
repetitivo pela licitude de gravações ambientais realizadas por
um dos interlocutores. Confira:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental.
Realização por um dos interlocutores sem o
conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência
reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso
extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 30, do
CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental
realizada por um dos ínterlocutores sem o conhecimento
do outro.
(RE 583937 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO,
julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO Dje-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-
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2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01 741 RTJ VOL-00220
- PP-00589 RJSP v. 58, n. 393, 2010, p. 181-194)
À vista disso, constato que não há ilicitude nas provas que
acompanharam a inicial, pelo que não devem ser excluídas de
plano.
[ ...1
De fato, conforme apontado pelos recorridos, tal orientação vai de
encontro à jurisprudência mais recente desta Corte Superior, firmada
a partir do julgamento do REspe n° 344-26, de 16.8.2012, da relatoria
do Ministro Marco Aurélio, que assenta a ilicitude da prova referente
à gravação ambiental.
Relembro a ementa desse julgado:
RECURSO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO. A matéria
versada no recurso especial há de ter sido objeto de debate e
decisão prévios na origem, ante a necessidade de
prequestionamento.
PRIVACIDADE - DADOS - GRAVAÇÃO AMBIENTE. A regra é
a proteção à privacidade. Viabiliza-se a gravação quando, em
investigação criminal ou processo penal, há a ordem judicial.
(REspe n° 344-26, rei. Mm. Marco Aurélio, DJE de 28.11.2012,
grifo nosso.)
Desde então, o tema voltou a debate em reiteradas ocasiões, sendo
mantida a orientação de ilicitude da prova colhida mediante gravação
ambiental realizada em ambientes íntimos quando não tiver sido
autorizada judicialmente (vide, por exemplo: AgR-REspe n° 1320896, reL Mm. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 11.2.2015 e
AgR-REspe n° 277-9 1, rei. Mm. Henrique Neves, DJE de
28.11.20 14).
Assim, até que sobre venha eventual revisão da jurisprudência desta
Corte, a qual foi reiteradam ente aplicada aos feitos atinentes às
Eleições de 2012, devem ser consideradas ilícitas as provas
colhidas mediante gravação ambiental feita por um dos
interlocutores.
De qualquer sorte, ainda que fosse possível superar a aludida
iícitude, anoto que o Tribunal de origem, considerando todo o
contexto fá fico-probatório, entendeu frágeis as provas para a
comprovação do ilícito, nos termos da seguinte fundamentação (fls.
512-514):

E ... 1
Reitero que o art. 14, § 10, da CRFB, prevê a impugnação do
mandato eletivo, perante a Jôstiça Eleitoral, no prazo de quinze
dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
O abuso de poder econômico em matéria eleitoral se refere à
utilização excessiva, antes ou durante a campanha eleitoral, de
recursos materiais ou humanos que representem valor
econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou

o
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coligação, afetando assim a normalidade e a legitimidade das
eleições (AgRgRESPE n° 25.906, de 09.08.2007 e
AgRgRESPE n° 25.652, de 31.10.2006), conforme termos do
glossário eleitoral do TSE.
Analisando os autos, verifico que a sentença recorrida não
merece reparo, tendo em vista a fragilidade do caderno
probatório.
Quanto à suposta doação de uma moto para a Paróquia Nossa
Senhora da Medalha Milagrosa realizar sorteio em festa
religiosa no bairro Batinga, ficou demonstrado que o pai do
recorrido João Paulo Ribeiro, João Luís Ribeiro, deu chequecaução no valor de R$ 5.000,00 para a compra do bem.
Conforme declaração emitida pelo padre acostada à fI. 31, a
paróquia efetuou o pagamento, mas as circunstâncias do
ressarcimento do valor pago não foram comprovadas. Assim,
não há prova cabal de que o recorrido tenha doado o referido
bem à comunidade e beneficiado sua campanha eleitoral com
essa doação.
Em relação à promessa de pagamento de uma bateria para a
cadeira de rodas de Marcos Valdissera Silva, apenas consta,
na gravação telefônica juntada aos autos (fls. 39 e 40), que o
candidato recorrido assume determinado pagamento, até juros
do cartão de crédito da esposa do cadeirante, em momento
anterior às próprias convenções que definiram os candidatos, o
que enfraquece o liame entre a suposta promessa e as
eleições municipais.
Já no que toca à compra de votos e de apoio para a troca de
bandeiras do número 40 para o 13, não existe nos autos
elementos de prova idôneos. Com efeito, não há como dar
credibilidade às declarações da eleitora Andréia de Oliveira.
Isso porque, além de não ter sido ouvida em juízo, reconheceu
que vendeu mais de uma vez o voto ou o apoio no mesmo
pleito, conforme declaração de fls. 33. As demais declarações
são de cabos eleitorais dos recorrentes que participaram da
gravação da troca das mencionadas bandeiras.
Ademais, na espécie, não há potencialidade lesiva das
condutas comprovadas para atingir a legitimidade das eleições,
como exigido em sede de AIME. Nesse sentido, é o seguinte
precedente do TSE:
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. ELEIÇÕES 2008. PREFEITO E
VICE-PREFEITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ABUSO DO PODER ECONÓMICO. PROVA ROBUSTA.
AUSÊNCIA. APREENSÃO DO MATERIAL INDICATIVO
DA PRÁTICA ILÍCITA. CONSUMAÇÃO DA CONDUTA.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS PROVIDOS.
1. A potencialidade lesiva da conduta, necessária em
sede de AIME, não foi aferida pelo Tribunal de origem,
não obstante a oposição de embargos de declaração.
(d . n.)
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Nos termos do art. 249, § 20, do CPC, a nulidade
não será pronunciada nem o ato processual repetido se
possível o julgamento do mérito a favor da parte a quem
aproveite a declaração da nulidade.
A aplicação da penalidade por captação ilícita de
sufrágio, dada sua gravidade, deve assentar-se em
provas robustas. Precedentes.
Interrompidos os atos preparatórios de uma
possível captação de votos, não há falar em efetiva
consumação da conduta.
S.

Recursos especiais providos.

(Recurso Especial Eleitoral n° 958285418, Acórdão de
04/10/2011, Relator(a) Mm. MARCELO HENRIQUES
RIBEIRO DE OLIVEIRA, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 208, Data 03/11/2011, Página
70)
Desse modo, o abuso do poder econômico e a corrupção
alegados não ficaram configurados no feito.
[ ... ]
Ademais, constou do voto-vista pro ferido pelo Juiz Maurício Pinto
Ferreira que, "como não houve a produção de provas em juízo,
obstada pelo indeferimento da emenda à inicial e complementação
do rol de testemunhas - que apresentava, dentre outros, alguns dos
possíveis beneficiários das benesses - é forçoso concluir pela
improcedência dos pedidos, pois, não tendo havido segura
comprovação dos fatos alegados, não há como se impor aos
recorridos as sanções requeridas na inicial" (fis. 517-518).
A revisão de tais conclusões, a fim de considerar suficientes à
comprovação dos ilícitos os elementos probatórios constantes dos
autos, demandaria o reexame do quadro de fatos e provas,
providência vedada em sede extraordinária, a teor das Súmulas 279
do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, ressalto que o recurso especial também não poderia ser
conhecido com fundamento no art. 276, 1, b, do Código Eleitoral, seja
porque o entendimento do Tribunal a quo está alinhado com a
orientação desta Corte - o que atrai a incidência da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça -, seja porque a caracterização do
dissídio jurisprudencial na espécie demandaria a revisão do contexto
fático-probatório de acordo com a perspectiva preconizada pelos
recorrentes, o que também não se admite.
Nesse sentido, destaco: "Incidindo na hipótese as Súmulas 7 do STJ
e 279 do STF, fica prejudicada a análise da alegação de divergência
jurisprudencial, a qual aborda a mesma tese que embasou a
interposição do recurso pela alínea a do inciso 1 do artigo 276 do
Código Eleitoral" (AgR-REspe n° 1417-33, rei. Mín. Gilson Dipp, DJE
de 23.8.2011).
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Como se depreende do trecho acima, os fundamentos da
decisão agravada foram os seguintes:
inexistência de ofensa aos arts. 294 do Código de
Processo Civil de 1973 e 30, § 30, da LC n° 64/90, tendo em
vista que o indeferimento da prova testemunhal decorreu da
aplicação da preclusão consumativa em virtude de o rol de
testemunhas não ter sido apresentado com a petição inicial;
ilicitude das gravações ambientais colhidas, sem prévia
autorização judicial, de acordo com a jurisprudência
amplamente aplicada ao pleito de 2012;
impossibilidade de revisão da conclusão do Tribunal a quo
no sentido da insuficiência das provas para a comprovação da
captação ilícita de sufrágio, em razão do óbice das Súmulas
279 do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de
Justiça;
ausência de dissídio jurisprudencial, porquanto o
entendimento da Corte de origem está em conformidade com a
compreensão deste Tribunal Superior a respeito dos temas, de
modo que seria aplicável a Súmula 83 do Superior Tribunal de
Justiça.
Não obstante todos esses fundamentos, os agravantes se
limitaram a discorrer sobre a possibilidade de atribuição de interpretação
jurídica diversa a fatos incontroversos, a indicar o cumprimento do art. 255 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a apontar suposta
interpretação divergente no que tange aos arts. 294 e 333, II, do Código de
Processo Civil de 1973, bem como ao art. 30 da LC n° 64/90.
Em suma, eles não apontam, em suas razões recursais, os
fundamentos concretos devido aos quais entendem errônea a aplicação dos
precedentes e dos enunciados sumulares citados na decisão agravada.
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Tal circunstância, por si só, inviabiliza a análise do agravo
regimental, conforme a Súmula 26 do Tribunal Superior Eleitoral1 .
De qualquer sorte, reitero que não houve ofensa aos arts. 294
e 333, li, do Código de Processo Civil de 1973 e 30 da LC n° 64/90, porquanto
o indeferimento do pedido de produção da prova testemunhal se fundamentou
na preclusão consumativa, tendo em vista que o autor da ação de impugnação
de mandato eletivo deixou de apresentar o rol de testemunhas completo no
bojo da inicia12.

1 Súmula n2 26/TSE:
É inadmissível o recurso que deixo de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, porsi só, suficiente para a manutenção desta.

2

Cito, quanto ao ponto, trecho do acórdão regional (fls. 505-506):
Como visto, os recorrentes arguem a nulidade da sentença porque teria violado o devido
processo legal e para tanto repetem os argumentos veiculados no agravo retido.
É certo que a AIME encontra seu fundamento no art. 14 §10 da CRFB, que prevê a impugnação
do mandato eletivo, no prazo de quinze dias contados da diploma ção, instruída a ação com
provas do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. O rito a ser seguido é o previsto
para a impugnação de registro de candidatura (AIRC), art. 39 e seguintes da LC 64/90, nos
termos da Resolução do TSE n9 21.634/2004, aplicando-se o CPC apenas subsidiariamente.
O § 39 do art. 39 diz expressamente que o impugnante especificará, desde logo, os meios de
prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o
caso, on máximo de 6 (seis).
Desse modo, o momento para o impugnante apresentar as provas pré-constituídas ou requerer
a sua produção é a inicial. Na espécie, o cerne da questão prende-se à possibilidade, ou não, de
emenda à inicial para suprir falhas ou complementar provas.
O magistrado a quo entendeu (fls. 358 e 359) que, considerando a diploma ção em 7/12/2012 e
a inicial protocolada tem pestivamente em 21/12/2012, no qual os recorrentes arrolaram
apenas uma testemunha (fI. 16) e juntaram os documentos de fls. 17-269, ocorreu preclusão
consumativa em relação às provas, o que o levou a desconsiderar os documentos juntados em
26/12/2012 e o aditamento à inicial de 7/1/2013, mesmo que antes da efetiva citação.
Com efeito, o prazo decadencial de quinze dias para o manejo da AIME se encerrou em
21/12/2012 e a inicial protocolada nessa data deveria constar o rol completo das testemunhas.
Percebo que as escrituras públicas produzidas apenas em 28/12/2012 (fls. 2 79-282), apesar de
serem formalmente documentos novos, reproduzem declara ções particulares com firmas
reconhecidas já juntadas com a inicial às fls. 27/29, 33, 36. Assim, os declarantes arrolados
como testemunhas no peça de aditamento poderiam e deveriam figurar no rol da petição
inicial.
Não há, portanto, evidência de violação ao devido processo legal.
Registro que não procede a tese dos recorrentes de que não houve prejuízo à celeridade
processual e ao contraditório, ante a efetivação da citação somente depois dos inovações
praticadas. Verifico que a demora no citação decorreu do recesso de final de ano e não pode ser
utilizada para permitir manobras que violam o prazo decadencial previsto no Constituição da
República, que, aliás, é um dos maiores nesta Justiça Especializada. No mesmo sentido, o
princípio da instrumentalidade dos formas invocado pelos recorrentes não lhes socorre, pelo
contrário, a exigência dos provas serem delimitadas no inicial tem por finalidade restringir as
causas de pedir a imputações sérios e consistentes.
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Conforme já salientado na decisão agravada, o entendimento
do Tribunal de origem está de acordo com a compreensão desta Corte a
respeito do tema, no sentido de que a apresentação do rol de testemunhas
deve ocorrer na petição inicial e na defesa, sob pena de preclusão3 .
Além disso, está correta a interpretação de que as disposições
do processo comum, tais quais o art. 294 e o art. 333, II, do Código de
Processo Civil de 1973, têm aplicação meramente subsidiária ao processo
eleitoral4, mormente no caso concreto, no qual a Corte de origem consignou
que o eventual deferimento das diligências probatórias requeridas no
aditamento à inicial acarretaria prejuízo à celeridade do processo e
caracterizaria manobra violadora do prazo decadencial previsto no art. 14, § 10,
da Constituição Federal.
No mais, ressalto que, embora o Tribunal de origem tenha
erroneamente considerado lícitas as gravações ambientais clandestinas
colhidas sem prévia autorização judicial - entendimento que, conforme referido
alhures, não se coaduna com a jurisprudência firmada por este Tribunal
Superior para as Eleições de 2012 -, ele assentou a fragilidade do contexto
probatório para dar substrato à condenação por captação ilícita de sufrágio e
por abuso do poder econômico, a qual demanda provas robustas e incontestes.

Ademais, o art. 294 do CPC, que autoriza a emenda à inicial até a cita çõo, não se aplica à
espécie, haja vista que o CPC é aplicado apenas subsídiariamente, naquilo que não contrariar o
sistema processual eleitoral.
Confiram-se: RMS n2 719-26, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, DJE de 27.9.2013; AgR-Al n2 114-67,
rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJE de 24.5.2010; e AgR-REspe n2 278-45, rei. Mm. Joaquim Barbosa, DJE de
31.8.2009.
' Cito, entre outros: "O rito ordinário que deve ser observado na tramita ção da ação de impugnação de
mandado eletivo, até a sentença, é o da Lei Complementar n9 64/90, não o do Código de Processo Civil,
cujas disposições são aplicáveis apenas subsidiariamente" (inst. n2 81, rei. Mm. Fernando Neves, Di de
9.3.2004). igualmente: "Em razão das peculiaridades especificas do processo de registro de candidatura,
cujo rito está previsto nos arts. 39 e seguintes da Lei Complementar n2 64/90, as regras gerais do Código
de Processo Civil não podem ser o ele aplicadas de forma integral, mas apenas em caráter subsidiário e
naquilo que for compatível com a celeridade e continuidade da prestação jurisdicional, nos termos dos
arts. 16 da LC n2 64/90 e 16 da Lei ng 9.504/97. (REspe n2 109-79, rei. Mm. Henrique Neves, DJE de
6.3.2013).
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A reversão de tal entendimento demandaria o reexame de fatos
e provas, providência vedada em sede extraordinária, a teor da Súmula 24 do
Tribunal Superior Eleitoral5.
Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao
agravo regimental interposto por Mauro Aparecido de Souza Bueno eJ./7}
José Pocai Júnior.

Súmula n2 24/TSE: "Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fáticoprobatório".
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EXTRATO DA ATA

AgR-REspe n° 1-95.2013.6.13.01 83/MG. Relator: Ministro
Henrique Neves da Silva. Agravantes: Mauro Aparecido de Souza Bueno
e outro (Advogados: Heitor Dias Barbosa - OAB n° 1148381MG e outros).
Agravado: João Paulo Ribeiro (Advogados: Edilene Lôbo - AOB n° 74557/MG
e outros). Agravado: José Libânio Ruiz (Advogado: Cristiano Scachetti Avancini
- OAB n° 922151MG).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
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 Luiz Fux, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva,
e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dino.

SESSÃO DE 10.7.2016.

