TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 11.537
(38004-88.2009.6.00.0000) - CLASSE 6 - ALTAMIRA DO PARANÁ PARANÁ
Relator: Ministro Gilson Dipp
Agravantes: João Paulo de Castro Klipe e outro
Advogados: Eduardo Kutianski Franco e outro
Agravada: Coligação Renasce a Esperança (DEM/PP/PDT/PMDB/PT)
Advogados: Carlos Alves e outro

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. REITERAÇÃO.
ARGUMENTOS. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO.
AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Na ação de investigação judicial eleitoral, sob o rito do
artigo 22 da Lei Complementar n° 64190, não são
impugnadas de imediato as decisões interlocutórias, mas
pode a matéria ser suscitada no recurso contra a
sentença. Precedentes.
2. É inviável o agravo regimental que não infirma os
fundamentos da decisão atacada, incidindo, pois, o
enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos das notas de
julgamento.
Brasília, 17 de maio de 2011.
/
MINISTRO GILSON DIPP /- RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO GILSON DIPP: Senhora Presidente,
trata-se de agravo regimental contra decisão da lavra do Ministro FERNANDO
GONÇALVES que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto por
João Paulo de Castro Klipe e outro, verbis (fI. 487-489):
"E...]
O agravo não é adequado, pois pretende destrancar recurso que
desafia decisão interlocutória em sede de ação de investigação
judicial eleitoral.
É assente o entendimento deste Tribunal de que, ao se aplicar o
procedimento da Lei Complementar n° 64190, não se justifica
recorrer de decisão interlocutória. Poderá a parte impugnar-lhe o
conteúdo em recurso da sentença que julgar a causa, a ser
interposto no Tribunal ad quem. Nesse sentido o acórdão prolatado
no REspe n° 25.999/SP, rei. Ministro José Delgado, DJ de
20.10.2006, cuja ementa segue:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2004. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ART. 41-A DA LEI
N° 9.504197. PRAZO DECADENCIAL NÃO PREVISTO EM LEI.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RITO DO ART. 22 DA LC
N° 64190. IRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA APRECIADA NÃO
SUJEITA À PRECLUSÃO IMEDIATA.
3. As decisões interlocutórias tomadas em sede de
investigação judicial, sob o rito do art. 22 da LC n° 64190, são
irrecorriveis isoladamente, devendo sua apreciação ser feita
quando da interposição do recurso próprio, haja vista que a
matéria nela decidida não se sujeita à preclusão imediata.
Celeridade processual visando à efetiva prestação jurisdicional.
4. Recurso especial não provido.
Como bem lançado no pronunciamento ministerial (fls. 484),
Com efeito, conforme art. 542, § 30 do CPC, o recurso especial
interposto contra decisão interlocutória, como no caso dos
autos, há de ficar retido nos autos - salvo situação excepcional
devidamente demonstrada pela parte - até eventual acórdão
de mérito desfavorável ao recorrente, e, somente mediante
requerimento, tal questão deverá ser levada à apreciação da
Corte Superior.
Ademais, os recorrentes não demonstraram, quer no agravo de
instrumento, quer no recurso especial, circunstâncias
excepcionais a ensejar o imediato pronunciamento deste
Tribunal Superior E ... 1.
Nego seguimento (RITS ,art. 36, § 6°)
1...].
/
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Os agravantes sustentam que, ao contrário do consignado na
decisão agravada, não é o caso de aplicação do artigo 542, § 30, do Código de
Processo Civil, porque "[ ... ] Não se trata de recurso contra decisão interlocutória do
Juízo Eleitoral de 1 1 grau, mas sim de SENTENÇA FINAL, julgando o feito no seu
mérito" (fl. 494). E acrescentam que, mesmo se se tratasse de aplicação do
referido dispositivo legal, o recurso especial merece seguimento dada a situação
excepcional, circunstância não observada pela decisão agravada. Em abono ao
seu entendimento, citam jurisprudência desta Corte.
Pedem seja reconsiderada a decisão ou submetido o
regimental a julgamento pelo Colegiado.
É o relatório.

MeTck

O SENHOR MINISTRO GILSON DIPP (relator): Senhora
Presidente, para que o agravo obtenha êxito, é necessário que o fundamento
da decisão agravada seja especificamente infirmado, sob pena de subsistir sua
conclusão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte (AgRgAg
OS

5.7201R5, Rei. Ministro LUIZ CARLOS MADEIRA, julgado em 14.6.2005,

DJ 5.8.2005; 5.476/SP, Rei. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
julgado em 10.3.2005, DJ 22.4.2005).
In casu, calcada a decisão agravada em orientação desta
Corte no sentido de que não são impugnadas de imediato as interlocutórias
proferidas em ação de investigação judicial eleitoral, sob o rito do artigo 22 da
Lei Complementar n° 64190, mas pode a matéria ser suscitada no recurso
contra a sentença, os agravantes deveriam demonstrar-lhe o desacerto
apontando para a existência de entendimento atual em sentido contrário, o que
não ocorreu.
Por oportuno, cite-se do julgamento por esta Corte do
AgR-Al n° 11 .384/MG, Rei. Ministro ALDASARINHO JUNIOR, julgado em
27.4.2010, DJe 19.5.2010, in verbis:,,-/
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"E...]

É que, analisando as razões recursais, verifico que o agravo de
instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que se originou
de recurso incabível na origem.
Na espécie, o presente agravo de instrumento objetiva a apreciação
de recurso especial interposto contra acórdão do e. TRE/MG que
julgou recurso contra decisão interlocutória proferida em Ação
de Investigação Judicial Eleitoral. Ocorre que, nos termos da
jurisprudência consolidada desta c. Corte, 'nas ações regidas pela Lei
Complementar n° 64190, é irrecorrível decisão interlocutória, podendo
ser impugnado o seu conteúdo no recurso a ser interposto para o
Tnbunal ad quem da sentença que julgar a causa' (AgR-Respe
n° 35.676/MG, Rei. Mm. Fernando Gonçalves, DJe de 2.12.2009).
No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. NÃO-CABIMENTO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
Contra decisão interlocutória em sede de ação de investigação
judicial eleitoral não cabe agravo de instrumento. Precedentes.
Agravo desprovido' (AgRg AI no 5.459/RJ, Rei. Min. Gilmar
Mendes, DJ de 28.10.2005).
'AGRAVO. ELEIÇÃO 2002. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. DECISÃO 1 NTERLOCUTÓRIA.
IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGADO
PROVIMENTO.
- Da decisão interlocutória proferida em sede de investigação
judicial eleitoral não cabe recurso, visto que a matéria não é
alcançada pela preclusão, podendo ser apreciada por ocasião do
julgamento de recurso contra a decisão de mérito, dirigido à Corte
Superior' (AI no 4.4121BA, Rei. Mm. Peçanha Martins, DJ de
2.4.2004).
Assim, como o recurso interposto perante o e. TRE/MG não era cabível,
o recurso especial dele proveniente também não pode ser admitido,
razão pela qual deve ser negado provimento ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental".
(grifos no original)
Ademais, em decisão recente, proferida na sessão de
10.2.2011, esta Corte reiterou o entendimento de que "[ ... ] a decisão
interlocutória proferida nas ações regidas pela Lei Complementar n° 64190 é
irrecorrível, podendo ser impugnado o seu conteúdo no recurso interposto
contra a sentença que julgar a causa" (AgR-AI n 0 894-21/MG, Rei. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, julgado em 1O2 '

1, DJe 4.4.2011).
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Ao contrário do que fazem crer os agravantes, a decisão
agravada entendeu, em consonância com o parecer ministerial (fl. 484), que
não foi demonstrada a excepcionalidade que ensejaria o cabimento do agravo
instrumento ou do recurso especial contra decisão interlocutória.
Por fim, a alegada divergência jurisprudencial não se sustenta,
porquanto é cediço que não basta a simples juntada das ementas dos
paradigmas, é necessário o devido cotejo analítico capaz de demonstrar
qualquer similitude fática entre os julgados.
Diante da ausência de argumentação relevante, apta a afastar
a decisão impugnada, esta se mantém por seus próprios fundamentos.
Nego provimento ao agravo regimental.
É COMO VOTO.
--
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EXTRATO DA ATA

AgR-Al n° 11 .537 (38004-88.2009.6.00.0000)IPR. Relator:
Ministro Gilson Dipp. Agravantes: João Paulo de Castro Klipe e outro
(Advogados: Eduardo Kutianski Franco e outro). Agravada: Coligação Renasce
a Esperança (DEM/PP/PDT/PMDB/PT) (Advogados: Carlos Alves e outro).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo
regimental, nos termos do voto do relator.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes a Ministra
Nancy Andrighi, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli, Gilson Dipp, Marcelo
Ribeiro e Arnaldo Versiani, e o Procurador-Geral Eleitoral, Roberto Monteiro
Gurgel Santos.

SESSÃO DE 17.5.2011.

