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pressupostos gerais e específicos.

De início, observo que foram atendidos os pressupostos recursais genéricos intrínsecos e extrínsecos: cabimento, legitimidade, 
interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tempestividade e regularidade formal.

Contudo, verifico que o objetivo precípuo dos recorrentes é promover um novo julgamento de mérito da demanda pelo 
Tribunal ad quem, com o claro propósito de revisão do acervo probatório constante do caderno processual. Como cediço, é 
vedado reexaminar, na via do recurso especial, a matéria fático-probatória dos autos, nos termos das Súmulas nº 7 do colendo 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 279 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF). Ressalte-se, neste ponto, o teor da Súmula 
nº 24 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a qual prevê o descabimento do recurso especial eleitoral para simples reexame do 
conjunto fático-probatório constante dos autos.

Para Cassio Scarpinella Bueno, o recurso especial, assim como o extraordinário, tem "como finalidade primeira a aplicação do 
direito positivo na espécie em julgamento, e não, propriamente, a busca da melhor solução para o caso concreto. É esta a razão 
pela qual neles não há como produzir provas ou buscar o reexame daquelas já produzidas. A aplicação do direito positivo, 
mormente para fins de uniformização de sua interpretação, pressupõe que os fatos da causa estejam consolidados" .

Além disso, importa reconhecer que os recorrentes não demonstraram in casu a possibilidade de dissídio pretoriano ao citarem 
julgados do TSE, TRE/PR, TRE/ES e TRE/SP, porquanto não efetivaram o indispensável cotejo analítico, "com transcrição de 
trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que demonstrem a identidade de situações e a diferente interpretação dada a lei 
federal"  (TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral 

nº 659-88.2012.6.25.0032/SE - Relatora Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura - Publicado no DJE de 26/3/2015). Já 
decidiu o TSE que o dissídio jurisprudencial não se configura a partir da "mera transcrição de ementas ou reprodução de trechos 
de votos"  (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 

nº 4071-23.2014.6.19.0000 - Relator Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto - Publicado no DJE de 16/10/2015).

Conforme orientação expressa na Súmula 291 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), a prova do dissídio jurisprudencial 
evidencia-se `com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou 
assemelhem os casos confrontados". Além disso, a Súmula nº 28 do TSE esclarece que a divergência jurisprudencial apta a 
fundamentar o recurso especial eleitoral interposto com base no artigo 276, inciso l, alínea "b" , do Código Eleitoral "somente 
estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e 
o aresto recorrido".

Pontifica Daniel Amorim Assumpção Neves que a comparação entre os arestos deve ser feita de forma analítica, não bastando a 
mera menção ao acórdão paradigma, sendo exigida do recorrente uma comparação entre trechos similares das duas decisões. 
Destaca ser comum o emprego de tabelas pelo recorrente, de modo que os trechos fiquem na peça recursal lado a lado, o que 
facilita a demonstração da comparação analítica.

Por fim, entendo que os arestos exarados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não podem ser utilizados pelos 
recorrentes para fundamentar o presente recurso especial eleitoral. Em verdade, consoante já decidido pelo colendo Tribunal 
Superior Eleitoral, "somente julgados proferidos por tribunais eleitorais são hábeis a configurar o dissídio jurisprudencial" 
(Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 13148-22.2009.6.05.0000/BA - Relatora Ministra Luciana Lóssio - Publicado 
no DJE de 7/8/2014; Agravo de Instrumento nº 1067-02.2012.6.24.0099/SC - Relator Ministro Gilmar Mendes - Publicado no 
DJE de 6/4/2015; Agravo de Instrumento 

nº 414-67.2015.6.00.0000/SP - Relator Ministro Luiz Fux - Publicado no DJE de 5/10/2016), na medida em que o recurso 
especial interposto com fundamento no artigo 121, § 4°, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e artigo 276, inciso l, alínea 
"b" , do Código Eleitoral objetiva precisamente a uniformização da jurisprudência no âmbito desta Justiça Especializada.

Da mesma forma, os promoventes não demonstraram a possibilidade de dissídio pretoriano ao apontarem como arestos 
paradigmas decisões exaradas pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. De acordo com a Súmula TSE nº 29, "a 
divergência entre julgados do mesmo Tribunal não se presta a configurar dissídio jurisprudencial apto a fundamentar recurso 
especial eleitoral".

ISSO POSTO, não atendidos os requisitos necessários à sua interposição, nego seguimento ao recurso especial.

[...]

Os agravantes sustentam que, ao contrário do consignado na decisão agravada, foram apontados os dispositivos legais tidos por 
violados nas razões do recurso especial, pretendendo apenas a correta revaloração jurídica do conjunto probatório inserto nos 
autos, bem como foi comprovada a similitude fática entre os arestos paradigmas e o caso dos autos.

Observo, desde logo, que os recorrentes se limitaram a transcrever ementas de acórdãos que seriam favoráveis a sua tese, não 
demonstrando a similitude fática com o presente caso nem realizando o indispensável cotejo analítico, mediante a transcrição 
de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que demonstrassem a identidade de situações e a diferente interpretação dada 
à lei federal.

Ademais, como bem destacado na decisão recorrida, arestos do próprio tribunal não servem à comprovação do dissídio, 
conforme cristalizado no verbete sumular 29 do TSE: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não se presta a 
configurar dissídio jurisprudencial apto a fundamentar recurso especial eleitoral". Tampouco decisões de tribunais alheios à 


