
Ano 2018, Número 242 Brasília, sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 Página 61

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, de 24.8.2001, que institui a Infra 
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

desde 9.1.2017?

c) por que o Tribunal a quo ignorou o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e se omitiu acerca do pedido de remessa das 
urnas utilizadas na 218ª Zona Eleitoral à Polícia Federal para a realização de perícia? 

d) como é que o Tribunal a quo afirmou que não houve fraude nas urnas de Pirapora, se o Tribunal não possui expertise na 
matéria e não houve nenhuma perícia da Polícia Federal nesse sentido?

Inicialmente, vale lembrar que a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o julgador não está obrigado a 
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" 
(ED-AgR-REspe 1668-71, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 30.11.2016).

Ademais, cito: "O juiz não está obrigado a responder a questionário da parte, nem tampouco a todas as suas alegações, quando 
estabelece motivo suficiente para fundamentar integralmente a decisão"  

(AgR-REspe 287-44, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJE de 1º.7.2010).

De qualquer sorte, no caso dos autos não há dúvidas de que a Corte Regional se manifestou sobre todas as questões suscitadas 
nos embargos declaratórios. Nesse sentido, destaco os seguintes trechos do acórdão (fls. 213-216):

[...]

No tocante à alegação de que o MM. Juiz Eleitoral e este eg. TRE teriam desobedecido e desrespeitado as determinações 
dispostas nos arts. 34, 68 e 69 da Resolução nº 23.458/2015/TSE, razão não lhes socorre, uma vez que o MM. Juiz Eleitoral, ao 
analisar o pedido liminar de custódia de todas as urnas eletrônicas, memórias de carga, memória de votação e folhas de 
votação, não vislumbrou, naquela oportunidade, a verossimilhança dos fatos alegados pelos embargantes, destacando, 
inclusive, que a perícia acostada à inicial foi encomendada pela parte interessada e produzida unilateralmente, sendo que suas 
conclusões, per si, não tornaram os fatos plausíveis em grau suficiente a ensejar o deferimento da tutela jurisdicional de 
urgência.

Também, não merece guarida a alegação de que o "laudo pericial" teria sido submetido ao contraditório, já que, como bem 
colocado no v. Acórdão embargado, o documento de fls. 32/62 não foi admitido como "laudo pericial" nos autos, uma vez que 
produzido extrajudicialmente pelo perito forense Marco Antônio Machado de Carvalho e encomendado pela parte vencida no 
pleito para o cargo de Prefeito.

Ademais, quanto à eventual omissão no que se refere à análise do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, bem como à 
negativa ao pedido de remessa das urnas eletrônicas à Polícia Federal para realização de perícia, o r. Acórdão enfrentou com 
clareza a questão, destacando, inclusive, que as memórias teriam um prazo para serem salvas e arquivadas pelo setor técnico e 
que a perícia foi indeferida pois impraticável no momento, já que não há mais capacidade técnica de se aferir se houve ou não a 
manipulação de urnas, afastando, inclusive, o cerceamento de defesa no presente julgamento. 

Também, deve-se destacar que, não havendo vícios no r. Acórdão embargado, descabe repisar os argumentos lá expendidos, 
mantendo aquela decisão para, se for o caso, ser revista pela instância superior.

[...]

Isto posto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem colmatadas, conheço dos presentes embargos 
declaratórios, mas rejeito-os.

[...]

Os agravantes também alegaram que houve cerceamento de defesa - decorrente do indeferimento das perícias requeridas para 
a comprovação da fraude - e violação do art. 34, §§ 1º e 4º, da Res.-TSE 23.458, pois o Juiz Eleitoral e o Tribunal a quo deixaram 
de determinar a imediata separação e acautelamento das urnas supostamente fraudadas.

A alegação de cerceamento de defesa não merece ser acolhida, pois, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de 
Processo Civil, incumbe ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como 
indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, o que ocorreu na espécie.

No caso, o indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado, nos seguintes termos (fls. 187-190):

[...]

O JUIZ RICARDO TORRES OLIVEIRA - Ouvi com a devida atenção a sustentação da douta procuradora dos recorrentes, tenho 
voto que já disponibilizei aos doutos pares do colegiado. Entendo, de maneira sintética, o seguinte: que o laudo acostado - que 
é unilateral e extra judicial - ele chega a conclusões via método meramente dedutivo e especulativo. O bojo do laudo é 
genérico. Ao final, ele afunila para tecer considerações específicas sobre, de fato, à Zona Eleitoral de Pirapora. Mas, o bojo, o 
corpo dele é genérico. E este mesmo laudo também já se prestou para embasamento de outros pedidos semelhantes, inclusive, 
pedidos que já passaram por este mesmo Relator.

O JUIZ PAULO ROGÉRIO ABRANTES - O nobre Relator me permite uma parte?

O JUIZ RICARDO TORRES OLIVEIRA - Pois, não.

O JUIZ PAULO ROGERIO ABRANTES - Percebo que não há um questionamento ou não houve recurso para anular o processo, ou 


