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5.  Agravo interno a que se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos 
do voto do relator. 

Brasília, 20 de novembro de 2018.

Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, 
Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de Medeiros.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1174-25. 2016.6.26.0075  CLASSE 6  ARTUR NOGUEIRA  SÃO 
PAULO

Relator: Ministro Luís Roberto Barroso

Agravante: Celso Capato

Advogados: Eduval Messias Serpeloni ? OAB: 208631/SP e outros

Agravada: Coligação Mudança Para o Futuro Que Queremos

Advogados: Gabriel Borges Llona ? OAB: 380693/SP e outros

Ementa:

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. REEXAME DE FATOS E 
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

1.  Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a agravo nos próprios autos contra decisão de inadmissão 
de recurso especial eleitoral. 

2.  O TRE/SP concluiu que a produção e distribuição gratuita de revistas com enaltecimento do candidato em período próximo 
ao pleito configura abuso do poder político e econômico. Além disso, concluiu pela gravidade da conduta, ante a utilização 
indevida de recursos financeiros e pelo desvirtuamento da normalidade das eleições. A modificação dessas conclusões exigiria o 
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Súmula nº 24/TSE).

3.  Não se demonstrou, de forma clara, a alegada violação ao art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tendo em vista que o acórdão de 
origem não se baseou na existência de propaganda antecipada, mas no abuso do poder político e econômico. Essa circunstância 
atrai o óbice da Súmula nº 27/TSE, segundo a qual "é inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a 
compreensão da controvérsia".

4.  É inviável o reconhecimento de dissídio jurisprudencial entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula nº 29/TSE. 
Em relação aos demais acórdãos apontados, a divergência jurisprudencial resta prejudicada quando sua análise demanda o 
reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

5.  A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reafirmar as razões 
apresentadas no agravo nos próprios autos e no recurso especial, o que inviabiliza o seu processamento. É inadmissível recurso 
que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para sua manutenção 
(Súmula nº 26/TSE).

6.  Agravo interno a que se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos 
do voto do relator. 

Brasília, 30 de outubro de 2018.

Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Admar Gonzaga e 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Ausente, sem substituto, o Ministro Og Fernandes. Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto 
Jacques de Medeiros.
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