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Justiça Eleitoral, pois a finalidade do recurso especial interposto com esse fundamento legal é a uniformização da jurisprudência 
no âmbito desta Justiça Especializada (AgR-REspe 28.519, rel. Min. Eros Grau, DJ de 19.8.2008; AgR-Al 13148-22, rel. Min. 
Luciana Lóssio, DJE de 7.8.2014, entre outros).

Diante disso, o seguimento do recurso calcado na existência de dissídio jurisprudencial (art. 276, I, b, do Código Eleitoral) 
encontra óbice no verbete sumular 28 desta Corte: "A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto 
com base na alínea b do inciso I do art. 276 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" .

Também sob o aspecto da violação à expressa disposição de lei (art. 276, I, a, do CE) o recurso não merece trânsito.

Os agravantes sustentam que o acórdão regional violou os

arts. 14, § 9º, da Constituição Federal, 22 da Lei Complementar 64/90, e 237 do Código Eleitoral, por não ter sido reconhecido o 
cometimento de abuso do poder político.

Defendem que ficaram comprovados diversos fatos que importaram em abuso do poder político por parte de Wilton Leite 
Diniz, então Presidente da Câmara Municipal, em favor da candidatura a prefeito do agravado José Marquinélio Tavares.

De início, observo que os agravantes não demonstraram de que modo o Tribunal de origem teria violado a legislação 
mencionada, o que atrai a incidência do verbete sumular 27 do TSE: "É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação 
impossibilite a compreensão da controvérsia" .

Nesse sentido, "não sendo indicada, especificamente e de forma adequada, a maneira pela qual o acórdão recorrido teria 
afrontado a norma legal ou negado vigência à lei federal, é deficiente a fundamentação do recurso especial eleitoral, em 
conformidade com o enunciado 284 da Súmula do Pretório Excelso" (AgR-REspe 466-13, rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 
22.2.2013).

Igualmente: "Não se conhece do recurso especial quando evidenciada a deficiência de suas razões e quando não realizado o 
cotejo analítico apto a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial. Aplicação das Súmulas 284 e 291 do Supremo 
Tribunal Federal" (AgR-REspe 2260-33, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em 25.9.2014).

Na verdade, conforme bem apontou a decisão recorrida, o apelo tem por intento obter um novo julgamento de mérito da 
demanda, com o claro propósito de revisão do acervo probatório constante do caderno processual, o que não é admissível na 
via estreita do recurso especial, nos termos do verbete sumular 24 do Tribunal Superior Eleitoral: "Não cabe recurso especial 
eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório" .

Ainda que superados esses óbices, o apelo não prosperaria, pois os atos questionados não padecem de nenhum vício.

Foram apontados como abusivos dois atos do então Presidente da Câmara Municipal de Barro/CE: (a) ter recebido e permitido 
a tramitação de petição de José Marquinélio Tavares, na qual postulava a anulação do Decreto Legislativo 01/2012, que cassou 
seu mandato de Prefeito; e (b) ter pedido desistência do recurso de apelação em mandado de segurança, impetrado pelo 
referido ex-prefeito, buscando a anulação judicial do referido decreto legislativo.

Como destacou a douta Procuradoria Geral Eleitoral, "o ato do Presidente da Câmara Municipal de Barro/CE, de receber a 
petição protocolada por José Marquinélio Tavares se insere no âmbito do direito de petição, constitucionalmente assegurado - 
art. 5º, XXXIV, CF, como bem asseverado no acórdão regional" (fl. 629).

Quanto ao pedido de desistência do recurso de apelação no mandado de segurança, verifica-se que ocorreu somente após a 
anulação do Decreto Legislativo 01/2012 pela Câmara de Vereadores, sendo, portanto, mera decorrência da perda de objeto do 
mandamus.

Por essas razões, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo 
interposto pela Coligação O Povo Construindo O Novo e Héricles George Feitosa Albuquerque.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2018.
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