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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
 Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Guadalupe-PI

 
 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)
 

DECISÃO
  
JOSÉ JAIRO GOMES (DIREITO ELEITORAL, 16ª edição, p. 1.176), diz

que: "Outrossim, o requerimento de prova que facilmente pode ser obtida pela parte
interessada deve igualmente ser indeferido, pois é dela o ônus de demonstrar o alegado.
O concurso do órgão judicial só deve ser reclamado se houver dificuldade razoável ou
mesmo impossibilidade de a parte obter pessoalmente a informação ou o documento
pretendido."

Dessarte, ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma
fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou
impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada. 

No caso, ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, os investigantes
GEDISON ALVES RODRIGUES e IARA MARTINS SANTANA, através de seu advogado,
reiteraram o pedido de acostamento aos autos da mídia completa do julgamento ocorrido
no TCE-PI, no dia 20/11/2019, além de perícia no telefone celular da testemunha Athos
Henrique Saraiva de Magalhães. A meu ver, a primeira diligência é desnecessária, na
medida que a gravação poderia ser obtida diretamente no TCE-PI, ou através do Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=u2NO6zf6FRY (https://www.youtube.com/watch?
v=u2NO6zf6FRY)). Somente na hipótese de ser negado o acesso ou havendo a
real impossibilidade de aquisição da gravação da mídia justificaria a requisição. Pois,
ante a não demonstração da impossibilidade de obtê-la,  indefiro o pedido.

Com relação ao pedido de perícia em celular, o requisitante não justificou
a imprescindibilidade de requisição dessa prova. Em princípio, não se tem
conhecimento da real utilidade dessa perícia, na medida que a suposta gravação
pode ser feita por qualquer aparelho de gravação, não somente por celular. Tal fato
impossibilita a produção de tal prova com o fim almejado. Portanto, indefiro o
pedido, na forma do art. 370, parágrafo único do CPC. 

Assim, encerrada a instrução, determino vista dos autos às partes,
investigante e investigados, para, no prazo comum de dois dias, apresentar suas
alegações finais.

Em seguida, em igual prazo, ouça-se o MPE (art. 22, X, da LC n. 64/90).
Após, voltem-me conclusos.

 
MARCUS ANTONIO SOUSA E SILVA
                    Juiz Eleitoral
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