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PRESIDÊNCIA

Assessoria de Plenário

Pauta de Julgamento

ADITAMENTO DA PAUTA DE JULGAMENTO Nº 39/2019

Elaborada nos termos do artigo 18 da Resolução-TSE nº 23.478/2016, para julgamento dos processos abaixo relacionados.

Processos incluídos na Pauta da Sessão Extraordinária Jurisdicional de 29 de abril de 2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 52-84.2016.6.13.0027 - 
CLASSE 32 - BELO HORIZONTE-MG (27ª ZONA ELEITORAL - BELO HORIZONTE)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTE: NELI PEREIRA DE AQUINO

ADVOGADOS: JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - OAB: 96648/MG e Outros

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 69-41.2015.6.13.0000 - 
CLASSE 32 - BELO HORIZONTE-MG

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTES: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) - ESTADUAL e Outros

ADVOGADOS: HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO - OAB: 118454/MG e Outros

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 158-39.2016.6.20.0031 - 
CLASSE 32 - PARAÚ-RN

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

EMBARGANTES: ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES e Outra

ADVOGADOS: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB: 34248/DF e Outra

EMBARGADA: COLIGAÇÃO UNIDOS SOMOS MAIS FORTE

ADVOGADOS: EDMAR EDUARDO DE MOURA VIEIRA - OAB: 4047/RN e Outro

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 162-38.2014.6.13.0000 - 
CLASSE 32 - BELO HORIZONTE-MG

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
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EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) - ESTADUAL

ADVOGADO: REGINALDO LUIZ NUNES - OAB: 69039/MG

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 298-91.2016.6.26.0262 - 
CLASSE 32 - SANTO ANDRÉ-SP (262ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANDRÉ)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA

ADVOGADOS: CARLOS EDUARDO GOMES CALLADO MORAES - OAB: 242953/SP e Outra

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 298-91.2016.6.26.0262 - 
CLASSE 32 - SANTO ANDRÉ-SP (262ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANDRÉ)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA

ADVOGADOS: CARLOS EDUARDO GOMES CALLADO MORAES - OAB: 242953/SP e Outra

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 303-20.2014.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA-DF

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

REQUERENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) - NACIONAL, por seu Presidente

ADVOGADOS: KARINA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ - OAB: 273260/SP e Outro

REQUERENTE: JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ

ADVOGADOS: KARINA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ - OAB: 273260/SP e Outros

REQUERENTE: JOSE LUIZ GLADCHI

ADVOGADOS: KARINA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ - OAB: 273260/SP e Outros

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 304-05.2014.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA-DF

RELATOR: MINISTRO GERALDO OG NICEAS MARQUES FERNANDES

REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (NACIONAL)

ADVOGADOS: AFONSO ASSIS RIBEIRO - OAB: 15010/DF e Outros

REQUERENTE: AÉCIO NEVES DA CUNHA, Presidente

REQUERENTE: MÁRCIO FORTES, Tesoureiro

REQUERENTE: GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO, Presidente

REQUERENTE: SILVIO FRANÇA TORRES, Tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 311-94.2014.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA-DF

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI
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REQUERENTE: PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) - NACIONAL, por sua Delegada

ADVOGADOS: ANA DANIELA LEITE E AGUIAR - OAB: 11653/DF e Outros

REQUERENTE: ALFREDO NASCIMENTO, Presidente

ADVOGADOS: ANA DANIELA LEITE E AGUIAR - OAB: 11653/DF e Outros

REQUERENTE: JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA, 1º Tesoureiro

ADVOGADOS: ANA DANIELA LEITE E AGUIAR - OAB: 11653/DF e Outros

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 456-90.2016.6.25.0031 - 
CLASSE 32 - ITAPORANGA D`AJUDA-SE (31ª ZONA ELEITORAL - ITAPORANGA D`AJUDA)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTE: MIRAILDE BARBOSA DA CRUZ

ADVOGADA: ELAINE CRISTINA PEREIRA CHAGAS - OAB: 9358/SE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 463-78.2016.6.26.0088 - CLASSE 
6 - PEREIRA BARRETO-SP (88ª ZONA ELEITORAL - PEREIRA BARRETO)

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

EMBARGANTE: FRANCISCO LEITE GOMES

ADVOGADOS: RAFAEL CEZAR DOS SANTOS - OAB: 342475/SP e Outros

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 467-22.2016.6.06.0105 - 
CLASSE 32 - ITAPIÚNA-CE (105ª ZONA ELEITORAL - CAPISTRANO)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

EMBARGADO: FRANCISCO ALDEKLEBER VIDAL DE LIMA

ADVOGADO: BRENO LEITE PINTO - OAB: 16227/CE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 642-10.2016.6.13.0141 - 
CLASSE 32 - ITUIUTABA-MG (141ª ZONA ELEITORAL - ITUIUTABA)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTE: FUED JOSÉ DIB

ADVOGADOS: RENATA SOARES SILVA - OAB: 141886/MG e Outro

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 2707-49.2014.6.07.0000 - 
CLASSE 32 - BRASÍLIA-DF
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RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTE: OLGAMIR AMANCIA FERREIRA

ADVOGADOS: PAULO MACHADO GUIMARÃES - OAB: 5358/DF e Outro

Brasília, 25 de abril de 2019.

JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNÇÃO

Assessor-Chefe

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 41/2019

Elaborada nos termos do artigo 18 da Resolução-TSE nº 23.478/2016, para julgamento dos processos abaixo relacionados.

Pauta da Sessão Ordinária Jurisdicional de 30 de abril de 2019.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2-51.2017.6.26.0192 - CLASSE 6 - FRANCO DA ROCHA-SP (192ª 
ZONA ELEITORAL - FRANCO DA ROCHA)

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

AGRAVANTE: VALDIR JOSÉ DA SILVA

ADVOGADOS: CRISTIANO VILELA DE PINHO - OAB: 221594/SP e Outros

AGRAVADO: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL (PEN) - MUNICIPAL

ADVOGADOS: EDER VINICIUS CARDOSO TOLENTINO - OAB: 336249/SP e Outros

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2-51.2017.6.26.0192 - CLASSE 6 - FRANCO DA ROCHA-SP (192ª 
ZONA ELEITORAL - FRANCO DA ROCHA)

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

AGRAVANTE: VALDIR JOSÉ DA SILVA

ADVOGADOS: CRISTIANO VILELA DE PINHO - OAB: 221594/SP e Outros

AGRAVADO: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL (PEN) - MUNICIPAL

ADVOGADOS: EDER VINICIUS CARDOSO TOLENTINO - OAB: 336249/SP e Outros

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 2-84.2017.6.05.0176 - CLASSE 32 - IBIPEBA-BA (176ª ZONA 
ELEITORAL - BARRA DO MENDES)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTES: DEMÓSTENES DE SOUSA BARRETO FILHO e Outro
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ADVOGADOS: TÂMARA COSTA MEDINA DA SILVA - OAB: 15776/BA e Outros

AGRAVADO: PARTIDO PROGRESSISTA ( PP) - MUNICIPAL

ADVOGADOS: WALLA VIANA FONTES - OAB: 8375/SE e Outros

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7-65.2017.6.09.0089 - CLASSE 6 - 
GOIANÁPOLIS-GO

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

AGRAVANTES: EURÍPEDES RODRIGUES CAVALCANTE FILHO e Outros

ADVOGADO: EURÍPEDES RODRIGUES CAVALCANTE FILHO - OAB: 17111/GO

AGRAVADOS: FRANCISCO DE MORAES e Outra

ADVOGADO: RONALDO GUERRANTE TAVARES - OAB: 14928/GO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 10-64.2017.6.26.0277 - CLASSE 6 - OSASCO-SP (277ª ZONA 
ELEITORAL - OSASCO)

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

AGRAVANTE: NIVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: THIAGO TOMMASI MARINHO - OAB: 272004/SP e Outros

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 23-63.2018.6.16.0000 - CLASSE 32 - PONTA GROSSA-PR (15ª 
ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA)

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - MUNICIPAL

ADVOGADOS: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB: 58425/PR e Outros

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 25-80.2015.6.13.0013 - CLASSE 6 - 
ANDRADAS-MG (13ª ZONA ELEITORAL - ANDRADAS)

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

AGRAVANTE: THAÍS VENTURELLI MOSCONI

ADVOGADOS: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - OAB: 20180/MG e Outros

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 47-90.2018.6.09.0128 - CLASSE 32 - TURVELÂNDIA-GO (128ª 
ZONA ELEITORAL - ACREÚNA)

http://www.tse.jus.br
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RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADOS: COLIGAÇÃO A MUDANÇA É AGORA - A VEZ DO POVO e Outros

ADVOGADOS: DANUBIO CARDOSO REMY - OAB: 24919/GO e Outros

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 58-07.2015.6.13.0034 - CLASSE 6 - 
BELO HORIZONTE-MG (34ª ZONA ELEITORAL - BELO HORIZONTE)

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

AGRAVANTE: VILMA PENIDO DIAS

ADVOGADOS: JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - OAB: 96648/MG e Outros

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 75-48.2015.6.13.0000 - CLASSE 6 - 
BELO HORIZONTE-MG

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (PTN) - ESTADUAL/PODEMOS (PODE) - ESTADUAL

ADVOGADO: LUIZ EDUARDO VELOSO DE ALMEIDA - OAB: 128105/MG

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 78-78.2015.6.21.0000 - CLASSE 6 - PORTO ALEGRE-RS

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB) - ESTADUAL

ADVOGADOS: MILTON CAVA CORRÊA - OAB: 33654/RS e Outra

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 92-30.2016.6.13.0039 - CLASSE 32 - 
BELO HORIZONTE-MG (39ª ZONA ELEITORAL - BELO HORIZONTE)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: FLAVIO ESTEVAM DOS SANTOS

ADVOGADO: LUIZ EDUARDO VELOSO DE ALMEIDA - OAB: 128105/MG

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 95-73.2015.6.26.0001 - CLASSE 6 - 
SÃO PAULO-SP (1ª ZONA ELEITORAL - SÃO PAULO)

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

AGRAVANTE: FERREIRA PINTO CONSULTORIA EM SEGURANÇA LTDA.

ADVOGADOS: RAFAEL DELGADO CHIARADIA - OAB: 199092/SP e Outra

http://www.tse.jus.br
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AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 95-83.2014.6.27.0000 - CLASSE 32 - PALMAS-TO

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) - ESTADUAL

ADVOGADO: MAURÍCIO CORDENONZI - OAB: 2223-B/TO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 102-52.2016.6.21.0136 - CLASSE 32 - CAXIAS DO SUL-RS (136ª 
ZONA ELEITORAL - CAXIAS DO SUL)

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

AGRAVANTE: ADRIANA DRICA DE LUCENA FRANCISCO

ADVOGADOS: EVERSON ALVES DOS SANTOS - OAB: 104318/RS e Outros

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 103-36.2013.6.04.0000 - CLASSE 32 - MANAUS-AM

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) - ESTADUAL

ADVOGADOS: YURI DANTAS BARROSO - OAB: 4237/AM e Outros

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 111-57.2015.6.25.0000 - CLASSE 32 - ARACAJU-SE

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTES: ADELSON BARRETO DOS SANTOS e Outro

ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 118-89.2016.6.17.0015 - CLASSE 32 - CABO DE SANTO 
AGOSTINHO-PE (15ª ZONA ELEITORAL - CABO DE SANTO AGOSTINHO)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA

ADVOGADOS: CHRISTIANA LEMOS TURZA FERREIRA - OAB: 25183/PE e Outros

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 126-41.2013.6.09.0000 - CLASSE 6 - 
GOIÂNIA-GO

http://www.tse.jus.br
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RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

AGRAVANTE: PARTIDO PROGRESSISTA (PP) - ESTADUAL

ADVOGADO: COLEMAR JOSÉ DE MOURA FILHO - OAB: 18500/GO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 200-75.2012.6.11.0000 - CLASSE 6 - 
CUIABÁ-MT

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

AGRAVANTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) - ESTADUAL

ADVOGADO: JOSÉ ROBERTO DE FREITAS CAVALCANTE - OAB: 6825/MT

AGRAVO REGIMENTAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 294-58.2014.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA-DF

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTES: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PC do B) - NACIONAL e Outros

ADVOGADOS: PAULO MACHADO GUIMARÃES - OAB: 5358/DF e Outro

ADVOGADOS: PAULO MACHADO GUIMARÃES - OAB: 5358/DF e Outro

ADVOGADO: PAULO MACHADO GUIMARÃES - OAB: 5358/DF

ADVOGADO: PAULO MACHADO GUIMARÃES - OAB: 5358/DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 300-32.2016.6.06.0096 - CLASSE 32 - MARCO-CE (96ª ZONA 
ELEITORAL - BELA CRUZ)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES

ADVOGADO: FILIPE AUGUSTO PINTO JOVINO - OAB: 29425/CE

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 306-14.2016.6.19.0149 - CLASSE 32 - GUAPIMIRIM-RJ (149ª 
ZONA ELEITORAL - GUAPIMIRIM)

RELATOR: MINISTRO GERALDO OG NICEAS MARQUES FERNANDES

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADOS: JOCELITO PEREIRA DE OLIVEIRA e Outro

ADVOGADOS: THIAGO FERREIRA BATISTA - OAB: 152647/RJ e Outros

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 311-55.2016.6.06.0098 - CLASSE 32 - ITAREMA-CE (98ª ZONA 
ELEITORAL - ITAREMA)
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RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: FRANCISCA WILCIANE DO NASCIMENTO

ADVOGADO: FRANCISCO WESLEY DE VASCONCELOS SILVEIRA - OAB: 28843/CE

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 327-09.2016.6.06.0098 - CLASSE 32 - ITAREMA-CE (98ª ZONA 
ELEITORAL - ITAREMA)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADA: GEANE VASCONCELOS VERAS

ADVOGADOS: RAFAEL DE OLIVEIRA NÓBREGA - OAB: 21738/CE e Outros

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 397-03.2016.6.13.0269 - 
CLASSE 32 - TEÓFILO OTONI-MG (269ª ZONA ELEITORAL - TEÓFILO OTONI)

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

AGRAVANTE: SAMIR SAGIH EL-AOUAR

ADVOGADOS: JOAB RIBEIRO COSTA - OAB: 102254/MG e Outros

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 714-19.2016.6.10.0096 - CLASSE 6 - GOVERNADOR NEWTON 
BELLO-MA (96ª ZONA ELEITORAL - ZÉ DOCA)

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

AGRAVANTES: COLIGAÇÃO UNIDOS PARA VENCER e Outros

ADVOGADOS: FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - OAB: 11681/MA e Outros

AGRAVADOS: ROBERTO SILVA ARAUJO e Outros

ADVOGADOS: ALINE CRISTINE CHAVES CRUZ - OAB: 9704/MA e Outros

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 856-68.2016.6.26.0034 - CLASSE 6 - VALINHOS-SP (34ª ZONA 
ELEITORAL - VALINHOS)

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

AGRAVANTE: JOSÉ APARECIDO AGUIAR

ADVOGADO: THIAGO EDUARDO GALVÃO - OAB: 241089/SP

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 923-38.2016.6.13.0311 - CLASSE 32 - VESPASIANO-MG (311ª 
ZONA ELEITORAL - VESPASIANO)
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RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: ANDRÉ LUCIANO VIEIRA COSTA

ADVOGADOS: LUCIANA DINIZ NEPOMUCENO - OAB: 70132/MG e Outros

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1326-45.2016.6.09.0011 - CLASSE 
6 - FORMOSA-GO (11ª ZONA ELEITORAL - FORMOSA)

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

AGRAVANTES: RENATO RODRIGUES SILVA e Outros

ADVOGADA: TATIANA BASSO PARREIRA - OAB: 38154/GO

AGRAVADA: COLIGAÇÃO PREFEITURA PARA TODOS II

ADVOGADOS: DYOGO CROSARA - OAB: 23523/GO e Outro

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1332-52.2016.6.09.0011 - CLASSE 
6 - FORMOSA-GO (11ª ZONA ELEITORAL - FORMOSA)

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

AGRAVANTES: KELISON VANDO GONÇALVES BARBOSA e Outra

ADVOGADA: TATIANA BASSO PARREIRA - OAB: 38154/GO

AGRAVADA: COLIGAÇÃO DEMOCRACIA E SOLIDARIEDADE

ADVOGADOS: DYOGO CROSARA - OAB: 23523/GO e Outro

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 6358-61.2014.6.26.0000 - CLASSE 
6 - SÃO PAULO-SP

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

AGRAVANTE: DEVANIR RIBEIRO

ADVOGADOS: HÉLIO FREITAS DE CARVALHO DA SILVEIRA - OAB: 154003/SP e Outros

Brasília, 25 de abril de 2019.

JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNÇÃO

Assessor-Chefe

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 43/2019

Elaborada nos termos do artigo 18 da Resolução-TSE nº 23.478/2016, para julgamento do processo abaixo relacionado.

Pauta da Sessão Ordinária Jurisdicional de 2 de maio de 2019.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 987-42.2014.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA-DF

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

REQUERENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) - NACIONAL

ADVOGADOS: KARINA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ - OAB: 273260/SP e Outros

REQUERENTE: COMITÊ FINANCEIRO NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA - PRTB

ADVOGADOS: MARCELO AYRES DUARTE - OAB: 180594/SP e Outro

Brasília, 25 de abril de 2019.

 JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNÇÃO

 Assessor-Chefe

SECRETARIA JUDICIÁRIA 

Coordenadoria de Processamento - Seção de Processamento I

Decisão monocrática

PUBLICAÇÃO Nº 59/2019/SEPROC1

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 621-41.2016.6.09.0013 INHUMAS-GO 13ª Zona Eleitoral 
(INHUMAS)

RECORRENTE: VIRENI VILA VERDE ALVARES

ADVOGADOS: ADEMAR APARECIDO DA COSTA FILHO - OAB: 40989/DF E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: APARECIDO FELIX DE MOURA

ADVOGADOS: COLEMAR JOSÉ DE MOURA FILHO - OAB: 18500/GO E OUTROS

Ministro Edson Fachin

Protocolo: 2.529/2018

Eleições 2016. Recurso extraordinário. Agravo de instrumento. Recurso especial eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. 
Abuso do poder político e econômico. Aplicação das Súmulas nos 24, 28 e 30/TSE e assentada a inovação recursal. Pressupostos 
de admissibilidade recursal. Matéria infraconstitucional. Inocorrência de repercussão geral (Tema 181). Recurso extraordinário 
ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

Vistos etc.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Vireni Vila Verde Alvares contra o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral 
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das fls. 1.050-64, complementado às fls. 1.083-90, pelo qual não provido o agravo regimental, prejudicado o pedido de efeito 
suspensivo, em agravo de instrumento manejado em face de decisão de inadmissão do recurso especial eleitoral, mantida a 
condenação pela prática de abuso do poder político e econômico.

2. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fls. 1.050-1):

"ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO 
DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. CONFIGURADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM 
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA N° 
30/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE DE COTEJO ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA DO ACÓRDÃO PARADIGMA E A 
DECISÃO QUE SE BUSCA REFORMAR. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. 

1. A Corte Regional goiana concluiu existirem provas robustas e consistentes da prática do abuso do poder político e 
econômico. Para rever esse entendimento seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula nº 
24/TSE. 

2. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que constitui abuso do poder 
político e econômico a prática de assistencialismo, por meio da manipulação dos serviços oferecidos pelo sistema público de 
saúde, visando à obtenção de votos. Precedentes: AgR-REspe n° 16298/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 15.5.2018 e RO n° 
803269/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.10.2016). 

3. O requisito da divergência jurisprudencial somente se aperfeiçoa quando demonstrada a existência de similitude fática e 
realizado o cotejo analítico entre os julgados contrapostos, por força da Súmula nº 28 do TSE, condição que não foi preenchida 
no caso em concreto. 

4. Agravo regimental desprovido, com o consequente prejuízo do pedido de concessão de efeito suspensivo."

3. Opostos embargos de declaração (fls. 1.068-73), foram rejeitados (fls. 1.083-90), assentada a inovação recursal no tocante à 
afronta aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

4. No recurso extraordinário (fls. 1.093-1.100) - interposto com fundamento no art. 121, § 3º, da Constituição Federal e 
aparelhado na violação dos arts. 5º, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Lei Maior-, a recorrente aduz, em síntese:

i. presente a repercussão geral da matéria, ante a necessidade de manifestação do STF quanto à ilicitude da prova utilizada para 
fundamentar a condenação e a falta de fundamentação das decisões proferidas nos autos;

ii. o art. 5º, LVI, da CF/1988 veda a utilização de provas ilícitas no processo, desconsideradas as teses defensivas acerca do 
motivo da prevalência da prova testemunhal sobre a documental, falta de credibilidade das testemunhas arroladas pela parte 
autora e a sua participação ou anuência com os fatos narrados na inicial; e

iii. negativa de prestação jurisdicional pelo TRE/GO - em afronta ao art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX, da Carta Magna -, ante a 
condenação por abuso do poder político e econômico de forma genérica, sem enfrentar minimamente os argumentos trazidos 
pela defesa em sede de embargos de declaração; e

iv. prequestionada a temática constitucional.

5. Em contrarrazões (fls. 1.106-8), o Ministério Público Eleitoral defende a negativa de seguimento ao recurso extraordinário: (i) 
ausente repercussão geral da matéria; (ii) aplicadas pelo TSE as Súmulas nos 24, 28 e 30/TSE, a atrair a incidência do Tema 181; 
e (iii) a aplicação das Súmulas nos 279 e 636 /STF e do Tema 660.

Aparecido Félix de Moura não apresentou contrarrazões (fl. 1.104).

É o relatório.

Decido.

1. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Preliminar de repercussão geral formulada, nos moldes dos arts. 102, § 3º, da Lei 
Maior e 1.035, § 2º, do CPC.

2. Não merece trânsito o recurso extraordinário. 

3. Verifico assentadas no acórdão recorrido: (i) a aplicação das Súmulas nos 24, 28 e 30/TSE; e (ii) a indevida inovação recursal 
quanto à ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Carta Magna, suscitada em sede de embargos de declaração.

Assim, em relação a tais matérias, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade 
necessários ao conhecimento do recurso da ora recorrente, a obstar a análise do mérito recursal.

Aplica-se, portanto, o Tema 181 em que fixada a tese de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade 
de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência 
de repercussão geral. Nesse sentido:

 

"PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
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A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 
Precedentes.

Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso `elemento de configuração da 
própria repercussão geral", conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608."  
(RE 598365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26.3.2010).

Logo, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso da competência do TSE, que afasta o 
cabimento do recurso extraordinário em face da inexistência de repercussão geral, inviabilizada a análise da violação dos arts. 
5º, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Carta Magna.

4. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 16  de abril de 2019.

Ministra ROSA WEBER

Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 170-78.2016.6.26.0292 NOVA ODESSA-SP 292ª Zona Eleitoral 
(NOVA ODESSA)

RECORRENTE: BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA E OUTRO

ADVOGADOS: THIAGO TOMMASI MARINHO - OAB: 272004/SP E OUTROS

RECORRIDO: WLADNEY PEREIRA BRIGIDA

ADVOGADO: JOSÉ ANTONIO MALAGUETTA MERENDA - OAB: 104613/SP

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 5.482/2017

Eleições 2016. Recurso extraordinário no agravo de instrumento. Recurso especial eleitoral. Conduta vedada. Aplicação das 
Súmulas nos 26 e 30/TSE. Pressupostos de admissibilidade recursal. Matéria infraconstitucional. Inocorrência de repercussão 
geral (Tema 181). Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

 

Vistos etc.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Benjamim Bill Vieira de Souza e outro contra o acórdão do Tribunal 
Superior Eleitoral das fls. 618-26, pelo qual negado provimento ao agravo regimental em agravo de instrumento manejado em 
face de decisão de inadmissão do recurso especial eleitoral, mantida a procedência parcial da ação de investigação judicial 
eleitoral pela suposta prática de conduta vedada, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições. 

2. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fls. 618-9):

"DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 
2016. CONDUTA VEDADA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO TSE. 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. No caso, o acórdão regional concluiu que a divulgação da logomarca da gestão atual, candidata à reeleição, no sítio 
eletrônico da Prefeitura e da Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (CODEN), dentro do período de três meses que 
antecede o pleito, caracteriza a conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997. Isso porque a logomarca divulgada não 
se caracteriza como símbolo oficial da Prefeitura ou do Município, tendo sido criada para identificar a administração dos 
representados. 

3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral afirma que, no período vedado, é proibida a veiculação de publicidade 
institucional, independentemente de seu teor informativo, educativo ou de orientação social, ressalvadas apenas as exceções 
previstas em lei. Tendo em vista que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, 
não se conhece do recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial (Súmula nº 30/TSE). 
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4. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reafirmar os 
argumentos apresentados no agravo nos próprios autos e no recurso especial, o que inviabiliza o seu processamento. É 
inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para 
sua manutenção (Súmula nº 26/TSE). 

5. Agravo interno a que se nega provimento."

3. No recurso extraordinário (fls. 629-36) - interposto com fundamento nos arts. 102, III, a, da Constituição Federal, 281 do 
Código Eleitoral, e 1.029 e seguintes do CPC e aparelhado na violação do art. 93, IX, da CF/1988 -, os recorrentes aduzem, em 
síntese:

a) presente a repercussão geral da matéria, porque o STF deve coibir atos contrários à Constituição Federal, a fim de garantir à 
sociedade efetiva tutela jurisdicional; 

b) não pretendido o revolvimento da matéria fática, mas tão somente a atribuição correta da norma ao caso concreto; 

c) que a logomarca da Administração não foi utilizada em benefício da campanha do recorrente; e 

d) ausente fundamentação adequada no acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental ante a aplicação da 
Súmula nº 30/TSE. 

4. Sem contrarrazões (fl. 643). 

É o relatório.

Decido.

1. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Preliminar de repercussão geral formulada, nos moldes dos arts. 102, § 3º, da Lei 
Maior e 1.035, § 2º, do CPC.

2. Não merece trânsito o recurso extraordinário. 

3. Verifico assentada, no acórdão recorrido, a aplicação das Súmulas nºs 26 e 30/TSE. 

Assim, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento dos 
recursos dos ora recorrentes, a obstar a análise do mérito recursal.

Aplica-se, portanto, o Tema 181 em que fixada a tese de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade 
de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência 
de repercussão geral. Nesse sentido:

 

"PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 
Precedentes.

Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso `elemento de configuração da 
própria repercussão geral", conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608."  
(RE 598365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26.3.2010).

Logo, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso da competência do TSE, que afasta o 
cabimento do recurso extraordinário em face da inexistência de repercussão geral, inviabilizada a análise do art. 93, IX, da 
CF/1988.

4. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 16  de abril de 2019.

Ministra ROSA WEBER

Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 24-42.2017.6.13.0299 UBERLÂNDIA-MG 299ª Zona Eleitoral 
(UBERLÂNDIA)

AGRAVANTE: CHARLIE MANZI FERNANDES

ADVOGADOS: HUGO EUSTAQUIO MENDES - OAB: 161222/MG E OUTRO

Ministro Luís Roberto Barroso
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Protocolo: 542/2018

Eleições 2016. Recurso extraordinário no agravo de instrumento. Recurso especial eleitoral. Cálculo do quociente eleitoral.  
Aplicação da Súmula no 26/TSE. Pressuposto de admissibilidade recursal. Matéria infraconstitucional. Inocorrência de 
repercussão geral (Tema 181). Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

Vistos etc.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Charlie Manzi Fernandes contra o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral 
das fls. 106-8 pelo qual, negado provimento ao agravo regimental em agravo de instrumento manejado em face de decisão de 
inadmissão do recurso especial eleitoral, mantida a negativa de seguimento do agravo de instrumento ante a aplicação da 
Súmula nº 26/TSE. 

2. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fl. 106):

"DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 
2016. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 
26/TSE. DESPROVIMENTO. 

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

2. A parte agravante não infirmou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões 
apresentadas no agravo contra a decisão de inadmissão do recurso especial, o que inviabiliza o seu processamento. É 
inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para 
sua manutenção (Súmula nº 26/TSE)."

3. Agravo interno a que se nega provimento."

3. No recurso extraordinário (fls. 112-7) - interposto com fundamento nos arts. 102, III, a, da Constituição Federal e 281 do 
Código Eleitorale aparelhado na violação do art. 5º, caput, da CF/1988 -, o recorrente aduz, em síntese:

a) presente a repercussão geral da matéria, ante a necessidade de manifestação do STF quanto à correta interpretação dada 
pelo TSE ao art. 109, I, do Código Eleitoral, que dispõe sobre o cálculo das sobras dos candidatos eleitos pela média de votos nas 
eleições proporcionais; 

b) violado o princípio da igualdade, aplicados pesos diferentes às partes no cálculo que definiu os eleitos pela média dos votos, 
de modo a prejudicar o direito do recorrente; e 

c) indevido o reconhecimento da intempestividade do pedido de revisão dos votos, porquanto matéria de ordem pública, 
insuscetível de preclusão. 

4. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral requer o não conhecimento do recurso extraordinário, porquanto i) não 
infirmados os fundamentos da decisão que pretende modificar, repisados os fundamentos já apresentados anteriormente, de 
modo a atrair a aplicação da Súmula nº 287/STF; e ii) incabível "a interposição de recurso extraordinário para rever o acerto de 
decisões de outros tribunais acerca da admissibilidade de recursos da competência destes, por se tratar de procedimento que 
envolve análise de normas infraconstitucionais e sem repercussão geral"  (fls. 121-2). 

É o relatório.

Decido.

1. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Preliminar de repercussão geral formulada, nos moldes dos arts. 102, § 3º, da Lei 
Maior e 1.035, § 2º, do CPC.

2. Não merece trânsito o recurso extraordinário. 

3. Verifico assentada no acórdão recorrido a aplicação da Súmula nº 26/TSE, não infirmados os fundamentos da decisão pela 
qual negado seguimento ao agravo de instrumento.

Assim, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento dos 
recursos do ora recorrente, a obstar a análise do mérito recursal.

Aplica-se, portanto, o Tema 181 em que fixada a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos 
da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de 
repercussão geral. Nesse sentido:

 

"PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
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A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 
Precedentes.

Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso `elemento de configuração da 
própria repercussão geral", conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608."  
(RE 598365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26.3.2010).

Logo, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso da competência do TSE, que afasta o 
cabimento do recurso extraordinário em face da inexistência de repercussão geral, inviabilizada a análise do art. 5º, caput, da 
Carta Magna.

4. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.

Publique-se. 

Brasília,16 de abril de 2019.

Ministra ROSA WEBER

Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 214-04.2016.6.16.0122 ITAIPULÂNDIA-PR 122ª Zona Eleitoral 
(SÃO MIGUEL DO IGUAÇU)

RECORRENTE: MIGUEL BAYERLE

ADVOGADOS: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB: 22076/PR E OUTROS

RECORRIDA: COLIGAÇÃO RESPEITO POR ITAIPULÂNDIA

ADVOGADOS: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES - OAB: 21989/PR E OUTROS

Ministro Edson Fachin

Protocolo: 7.794/2017

Eleições 2016. Recurso extraordinário em agravo de instrumento. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder. 
Ausência de preliminar de repercussão geral. Precedentes. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

Vistos etc.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Miguel Bayerle contra o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral das fls. 
1.181-90, complementado às fls. 1.209-14, pelo qual não provido o agravo regimental em agravo de instrumento manejado em 
face de decisão de inadmissão do recurso especial eleitoral, mantido o abuso de poder por cooptação de apoio político, nos 
moldes do art. 22, XVI, da LC nº 64/1990.

2. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fls. 1.181-2):

"ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA Nº 28/TSE. COOPTAÇÃO DE APOIO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 24/TSE. NÃO PROVIMENTO. 

Histórico da demanda

1. Contra acórdão do TRE/PR pelo qual dado parcial provimento ao recurso eleitoral do candidato da Coligação Itapuilândia 
União, Força e Trabalho e de Cláudio Vânio Gonçalves para afastar a conduta vedada relativa à distribuição de cestas básicas de 
alimentos, mantido o abuso de poder por cooptação de apoio político, nos moldes do art. 22, inc. XVI, da LC nº 64/1990, 
interpôs recurso especial eleitoral Miguel Bayerle. 

2. Negado seguimento ao recurso especial, monocraticamente, em face dos seguintes fundamentos: (i) não configurada a 
divergência pela mera transcrição de ementas sem o devido cotejo analítico dos julgados, a teor da Súmula nº 28/TSE; (ii) não 
prequestionada a tese atinente às testemunhas exclusivas dos investigantes; (iii) alinhada a decisão regional à exegese desta 
Corte Superior no sentido de que a arregimentação política mediante oferecimento de vantagem econômica constitui abuso de 
poder; e (iv) aplicada a Súmula nº 24/TSE, porque o afastamento das premissas fixadas pelo Tribunal de origem para acatar as 
teses arguidas pelo candidato a fim de afastar a compra de apoio político, demandaria o reexame da prova dos autos, 
providência vedada em sede especial. 
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Do agravo regimental 

3. Insuficiente à configuração da divergência jurisprudencial a mera reprodução das ementas dos julgados, sem contudo, 
evidenciar os elementos análogos dos arestos paradigmas às peculiaridades do caso. Inteligência da Súmula nº 28/TSE. 

4. À luz da decisão agravada, comprovada a arregimentação política de Sidnei Picoli Amaral - Presidente do Diretório Municipal 
do Partido Republicano da Ordem Social - por Miguel Bayerle, candidato à reeleição no Município de Itaipulândia, em virtude da 
nomeação daquele à Secretária de Agricultura e Meio Ambiente com a contrapartida financeira de R$ 760.000,00 (setecentos e 
sessenta mil reais) decorrente da abertura de crédito suplementar à pasta, em que evidenciada a destinação em benefício 
pessoal do novo Secretário. 

5. Não bastante ao afastamento das Súmulas nos 24 e 72/TSE, a alegação, no regimental, de que confrontadas as teses contidas 
no recurso especial estritamente com trechos do aresto regional, porquanto (i) a questão atinente às testemunhas exclusivas 
dos investigados não foi enfrentada pelo Tribunal a quo, pressuposto indispensável ao exame da matéria; e (ii) desserve ao 
exame da matéria a simples dedução dos argumentos no especial quando exigido o reexame do substrato fático-probatório dos 
autos para a reforma da conclusão. 

Agravo regimental conhecido e não provido."

3. Opostos embargos de declaração (fls. 1.193-9), foram rejeitados (fls. 1.209-14).

4. No recurso extraordinário (fls. 1.217-30) - interposto com fundamento nos arts. 102, III, a, e 121, § 3º, da Constituição 
Federal e aparelhado na violação dos arts. 14, § 9º, da CF/1988 e 22, XIV e XVI, da LC nº 64/1990 e dos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade -, o recorrente aduz, em síntese:

a) desnecessidade de reexame de fatos e provas para chegar à conclusão de inexistência de abuso de poder, tendo em vista que 
a controvérsia não trata de compra de candidatura, mas de cooptação de apoio político de suposto adversário cujo partido 
formalizou apoio aos investigantes vitoriosos no pleito, a revelar a ofensa aos arts. 14, § 9º, da CF/1988, e 22, XIV e XVI, da LC 
nº 64/1990; e

b) mantida a inelegibilidade, resta clara a afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente porque 
perdeu a disputa nas Eleições 2016, a demonstrar que a nomeação do Sr. Sidnei não estava eivada de abuso com gravidade a 
comprometer a lisura e a legitimidade do pleito.

Em contrarrazões (fls. 1.235-42), a Coligação Respeito por Itaipulândia pugna pelo não conhecimento ou não provimento do 
apelo extremo, por aplicação da Súmula nº 279/STF.

É o relatório.

Decido.

1. Preenchidos os pressupostos extrínsecos.

2. Não merece trânsito o recurso extraordinário. 

3. De plano, verifico ausente no recurso extraordinário, interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda 
Regimental nº 21, de 30.4.2007, a preliminar de repercussão geral da matéria constitucional. 

O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto 
de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do 
CPC). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente do Supremo 
Tribunal Federal são insuficientes para o atendimento do pressuposto.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a falta de preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. 
SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os 
fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, 
formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação 
específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que 
seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)."  

(ARE 1133720 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31.8.2018).

Insta salientar que a repercussão geral deve ser explicitada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não 
havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. Nessa linha, colho o seguinte julgado: 

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO 
CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. 
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE 
REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e 
LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de 
prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária 
prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. Deficiência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. O 
preenchimento de tal requisito demanda a demonstração, em tópico destacado, da relevância econômica, política, social ou 
jurídica, a ultrapassar os interesses subjetivos das partes, de todas as questões constitucionais suscitadas nas razões recursais. 
Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que 
lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. 
Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 
3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não 
provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o 
valor atualizado da causa."  

(ARE 1056119 AgR/PR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 12.6.2018).

Ressalto, por fim, que a ausência da preliminar formal de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser 
suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo, alcançada pelo manto da preclusão consumativa.

4. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, V, do CPC.

Publique-se. 

Brasília, 16  de abril de 2019.

Ministra ROSA WEBER

Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 45-05.2015.6.13.0035 BELO HORIZONTE-MG 35ª Zona 
Eleitoral (BELO HORIZONTE)

RECORRENTE: FELIPE AUGUSTO HENRIQUES DE FIGUEIREDO

ADVOGADOS: AUGUSTO MÁRIO MENEZES PAULINO - OAB: 83263/MG E OUTRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 5.529/2016

Eleições 2014. Recurso extraordinário em agravo de instrumento. Recurso especial eleitoral. Doação acima do limite legal. 
Pessoa física. 1. Ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988. Tema 339 do STF. 2. Art. 5º, LIV e LV, da Lei Maior. Ausência de repercussão 
geral. Tema 660 do STF. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

Vistos etc.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Felipe Augusto Henriques de Figueiredo contra acórdão do Tribunal 
Superior Eleitoral pelo qual mantida a procedência de representação fundada em doação acima do limite legal.

2. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fls. 217-8):

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. 
REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL POR PESSOA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA NÃO 
SE FUNDAMENTOU EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. 

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso especial. 

2. A decisão agravada foi devidamente fundamentada em precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. 

3. O juízo de admissibilidade exercido pelo Tribunal a quo não é vinculativo e, portanto, não usurpa a competência do órgão ad 
quem.

4. Não há inépcia da inicial quando a documentação que acompanha a inicial é suficiente à demonstração da controvérsia e 
permite o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

5. Nas representações por doação acima do limite legal, a ausência de dados específicos da doação não configura inépcia da 
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inicial, pois essas informações são acessadas apenas após decisão judicial. 

6. As informações da Receita Federal são suficientes para instruir representação por doação acima do limite legal, tendo em 
vista se caracterizar como documento de fé pública.

7. Agravo interno a que se nega provimento."

3. Opostos embargos de declaração (fls. 225-30), foram rejeitados (fls. 241-6).

4. No recurso extraordinário (fls. 249-59) - interposto com fundamento nos arts. 102, III, a, da Constituição Federal e 
aparelhado na violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Carta Magna -, sustenta o recorrente, em síntese:

i. presente a repercussão geral da matéria, ante a necessidade de manifestação do STF quanto à negativa de apreciação de 
teses recursais suscitada, em afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da 
obrigatoriedade de fundamentação das decisões;

ii. não enfrentado o argumento de que a decisão de negativa de seguimento ao agravo em recurso especial eleitoral não se 
enquadrou nas hipóteses legais previstas no art. 36, § 6º, do RITSE; e

iii. ao afastar as alegações - de usurpação de competência do TSE no primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial 
eleitoral, de inépcia da inicial e de desrespeito ao princípio do contraditório, ante a ausência de produção de prova testemunhal -
, a Corte Superior Eleitoral se limitou a afirmar, de forma genérica, que as razões recursais vão de encontro à sua jurisprudência, 
deixando de fundamentar cada hipótese legal de inadmissão do agravo.

5. Em contrarrazões (fls. 263-72), o Ministério Público Eleitoral pugna pelo não conhecimento do recurso: (i) por ausência de 
demonstração - formal e fundamentada - da repercussão geral das questões constitucionais; (ii) aplicação dos Temas 181 e 660; 
(iii) ausência de prequestionamento quanto à violação dos preceitos constitucionais apontados; e (iv) ausência de negativa de 
prestação jurisdicional.

É o relatório.

Decido. 

1. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Preliminar de repercussão geral formulada, nos moldes dos arts. 102, § 3º, da Lei 
Maior e 1.035, § 2º, do CPC.

2. Não merece trânsito o recurso extraordinário.

3. No âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado 
da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não 
sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente do Supremo Tribunal Federal na matéria, julgado segundo a 
sistemática da repercussão geral (Tema 339):

"Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de 
ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da 
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, 
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão 
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 
autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral."  (AI 791292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 
de 13.8.2010)

4. Noutro norte, destaco rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal a repercussão geral da matéria relativa à violação dos 
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o prévio 
exame da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.

Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 
de 1º.8.2013, em acórdão assim ementado:

"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla 
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada 
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral."

Assim, a apreciação da suposta violação do art. 5º, LIV e LV, da Carta Magna dependeria do prévio exame da legislação 
infraconstitucional - 36, § 6º, do RITSE, 11 e 489, § 1º, IV e VI, do CPC/2015 -, o que configuraria, se o caso, situação de ofensa 
indireta ou reflexa ao texto constitucional, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior.

5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, a, do CPC/2015.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 16  de abril de 2019.

Ministra ROSA WEBER

Presidente
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2-30.2017.6.05.0194 ANGUERA-BA 194ª Zona Eleitoral (SERRA PRETA)

AGRAVANTE: PROGRESSISTAS (PP) - MUNICIPAL

ADVOGADA: ROSEMARY GOMES DA SILVEIRA - OAB: 37240/BA

AGRAVADOS: FERNANDO BISPO RAMOS E OUTRO

ADVOGADOS: MICHEL SOARES REIS - OAB: 14620/BA E OUTROS

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 53/2019

DECISÃO:

Ementa: Direito Eleitoral. Recurso especial eleitoral com agravo. Eleições 2016. Art. 30-A da Lei nº 9.504/1997. Prazo 
decadencial. Representação. Intempestividade. Negativa de seguimento.

1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral interposto para impugnar acórdão do TRE/BA que 
extinguiu com resolução do mérito representação com base no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, em razão da decadência.

2.  A parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o 
processamento do recurso especial. É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão 
recorrida que é, por si só, suficiente para sua manutenção (Súmula nº 26/TSE).

3. O art. 220 do CPC, que prevê a suspensão dos prazos processuais nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de 
janeiro, aplica-se apenas aos prazos de natureza processual e não aos prazos de natureza material, como o prazo decadencial 
previsto no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997. No entanto, o termo final é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente se cair 
em feriado ou em dia em que não haja expediente normal no Tribunal, no que se inclui o recesso forense.

4. No caso em análise, a diplomação dos recorridos ocorreu em 19.12.2016 e, portanto, o prazo para a propositura da 
representação com fundamento no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 expirou em 09.01.2017. Tendo em vista que a decisão 
recorrida está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não se conhece do recurso especial eleitoral por 
dissídio jurisprudencial (Súmula nº 30/TSE).

5. Agravo a que se nega seguimento.

1. Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Diretório Municipal do Partido Progressista de Anguera/BA contra 
decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral, que tem por objeto acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral da 
Bahia - TRE/BA que extinguiu, com resolução do mérito, em razão da decadência, a representação com base no art. 30-A da Lei 
nº 9.504/1997 ajuizada em desfavor de Fernando Bispo Ramos e Moisés Couto Oliveira, respectivamente, prefeito e vice-
prefeito do Município de Anguera/BA, eleitos em 2016. O acórdão foi assim ementado (fl. 512):

"Recurso. Representação. Captação e/ou gasto ilícito de recursos. Candidatos eleitos a prefeito e vice-prefeito. Procedência. 
Descumprimento do prazo decadencial previsto no art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Natureza de direito material. Termo final para 
propositura da demanda recaído durante o recesso forense. Natureza de feriado. Prorrogação para o primeiro dia útil 
subsequente. Art. 224, § 1º, do CPC. Impossibilidade de suspensão ou interrupção. Inaplicabilidade da norma contida no art. 
220 do CPC. Decadência reconhecida de ofício. Extinção do processo com resolução de mérito.

1. Resta configurada a decadência do direito de ajuizar a representação prevista no art. 30-A da Lei nº 9.504/97quando se 
verifica que a demanda foi proposta após o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, considerando que o 
ato de diplomação dos eleitos ocorreu no dia 19/12/2016;

2. Por não possuir natureza de prazo processual, não se aplica a norma contida no art. 220 do CPC ao interstício legalmente 
previsto para o ajuizamento da representação a que alude o art. 30-A da Lei nº 9.504/97;

3. Decadência pronunciada de ofício, para extinguir o feito com resolução do mérito" .

2. Em seu recurso especial, o recorrente alega, em síntese: (i) ofensa aos arts. 7º, XVII, e 121, § 4º, I, da Constituição Federal; (ii) 
violação ao art. 220 do CPC, que prevê a suspensão dos prazos processuais no período compreendido entre 20 de dezembro de 
20 de janeiro; (iii) no caso, a diplomação dos recorridos ocorreu em 19.12.2016 e, portanto, considerando as férias forenses de 
20 de dezembro a 20 de janeiro, o prazo para ajuizamento da representação iniciou-se em 23.01.2017; (iv) afronta ao art. 30-A 
da Lei nº 9.504/1997, porquanto os gastos eleitorais não contabilizados pelos recorridos comprometeram o equilíbrio do pleito; 
e (iv) a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgado do TRE/RJ quanto à contagem do prazo. 

3. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial pelos seguintes fundamentos: (i) o acórdão recorrido encontra-se em 
consonância com a legislação vigente, o que revela a nítida intenção do recorrente de rediscutir a matéria; (ii) o acórdão 
recorrido está em consonância com a jurisprudência do TSE quanto à natureza decadencial do prazo para ajuizamento da 
representação prevista no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997; (iii) necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, 
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o que atrai a incidência das Súmulas nº 279 do STF e nº 7 do STJ; e (iv) ausência do cotejo analítico para comprovação da 
existência de dissídio jurisprudencial (fls. 559-562v).

4. No agravo, a parte reitera a alegação de tempestividade da representação (fls. 566-576).

5. Contrarrazões ao agravo às fls. 580-592. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do agravo e, 
subsidiariamente, pelo seu desprovimento (fls. 598-600).

6. É o relatório. Decido.

7. O agravo não deve ter seguimento. Isso porque a parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnação específica dos 
fundamentos utilizados pela decisão da Presidência do Tribunal de origem para obstar o regular processamento do recurso 
especial. 

A parte agravante se limitou a impugnar um único fundamento da decisão agravada, qual seja, a intempestividade da 
representação, passando ao largo dos demais fundamentos. Essa circunstância atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE, segundo 
a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, 
suficiente para a manutenção desta" .

8. No caso, os fundamentos apresentados pelo recorrente já foram devidamente afastados pela decisão agravada, de modo que 
não há razões que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral, "o 
princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar 
todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos" , em 
razão da ausência de regularidade formal (AgR-AI nº 140-41/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.08.2017). No mesmo sentido: AgR-
AI nº 315-49/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 22.02.2018; AgR-AI nº 204-92/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 
23.11.2017; e AgR-AI nº 714-81/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 22.04.2014.

9. Ainda que assim não fosse, o acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o 
art. 220 do CPC, que prevê a suspensão dos prazos processuais nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, 
aplica-se apenas aos prazos de natureza processual e não aos prazos de natureza material, como é o caso do prazo decadencial 
previsto no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997. No entanto, apesar de não haver a suspensão do prazo durante esse período, o 
termo final é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente se cair em feriado ou em dia em que não haja expediente normal 
no Tribunal, no que se inclui o recesso forense. Nesse sentido, confira-se o REspe nº 2-24/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, j. em 16.08.2018, cuja ementa ora transcrevo:

"ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA DECADÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL EVIDENCIADA. PRAZO DE 
AJUIZAMENTO DA AIME. NATUREZA MATERIAL. FÉRIAS DOS ADVOGADOS INSTITUÍDA PELO ART. 220 DO CÓDIGO FUX. 
IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 

1. Na espécie, o TRE de São Paulo manteve a sentença do Juízo de 1ª instância que julgou extinta, com resolução de mérito, a 
ação de impugnação de Mandato Eletivo (AIME) movida em face do recorrido, em virtude da decadência, haja vista que seu 
ajuizamento se deu em 23.1.2017, após, portanto, ao prazo fatal de 9.1.2017 primeiro dia útil seguinte ao recesso forense, que 
terminou em 6.1.2017.

2. Divergência jurisprudencial evidenciada entre o acórdão recorrido e o acórdão do TRE/GO proferido nos autos do AgRg 1-95, 
cuja orientação firmada foi a de que termo final do prazo decadencial para a propositura de AIME, quando vier a ocorrer 
durante a suspensão dos prazos processuais determinada pelo art. 220 do CPC/2015 férias dos advogados, compreendidas 
entre 20 de dezembro e 20 de janeiro deve ser prorrogada para o primeiro dia útil seguinte, isto é 23.1.17.

3. A redação do art. 220 do Código Fux que instituiu as férias dos advogados, de forma expressa, faz referência a suspensão de 
prazos de natureza processual. Assim, não há como, ainda que por meio de uma interpretação extensiva, incluir os prazos de 
natureza eminentemente material, como o prazo decadencial de ajuizamento da AIME, na suspensão determinada pelo 
referido dispositivo.

4. Considerando-se que esta Corte Superior possui o entendimento de que o prazo para a propositura da ação de impugnação 
de mandato eletivo, mesmo tendo natureza decadencial, prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte, se o termo final cair em 
feriado ou dia em que não haja expediente normal no Tribunal, conclui-se que, na hipótese, a AIME deveria ter sido ajuizada até 
9.1.2017.

5. Diante das peculiaridades que norteiam esta justiça especializada, faz-se mister que as normas que, direta ou indiretamente, 
influam no processo eleitoral, sejam interpretadas com vistas a conferir a máxima celeridade aos feitos eleitorais.

6. Recurso Especial conhecido e desprovido."

10. Portanto, tendo em vista que a diplomação, no caso em análise, ocorreu em 19.12.2016, o prazo para a propositura da 
representação com fundamento no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 iniciou-se em 20.12.2016 e expirou em 09.01.2017.

11. Desse modo, incide no caso a Súmula nº 30/TSE, que dispõe que "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio 
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral" .

12. Diante do exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do RITSE, nego seguimento ao agravo. 

Publique-se. 
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Brasília, 23 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 267-60.2016.6.25.0016 NOSSA SENHORA DAS DORES-SE 16ª Zona Eleitoral (NOSSA 
SENHORA DAS DORES)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDOS: JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE E OUTRO

ADVOGADOS: MÁRCIO MACEDO CONRADO - OAB: 3806/SE E OUTROS

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 6.211/2018

DECISÃO:

Ementa: Direito Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral.  Eleições 2016. Ação de investigação judicial eleitoral. Representação por 
conduta vedada. Ausência de provas robustas. Negativa de seguimento.

1. Recurso especial eleitoral interposto contra acórdão proferido pelo TRE/SE que, reformando a sentença, julgou 
improcedentes os pedidos formulados em ação de investigação judicial eleitoral e representação por conduta vedada. 

2. Hipótese em que, durante evento tradicional do Município, o secretário de comunicação do município teria dito ao público: 
"Valeu J M"  e "A cidade vai continuar seguindo no Trem Azul" , em alusão ao nome do prefeito e à cor utilizada pelo seu 
partido na campanha; e uma das atrações musicais do evento falou ao público ao final da apresentação: "Boa noite. Parceiro 
João Marcelo, obrigado..." . 

3. No caso, o TRE/SE afastou a configuração da conduta vedada com base os seguintes fundamentos: (i) ausência de 
caracterização do dolo específico dos representados; (ii) ausência de provas no sentido que a participação do apresentador 
tenha decorrido de ordem do prefeito; (iii) a atuação do locutor não transbordou das funções do cargo que ocupava; (iv) não se 
pode presumir que o apresentador do evento tenha agido a mando dos representados; (v) a conduta não afetou a igualdade de 
chances entre os candidatos; e (vi) as manifestações verbais na abertura do show foram simples saudação ao prefeito da 
cidade.

4. O Tribunal afastou a alegação de abuso de poder, assinalando que: (i) não houve participação dos investigados na festividade; 
(ii) o evento ocorreu em setembro do ano eleitoral por se tratar do mês em que é realizada anualmente a festa da padroeira do 
município; (iii) a divulgação do slogan se deu após a realização do evento; e (iv) a derrota nas urnas evidencia que não houve 
desequilíbrio na disputa.

5.  A modificação dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial 
(Súmula nº 24/TSE). 

6. No caso, inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos acórdãos confrontados. Incide, portanto, a Súmula nº 
28/TSE, que dispõe que não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos em que não há 
similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.

7. Recurso especial eleitoral a que se nega seguimento.

1. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão proferido pelo TRE/SE que, 
reformando a sentença de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de investigação judicial 
eleitoral e representação por conduta vedada propostas em desfavor de João Marcelo Montarroyos Leite e Luiz Mário Pereira 
de Santana, candidatos à reeleição, respectivamente, aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Nossa Senhora das 
Dores/SE, nas Eleições 2016. O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 238):

"RECURSO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2016. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO. FESTA DA PADROEIRA. ALEGAÇÃO DE 
PROMOÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO À REELEIÇÃO E DE SUA CAMPANHA. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA VEDADA A AGENTE 
PUBLICO. ART.75, II, C/C § 4°, DA LEI N.° 9.504/1997. USO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELO GOVERNO MUNICIPAL. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART.22, XIV E XIV DA LC 64/90. NÃO CONSTATADO. 
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DA CONDUTA. FALTA DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO E IDÔNEO A SUSTENTAR A PROLAÇÃO 
DE DECRETO CONDENATÓRIO. PROVAS PRODUZIDAS INÁBEIS A PERMITIR UM JUÍZO MÍNIMO DE CERTEZA ACERCA DA PRATICA 
DOS ILÍCITOS ELEITORAIS IMPUTADOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. 

1. CONDUTA VEDADA A AGENTE PUBLICO. Nos termos do inciso II do art. 73 da Lei das Eleições, é proibida aos agentes 
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públicos, servidores ou não, a conduta tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais 
de usar materiais ou serviços, custeados pelos Cavemos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos 
regimentos e normas dos órgãos que integram. 

2. Não havendo nos autos nada que demonstre que as condutas praticadas pelo apresentador da festa da padroeira ou do 
vocalista da banda musical contratada tenham se dado a mando dos Investigados, descaracteriza-se a imputação de conduta 
vedada por carência de dolo especifico. 

3. De acordo com jurisprudência eleitoral, as hipóteses de conduta vedada exigem legalidade estrita. Precedentes. 

4. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. O abuso do poder econômico e político ocorre quando determinada candidatura 
é impulsionada pelos meios políticos e econômicos de forma a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a própria 
legitimidade do pleito. Precedentes do TSE. 

5. O gestor executivo municipal tem a liberdade de escolha das atrações de festa promovida pela Prefeitura que, por serem de 
caráter artístico, suas contratações se dão por inexigilibilidade de licitação, cuja correção de eventuais irregularidades 
administrativas foge a competência do juízo eleitoral, cabendo aos órgãos de controle ou as vias judiciais cíveis ou 
administrativas. 

6. Outrossim, no caso, o slogan Seguindo no Trem Azul 45, divulgado em redes sociais por prováveis eleitores, é de momento 
posterior ao acontecimento da festa e, consequentemente, da apresentação do grupo musicai Roupa Nova, o que desnatura o 
dolo de patrocínio da própria campanha com recursos públicos. Em suma, há quebra do nexo de causalidade entre as 
contratações e a publicidade que se perpetrou com camisas azuis, com um trem desenhando a sua frente, bem como em redes 
sociais, chamando a atenção do eleitor, divulgada após a festa. 

7. Destarte, os fatos não carregam em si a gravidade exigida pela norma do art. 22, inciso XVI, da Lei das Inelegibilidades, a 
ponto de reclamar a condenação por abuso de poder político e econômico dos Investigados. 

8. DA INCIDÊNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO CANDIDATO. Como não se encontra cabalmente provado ter havido o intento 
eleitoreiro na realização da festa da padroeira, há de se favorecer o candidato com o beneficio da dúvida. Evidencia-se 
encontradiço na espécie um campo fértil à semeadura do principio in dúbio pro candidato, porquanto, apesar da fumaça, nada 
há de substancial nos autos a demonstrar que houve uso do erário pelo candidato reeleição com vistas a sua promoção pessoal. 
Em outras palavras, não se constatou, no caso vertente, a existência de arcabouço probatório robusto e idôneo acerca dos fatos 
a caracterizar conduta vedada a agente público, nem tampouco abuso de poder político ou econômico. 

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada" .

2. O recorrente alega: (i) violação ao art. 22 da LC nº 64/1990, pela organização de uma festa custeada pelo Município de Nossa 
Senhora das Dores/SE, às vésperas do pleito de 2016, na qual os artistas contratados fizeram alusão à candidatura do prefeito, 
candidato à reeleição, caracterizando-se o abuso do poder político e econômico; (ii) ofensa ao art.73, II, da Lei nº 9.504/1997, 
em razão de um servidor municipal ter participado do evento festivo como locutor, manifestando ao público as qualidades do 
prefeito, com referência aos símbolos (slogan e cores) da chapa pela qual concorria, além de mensagem pela continuidade da 
gestão; (iii) gravidade da conduta extraída do montante investido no evento, aproximadamente R 800.000,00 (oitocentos mil 
reais); (iv) irrelevância da ausência de discurso dos candidatos no evento, porque era de conhecimento geral o patrocínio 
público da festividade; (v) divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e acórdãos do TSE, do TRE/ES e do TRE/MG, 
sobre a ilicitude da conduta quando há referência ao pleito e a candidatos; e (vi) não há pretensão do reexame de fatos e 
provas, mas somente a revaloração jurídica da controvérsia. 

3. O recurso especial foi admitido pelo Presidente do Tribunal de origem. 

4. Contrarrazões às fls. 266-276.

5. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 281-285).

6. É o relatório. Decido.

7. O recurso especial não merece provimento. Isso porque não ficou comprovada a ocorrência de conduta vedada ou abuso de 
poder.

8. Consta do acórdão regional que durante evento tradicional do Município de Nossa Senhora das Dores/SE, realizado nos dias 
16 e 18 de setembro de 2016, as seguintes condutas beneficiaram os recorridos: (i) o secretário de comunicação do município 
ao conduzir os shows do evento teria dito ao público: "Valeu J M"  e "A cidade vai continuar seguindo no Trem Azul" , em alusão 
ao nome do prefeito e à cor utilizada pelo seu partido na campanha; e (ii) uma das atrações musicais do evento falou ao público 
ao final da apresentação: "Boa noite. Parceiro João Marcelo, obrigado..." . 

9. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe afastou a configuração da conduta vedada com base nos seguintes fundamentos: (i) 
ausência de caracterização do dolo específico dos representados; (ii) ausência de provas no sentido que a participação do 
apresentador tenha decorrido de ordem do prefeito, Sr. João Montarroyos; (iii) a atuação do locutor não transbordou das 
funções do cargo que ocupava; (iv) não se pode presumir que o apresentador do evento tenha agido a mando dos 
representados, sob pena de responsabilização objetiva; (v) a conduta não afetou a igualdade de chances entre os candidatos, 
porque incapaz de dar visibilidade aos postulantes à reeleição; e (vi) as manifestações verbais na abertura do show foram uma 
simples forma de saudação ao prefeito da cidade.
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10. Em razão dessas conclusões, não prospera a alegação do recorrente de que a participação de servidor municipal no evento 
tenha caracterizado conduta vedada aos agentes públicos em campanha eleitoral. Conforme se extrai do contexto fático-
probatório, o secretário de comunicação do município limitou-se a apresentar o evento artístico, sendo verossímil seu 
depoimento segundo o qual as mensagens divulgadas serviram apenas para animar a plateia, a exemplo de quando disse ser 
aquela "a maior e melhor festa de todos os tempos" . Também não se vislumbra excesso nos agradecimentos direcionados ao 
prefeito, pois restritos aos seguintes termos: "Valeu J M"  e "Boa noite. Parceiro João Marcelo, obrigado..." , uma vez que se 
tratou de mensagem efêmera, sem qualquer referência ao pleito. 

11. Da mesma forma, a expressão "A cidade vai continuar seguindo no Trem Azul" , ainda que se refira indiretamente ao slogan 
de campanha dos representados, não se subsume ao art. 73, II, da Lei nº 9.504/1997[1]. Isso porque: (i) a expressão se refere 
também à música da Banda Roupa Nova que seguiria na condução do evento - "Seguindo no trem azul" ; e (ii) a conduta não 
pode ser caracterizada como utilização indevida de serviços do secretário de comunicação responsável pela apresentação do 
evento. Destaca-se que o servidor estava realizando atividade relacionada ao cargo ocupado no município, tendo utilizado 
expressões genéricas em cumprimento ao atual prefeito, as quais não podem ser consideradas como atividades de promoção 
eleitoral dos recorridos. A conclusão seria diferente caso constatada uma atuação típica de cabo eleitoral, o que configura 
hipótese descartada na avaliação do contexto da decisão impugnada.

12. Além disso, não se verifica a ocorrência de abuso do poder político ou econômico, uma vez que não há elementos 
probatórios robustos no acórdão regional para caracterização do ilícito eleitoral. O TRE/SE assinalou em sua decisão que: (i) o 
evento ocorreu em setembro do ano eleitoral por se tratar do mês em que é realizada anualmente a festa da padroeira do 
município, afastando a conotação política do evento que integra o calendário de celebrações da cidade; (ii) a divulgação do 
slogan "Seguindo no trem azul 45"  surgiu após a realização do evento, desnaturando o dolo de patrocínio da própria campanha 
com recursos públicos; e (iii) o resultado das urnas (derrota) reforça a evidência de que não houve desequilíbrio na disputa 
municipal.

13. Assim, não merece acolhimento o argumento do Ministério Público Eleitoral de que as condutas narradas são graves em 
razão do valor expressivo investido no evento, haja vista a ausência de conotação eleitoral da festividade. A alegação de ofensa 
ao art. 22 da LC nº 64/1990, portanto, deve ser indeferida. No caso, o Tribunal Regional Eleitoral assentou que não houve 
qualquer participação dos investigados na festividade, exaltação de suas qualidades, ou vinculação direta entre o evento e a 
campanha eleitoral dos recorridos a ensejar a configuração de abuso de poder. A modificação dessas conclusões exigiria o 
revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 
nº 24/TSE, a qual dispõe que "não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório" .

14. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que a caracterização do abuso de poder pressupõe a existência de 
provas robustas e incontestes, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, confiram-se: AgR-REspe n° 349-15/TO, 
Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 11.03.2014 e REspe n° 130-68/RS, Rel. Min. Henrique Neves, j. em 13.08.2013.

15. Por fim, não houve a devida demonstração pela parte recorrente da existência de dissídio jurisprudencial. O argumento da 
recorrente é no sentido de que o acórdão regional violou jurisprudência do TSE, do TRE/ES e do TRE/MG, tendo em vista a 
existência de precedentes onde foi considerada ilícita a menção a candidatos e a campanhas eleitorais em shows e festividades 
públicas. Todavia, o acórdão objeto do recurso especial versa sobre situação em que não ficou caracterizada de maneira clara a 
conotação eleitoral da festa. Os acórdãos indicados como paradigmas, por sua vez, tratam de hipótese em que houve ampla 
divulgação de candidaturas, com provas robustas do ilícito. Desse modo, inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas 
nas decisões confrontadas.

16. Incide, portanto, a Súmula nº 28/TSE, segundo a qual "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" . A esse respeito: AgR-
REspe nº 2597-82/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 17.03.2016; AgR-REspe nº 346-88/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 
em 04.02.2016; e AgR-REspe nº 122-34/PE, Rel. Min. Henrique Neves, j. em 29.04.2014.

17. Diante do exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do RITSE, nego seguimento ao recurso especial eleitoral.

Publique-se. 

Brasília, 22 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

[1]Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (...)

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos 
regimentos e normas dos órgãos que integram;

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 134-36.2016.6.26.0292 NOVA ODESSA-SP 292ª Zona Eleitoral 
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(NOVA ODESSA)

RECORRENTE: BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

ADVOGADOS: ANDERSON POMINI - OAB: 299786/SP E OUTROS

RECORRIDO: WLADNEY PEREIRA BRIGIDA

ADVOGADO: JOSÉ ANTONIO MALAGUETTA MERENDA - OAB: 104613/SP

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 5.483/2017

Eleições 2016. Recurso extraordinário no agravo de instrumento. Recurso especial eleitoral. Conduta vedada. Aplicação da 
Súmula no 26/TSE. Pressupostos de admissibilidade recursal. Matéria infraconstitucional. Inocorrência de repercussão geral 
(Tema 181). Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

Vistos etc.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Benjamim Bill Vieira de Souza contra o acórdão do Tribunal Superior 
Eleitoral das fls. 487-92 pelo qual, negado provimento ao agravo regimental em agravo de instrumento manejado em face de 
decisão de inadmissão do recurso especial eleitoral, mantida a condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 73, §§ 
4º e 5º, da Lei das Eleições. 

2. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fl. 487):

"DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 
2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO AFASTADO. CONDUTA VEDADA 
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. 

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

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

3. Agravo interno a que se nega provimento."

3. No recurso extraordinário (fls. 495-505) - interposto com fundamento nos arts. 102, III, a, da Constituição Federal, 281 do 
Código Eleitoral, e 1.029 e seguintes do CPC e aparelhado na violação do art. 93, IX, da CF/1988 -, o recorrente aduz, em 
síntese:

a) presente a repercussão geral da matéria, porque o STF deve coibir atos contrários à Constituição Federal a fim de garantir à 
sociedade efetiva tutela jurisdicional; 

b) não pretendido o revolvimento da matéria fática, mas tão somente a atribuição correta da norma ao caso concreto; 

c) ausente no caso a distribuição gratuita de qualquer bem, porquanto "houve o pagamento por todos os serviços e 
equipamentos utilizados" (fl. 503), de modo a afastar a violação do art. 73, § 10º, da Lei das Eleições; e 

d) ausente fundamentação adequada no acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental. 

4. Sem contrarrazões (fl. 509 e 511). 

É o relatório.

Decido.

1. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Preliminar de repercussão geral formulada, nos moldes dos arts. 102, § 3º, da Lei 
Maior e 1.035, § 2º, do CPC.

2. Não merece trânsito o recurso extraordinário. 

3. Verifico assentada, no acórdão recorrido, a aplicação da Súmula nº 26/TSE. 

Assim, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento dos 
recursos do ora recorrente, a obstar a análise do mérito recursal.

Aplica-se, portanto, o Tema 181 em que fixada a tese de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade 
de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência 
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de repercussão geral. Nesse sentido:

 

"PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 
Precedentes.

Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso `elemento de configuração da 
própria repercussão geral", conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608."  
(RE 598365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26.3.2010).

Logo, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso da competência do TSE, que afasta o 
cabimento do recurso extraordinário em face da inexistência de repercussão geral, inviabilizada a análise do art. 93, IX, da 
CF/1988.

4. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 16 de abril de 2019.

Ministra ROSA WEBER

Presidente

PUBLICAÇÃO Nº 57/2019/SEPROC1

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1-54.2016.6.26.0272 BERTIOGA-SP 272ª Zona Eleitoral 
(SANTOS)

RECORRENTE: JOSÉ APARECIDO DE LIRA

ADVOGADOS: ANDERSON POMINI - OAB: 299786/SP E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Luiz Fux

Protocolo: 12.138/2016

Eleições 2014. Recurso extraordinário. Agravo de instrumento. Recurso especial eleitoral. Representação por doação de 
campanha acima do limite legal. Pessoa física. Aplicação da Súmula no 26/TSE. Pressupostos de admissibilidade recursal. 
Matéria infraconstitucional. Inocorrência de repercussão geral (Tema 181). Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

Vistos etc.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por José Aparecido de Lira contra o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral pelo 
qual, negado provimento ao agravo regimental em agravo de instrumento manejado em face de decisão de inadmissão do 
recurso especial eleitoral, mantida a condenação ao pagamento de multa por doação irregular de campanha, nos termos da 
antiga redação do art. 23, § 1º, I, da Lei nº 9.504/1997. 

2. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fls. 406-7):

"ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. 
PESSOA FÍSICA. LIMITE IMPOSTO NO ART. 23, § 1º, I, DA LEI Nº 9.504/97. EXCESSO DE DOAÇÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA 
DOS ARGUMENTOS PARA AFASTAR O PRONUNCIAMENTO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
DESPROVIMENTO.
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1. A base de cálculo para correta obtenção do limite de doações eleitorais não é o patrimônio lato sensu do doador, mas, sim, o 
rendimento bruto por ele auferido no ano anterior à eleição (antigo art. 23, §1º, I, da Lei 9.504/1997).

2. In casu, o Tribunal de origem consignou que as informações oriundas da Secretaria da Receita Federal foram suficientes para 
instruir a representação e verificar o montante do excesso, gozando o documento de fé pública e presumindo-se verdadeiros 
em relação aos dados ali indicados.

3. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo 
regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.

4. Agravo regimental desprovido."

3. No recurso extraordinário das fls. 417-28 - interposto com fundamento nos arts. 102, III, a, da Constituição Federal, 541 e 
seguintes do CPC/1973 e 281 do Código Eleitoral e aparelhado na violação do art. 5º, XII, da CF/1988-, o recorrente aduz, em 
síntese:

a) presente a repercussão geral da matéria, porque há necessidade de manifestação do STF no tocante à violação do dispositivo 
constitucional (art. 5º, XII, da CF/1988) de modo a "garantir para a sociedade a obtenção de tutela constitucional dentro dos 
ditames constitucionais" (fl. 419); e

b) maculada de ilegalidade a quebra do sigilo fiscal - medida excepcional a ser tomada mediante prévia autorização judicial -, 
porquanto ocorrida de forma ampla e genérica com base em listagem apresentada pela Procuradoria Regional Eleitoral, 
ausentes indícios da prática do ilícito, a tornar irregular a prova produzida, conforme jurisprudência do STF. 

4. Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral às fls. 432-3, nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário 
ante a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria, bem como em razão da falta de prequestionamento da 
"matéria atinente à ilicitude do afastamento do sigilo fiscal", a atrair a aplicação das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 

É o relatório.

Decido.

1. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Preliminar de repercussão geral formulada, nos moldes dos arts. 102, § 3º, da Lei 
Maior e 1.035, § 2º, do CPC.

2. Não merece trânsito o recurso extraordinário. 

3.    Verifico assentado, no acórdão recorrido, que "a simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o 
reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do 
Enunciado da Súmula nº 26 do TSE" . 

Assim, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento dos 
recursos do ora recorrente, a obstar a análise do mérito recursal.

Aplica-se, portanto, o Tema 181 em que fixada a tese de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade 
de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência 
de repercussão geral. Nesse sentido:

 

"PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 
Precedentes.

Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso `elemento de configuração da 
própria repercussão geral", conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608."  
(RE 598365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26.3.2010).

Logo, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso da competência do TSE, que afasta o 
cabimento do recurso extraordinário em face da inexistência de repercussão geral, inviabilizada a análise do art. 5º, XII, da 
CF/1988.

4. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, a, do CPC.

Publique-se. 

Brasília, 16  de abril de 2019.

Ministra ROSA WEBER

Presidente
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1-93.2017.6.17.0070 PETROLÂNDIA-PE 70ª Zona Eleitoral (PETROLÂNDIA)

AGRAVANTE: COLIGAÇÃO PETROLÂNDIA PODE MAIS

ADVOGADOS: CARLOS HENRIQUE QUEIROZ COSTA - OAB: 24842/PE E OUTROS

AGRAVADOS: RICARDO RODOLFO SOUZA LEAL E OUTRA

ADVOGADOS: YARA TALLYTTA DE SÁ - OAB: 33156/PE E OUTROS

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 763/2018

DECISÃO:

Ementa: Direito Eleitoral e Processual Civil. Recurso especial eleitoral com agravo. Eleições 2016. Representação. Arrecadação e 
gastos de recursos em campanha eleitoral. Ausência de prova da ilicitude. Negativa de seguimento.

1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral que tem por objeto acórdão que, negando provimento a 
recurso eleitoral, manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na representação fundada no art. 30-A da Lei 
nº 9.504/1997.

2. A representação fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 requer: (i) a comprovação de que a arrecadação ou o dispêndio 
de recursos se deu em desacordo com as normas legais aplicáveis; e (ii) a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser 
aferida tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato.

3. No caso, o Tribunal Regional concluiu pela ausência de prova de que os depósitos realizados de forma diversa da prescrita em 
lei - depósito identificado no lugar de transferência eletrônica - decorreram de fatos ilícitos ou de fontes vedadas. A modificação 
dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Súmula nº 
24/TSE).

4. Agravo a que se nega seguimento.

1. Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pela Coligação Petrolândia Pode Mais contra decisão de inadmissão de 
recurso especial eleitoral, que tem por objeto acórdão proferido pelo TRE/PE que, negando provimento a recurso eleitoral, 
manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na representação fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 
ajuizada contra Ricardo Rodolfo de Souza Leal e Janielma Maria Ferreira Rodrigues de Souza, prefeito e vice-prefeita eleitos 
pelo Município de Petrolândia/PE nas eleições de 2016. O acórdão foi assim ementado (fl. 224):

"ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A. LEI Nº 9.504/1997. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CANDIDATO. 
PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. DOAÇÕES. CAMPANHA. DEPÓSITOS REALIZADOS NA BOCA DO CAIXA. ART. 18, § 1º, DA 
RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.463/2015. INFRINGÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. ILICITUDE ORIGINÁRIA NÃO DEMONSTRADA. 
ARRECADAÇÃO IRREGULAR DOS RECURSOS OU A SUA OMISSÃO (CAIXA DOIS). NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A realização da eleição ou mesmo o ato de diplomação dos candidatos não ensejam automaticamente a extinção das 
coligações partidárias, porquanto possuem legitimidade, enquanto presentes seus interesses, para propor ações eleitorais até o 
prazo fatal de ajuizamento das mesmas.

2. O art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 somente elenca partidos políticos e coligações como legitimados para o ingresso do 
presente tipo de ação, admitindo-se, ainda, por meio de interpretação sistemática, a iniciativa do Ministério Público Eleitoral.

3. A renúncia ao cargo do prefeito eleito não altera o cenário processual da presente demanda, em razão do princípio da 
unicidade da chapa e do objeto maior da presente ação, que é salvaguardar a moralidade nas disputas eleitorais.

4. Na hipótese, indagou-se apenas se a irregularidade contábil acima descrita (depósitos na boca do caixa) foi reveladora de 
uma operação de captação ou gasto ilícito de recursos financeiros utilizados em campanha, possuindo relevância jurídica a 
ensejar a aplicação do art. 30-A com todas as suas consequências (cassação do diploma e inelegibilidade).

5. O que ensejou a desaprovação das contas dos recorridos foi tão somente uma irregularidade na forma como depositadas as 
doações, gerando uma fragilidade na respectiva confiabilidade. Não houve qualquer prova de que tais depósitos decorreram de 
fatos ilícitos ou de fontes vedadas.

6. Não se comprovando origem ilícita, tampouco os recorrentes podem alegar omissão na identificação dos depositantes, 
devidamente apontados nos autos.

7. Na representação instituída pelo art. 30-A da Lei nº 9.504/97 deve-se comprovar a existência de ilícitos que extrapolem o 
universo contábil e possuam relevância jurídica para comprometer a moralidade da eleição, o que não ocorreu na presente 
espécie.

8. Não há nos autos prova inequívoca e robusta a demonstrar a prática da conduta do art. 30-A da Lei das Eleições.

9. Não provimento do recurso" .
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2. Foram opostos embargos de declaração, aos quais foi dado parcial provimento para correção de mero erro material, sem 
alteração das conclusões do julgado (fls. 287-299).

3. Em seu recurso especial, a recorrente sustenta, em síntese: (i) violação ao art. 22 da LC nº 64/1990 e ao art. 30-A da Lei nº 
9.504/1997, pois as doações no valor de R$ 1.600,00 realizadas por depósito bancário e não por transferência eletrônica 
totalizaram mais de 30% dos recursos movimentados na prestação de contas, irregularidades suficientes para configurar o ilícito 
e ensejar a cassação de diploma; (ii) ofensa ao art. 23, IX e XVIII, do Código Eleitoral, ao art. 105 da Lei nº 9.504/1997 e ao art. 
18, § 1º, da Res.-TSE nº 23.463/2015 porque o Regional teria relegado "a segundo plano"  a norma segundo a qual as doações 
acima de R$ 1.064,00 só podem ser realizadas por meio de transferência eletrônica; e (iii) a hipótese trata de revaloração 
jurídica das provas dos autos, e não de reexame do acervo fático-probatório (fls. 302-311). 

4. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial porque a parte recorrente pretende o reexame dos fatos, os quais foram 
minuciosamente analisados em sede recursal pelo Tribunal de origem, que concluiu pela impossibilidade de presumir-se fraude 
ou má-fé capaz de justificar a aplicação da pena de cassação do diploma e declaração de inelegibilidade no caso (fl. 315v).

5. No agravo, a parte alega que: (i) a análise da pretensão recursal não depende do reexame de fatos e provas, pois se trata de 
questão eminentemente de direito; (ii) a moldura fática delineada no acórdão recorrido demonstra de forma clara que "as 
irregularidades verificadas são suficientemente robustas e graves para configurar o ilícito"  e levar à cassação do diploma dos 
agravados; (iii) a norma prevista no § 1º do art. 18 da Res.-TSE nº 23.463/2015 decorre do poder regulamentar do TSE; e (iv) os 
depósitos feitos em espécie "totalizaram mais de 30,49% do total da movimentação financeira da campanha" , o que fere a 
paridade de armas entre os candidatos (fls. 318-329). 

6. Não foram apresentadas contrarrazões, nos termos da certidão de fl. 341. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pela 
negativa de seguimento do agravo (fls. 344-346v).

7. É o relatório. Decido.

8. O agravo não deve ter seguimento. A representação fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 requer: (i) a comprovação de 
que a arrecadação ou o dispêndio de recursos se deu em desacordo com as normas legais aplicáveis; e (ii) a gravidade da 
conduta reputada ilegal, que pode ser aferida tanto pela relevância jurídica da irregularidade (REspe 1-91, Rel. Min. Luiz Fux; 
REspe nº 1175/RN, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 25.05.2017; RO nº 1233/TO, Rel. Min. Luciana Lóssio, j. em 21.03.2017) quanto pela 
ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato (AgR-REspe nº 1-72/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 17.11.2016). O 
objetivo da norma é tutelar a transparência das campanhas eleitorais, a higidez e a moralidade da eleição e a igualdade de 
oportunidades entre os candidatos, que são feridas quando a arrecadação e os gastos relacionados à campanha se dão em 
desacordo com a legislação eleitoral (RO 1220-86, Rel. designado Min. Luiz Fux, j. em 22.03.2018).

9. No caso em análise, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, após detida análise da matéria, concluiu pela falta de prova 
da ilicitude na captação ou nos gastos de recursos. De acordo com o acórdão regional, não há elementos nos autos que 
comprovem que os depósitos realizados de forma diversa da prescrita em lei - depósito bancário no lugar de transferência 
eletrônica - decorreram de fatos ilícitos ou de fontes vedadas. Portanto, não há como presumir a má-fé dos recorridos, de 
modo a justificar a aplicação das gravosas penas de cassação do diploma e declaração de inelegibilidade. Confiram-se os 
seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 247-251):

"4. DO MÉRITO

4.1. Falta de tipicidade: ausência de prova da ilicitude na captação ou nos gastos de recursos

Como já explanado acima, o único fato irregular e, por essa razão, ensejador da reprovação das contas do candidato eleito, ora 
recorrido, foram as 14 (quatorze) doações em valores individuais de R$ 1.064,10 (...), cujos depósitos, segundo a resolução de 
regência, deveriam ter sido efetuados por meio de transferência eletrônica.

A reprovação se deu apenas em razão da forma inadequada de depósito (na `boca do caixa"), fato que sequer pode ser taxado 
como ilícito (...).

Portanto, o que ensejou a desaprovação das contas dos recorridos foi tão somente uma irregularidade na forma como 
depositadas as 14 doações, gerando uma fragilidade na respectiva confiabilidade.

Não houve qualquer prova de que tais depósitos decorreram de fatos ilícitos ou de fontes vedadas. Pelo contrário, como será 
demonstrado no item seguinte.

4.2. Identificação dos doadores

Não se comprovando origem ilícita, tampouco os recorrentes podem alegar omissão na identificação dos depositantes, 
devidamente apontados às fls. 49/59 dos autos, como muito bem pontuou o magistrado de primeiro grau em sua sentença: (...)

Dessa forma, estando devidamente apontados quem foram os doadores - e não havendo qualquer irresignação acerca de tais 
liberalidades - não há como se presumir fraude ou má-fé dos recorridos, no intuito de justificar a aplicação das gravosas penas 
de cassação do diploma e declaração das respectivas inelegibilidades.

(...)

Em síntese, como precisamente consignado pela Procuradoria Regional Eleitoral em parecer (...) o recurso não merece 
provimento porque `não houve a produção de provas na presente representação necessária para comprovar a ocorrência dos 
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ilícitos. Com efeito, a desobediência às regras relativas à prestação de contas não é suficiente para a procedência do pedido 
relativo à representação do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sendo necessário demonstrar a arrecadação irregular dos recursos 
ou a omissão (caixa dois). 

Diante de todo o exposto, em consonância com o entendimento externado pela Procuradoria Regional Eleitoral, NEGO 
PROVIMENTO ao recurso manejado, para manter incólume a sentença objurgada" .

10. Ao contrário do que afirma a parte recorrente, a modificação dessas conclusões exigiria o revolvimento do acervo fático-
probatório constante dos autos, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE, a qual dispõe que 
"não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório" .

11. Diante do exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do RITSE, nego seguimento ao agravo. 

Publique-se. 

Brasília, 23 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 609-39.2016.6.26.0050 ARAMINA-SP 50ª Zona Eleitoral (IGARAPAVA)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADOS: MARCOS ANTONIO ROSIN E OUTROS

ADVOGADOS: FÁTIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - OAB: 109889/SP E OUTROS

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 2.101/2018

DECISÃO:

Ementa: Direito Eleitoral. Recurso especial eleitoral com agravo. Eleições 2016. AIJE. Captação ilícita de sufrágio. Abuso do 
poder econômico e político. Não comprovação. Decisão agravada. Fundamentos não infirmados. Reexame. Impossibilidade. 
Negativa de seguimento.

1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral que visava impugnar acórdão do TRE/SP que deu 
provimento a recurso para julgar improcedente ação de investigação judicial eleitoral, por captação ilícita de sufrágio e abuso 
do poder econômico e político nas eleições de 2016.

2. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o processamento do 
recurso especial. É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si 
só, suficiente para sua manutenção (Súmula nº 26/TSE).

3.  O acórdão regional assentou a fragilidade das provas produzidas na AIJE. A modificação dessa conclusão exigiria o reexame 
do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Súmula nº 24/TSE).

4. Agravo a que se nega seguimento.

1. Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra decisão de inadmissão de recurso 
especial eleitoral, que visava impugnar acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo - TRE/SP que, dando provimento a 
recurso, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada em desfavor de Marcos Antonio Rosin, candidato 
ao cargo de prefeito do Município de Aramina/SP. O acórdão foi assim ementado (fls. 395/396):

"RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E VICE-PREFEITO. 
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO, COM CAPTAÇÃO ILICITA DE SUFRÁGIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE APENAS A UM DOS INVESTIGADOS. RECURSO DO INVESTIGADO MARCOS 
ANTONIO ROSIN: PRELIMINARES DE PROVA ILÍCITA (PROVA EMPRESTADA DE PROCESSO CRIMINAL - INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA) E CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. ABUSO DOS PODERES POLÍTICOS E ECONÔMICO. MANIPULACÃO E 
NOMEACÄO DE SERVIDORES. CONCESSÃO ILEGAL DE BENESSES E DE FAVORES A ELEITORES. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA 
MARCAÇAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS MÉDICAS. USO DO PODER POLÍTICO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE FATO DO CARGO 
DE PREFEITO. CONCESSÃO DE FAVORES A ALIADOS POLÍTICOS E PERSEGUIÇÃO AOS OPOSITORES COM USO INDEVIDO DA 
MÁQUINA PÚBLICA. PROMESSA DE BENESSES PARA OBTER VOTOS. O BENEFÍCIO ELEITORAL, PARA FINS DE ABUSO DO PODER 
POLÍTICO OU ECONÔMICO, DEVERÁ SER CONCRETO A PONTO DE AFETAR A IGUALDADE DO PLEITO, NÃO SE PODENDO FALAR 
EM MERO BENEFÍCIO INDIRETO. A CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO EXIGE PROVA ROBUSTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE VOTOS 
ALÉM DA COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA OU DA ANUÊNCIA DO CANDIDATO EM RELAÇÃO À PRÁTICA DO ILÍCITO. CONJUNTO 
PROBATÓRIO FRÁGIL. ILÍCITOS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. 
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PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS ANTONIO ROSIN, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO" .

2. Em seu recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese: (i) violação ao art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 e ao art. 22 da Lei 
Complementar nº 64/1990; e (ii) ocorrência de dissídio jurisprudencial entre a decisão recorrida e o acórdão do TRE/PR (fls. 445-
448v). 

3. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial ao fundamento de que o  acórdão recorrido está em consonância com a 
jurisprudência do TSE, aplicando ao caso a Súmula nº 30/TSE (fl. 465).

4. No agravo, a parte alega, em síntese, que o recurso tem como objetivo a revaloração jurídica dos fatos delineados no 
acórdão regional (fls. 470/471v).

5. Contrarrazões às fls. 474-492.

6. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo provimento do agravo e do recurso especial (fls. 496-500).

7. É o relatório. Decido.

8. O agravo não deve ter seguimento. Isso porque a parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnação específica do 
fundamento utilizado pela Presidência do Tribunal de origem para obstar o regular processamento do recurso especial, qual 
seja, o óbice da Súmula nº 30/TSE. A petição de agravo limitou-se a alegar que o recurso especial busca o reenquadramento 
jurídico do acervo fático-probatório delineado no acórdão recorrido. Essa circunstância atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE, 
segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si 
só, suficiente para a manutenção desta" .

9. No caso, os fundamentos apresentados pelo recorrente já foram devidamente afastados pela decisão agravada, de modo que 
não há razões que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "o 
princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar 
todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos" , em 
razão da ausência de regularidade formal (AgR-AI nº 140-41/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.08.2017). No mesmo sentido: AgR-
AI nº 315-49/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 22.02.2018; AgR-AI nº 204-92/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 
23.11.2017; e AgR-AI nº 714-81/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 22.04.2014.

10. Ainda que assim não fosse, o Tribunal Regional assentou que a condenação de Marcos Antônio Rosin não se baseou em 
provas robustas dos supostos ilícitos, nestes termos (fl. 423):

"Repise-se que para a procedência da ação é necessário, além da prova inequívoca da prática dos abusos de poder econômico e 
político, e com relação à captação ilícita de sufrágio, a demonstração da ciência ou da participação dos candidatos. No caso em 
análise nenhum desses requisitos restou evidenciado. Portanto, não há que se falar em captação ilícita de sufrágio, tampouco 
em abuso de poder econômico ou político.

Ademais, as sanções de cassação dos diplomas de candidatos eleitos e de declaração de inelegibilidade são muito graves, por 
conta disso, a procedência de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) exige um acervo probatório robusto, que 
evidencie os fatos reveladores da prática abusiva e a gravidade das circunstâncias do caso concreto, o que igualmente não 
restou comprovado" .

11. A modificação dessa conclusão exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado 
nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE, a qual dispõe que "não cabe recurso especial eleitoral para simples 
reexame do conjunto fático-probatório" .

12. Diante do exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do RITSE, nego seguimento ao agravo. 

Publique-se. 

Brasília, 22 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 53-12.2015.6.05.0000 SALVADOR-BA

RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) - ESTADUAL

ADVOGADO: FABRÍCIO MALTEZ LOPES - OAB: 17872/BA

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 4.531/2018
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Prestação de contas. Partido político. Exercício financeiro de 2014. Recurso extraordinário no agravo de instrumento. Recurso 
especial eleitoral. Aplicação da Súmula nº 26/TSE. Pressuposto de admissibilidade recursal. Matéria infraconstitucional. 
Inocorrência de repercussão geral (Tema 181). Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

Vistos etc.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) contra o acórdão 
do Tribunal Superior Eleitoral das fls. 1.052-6 pelo qual negado provimento ao agravo regimental em agravo de instrumento 
manejado em face de decisão de inadmissão do recurso especial eleitoral, mantida a negativa de seguimento do agravo de 
instrumento em razão de sua intempestividade. 

2. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fls. 1.052-3):

"DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO. 

1. Agravos internos interpostos contra decisão que negou seguimento a agravo nos próprios autos em razão de sua 
intempestividade. 

2. A oposição de embargos de declaração contra decisão que inadmitiu o recurso especial na origem não interrompe o prazo 
para a interposição de recursos ulteriores. Precedentes. 

3. No caso, o recurso de agravo foi interposto após o decurso do prazo de 3 (três) dias, sendo intempestivo.

4. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões 
apresentadas no agravo contra a decisão de inadmissão do recurso especial, o que inviabiliza o seu processamento. É 
inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para 
sua manutenção (Súmula nº 26/TSE). 

5. Agravos internos a que se nega provimento."  

3. No recurso extraordinário (fls. 1.022-50) - interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal e aparelhado 
na violação do art. 5º, LV, da CF/1988 -, o recorrente aduz, em síntese:

i. presente a repercussão geral da matéria, ante a necessidade de manifestação do STF no tocante ao cerceamento de defesa 
"diante do flagrante desrespeito ao quanto preceitua a legislação eleitoral como condição necessária para deferimento do 
requerimento constante na prestação de contas do partido" (fl. 1.027); 

ii. a legislação eleitoral (art. 37, § 10, da Lei nº 9.096/1995) veda o requerimento de qualquer documento para comprovação de 
gastos com deslocamento aéreo, ausente apenas a "comprovação de qual atividade fora desenvolvida nos locais os quais fora 
[sic] realizado o deslocamento por transporte aéreo"  (fl. 1.038), de modo que a penalidade aplicada - restituição ao Tesouro 
Nacional da importância de R$ 40.780,00 - contraria o dispositivo legal e a jurisprudência; e

iii. opostos, na origem, embargos de declaração para fins de prequestionamento, não há falar em intuito protelatório. 

4. Em contrarrazões (fls. 1.060-2v), o Ministério Público Eleitoral pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário, 
porquanto: i) não demonstrada a repercussão geral da matéria; ii) não prequestionada a ofensa aos princípios do contraditório 
e da ampla defesa; iii) "firme a orientação do STF no sentido de que não têm repercussão geral as causas fundadas em suposta 
violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento depender de prévia análise da aplicação 
adequada das normas infraconstitucionais (Tema 660)" ; e iv) não fundamentada a suposta ofensa aos princípios 
constitucionais.

É o relatório.

Decido.

1. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Preliminar de repercussão geral formulada, nos moldes dos arts. 102, § 3º, da Lei 
Maior e 1.035, § 2º, do CPC.

2. Não merece trânsito o recurso extraordinário. 

3. Verifico assentada no acórdão recorrido a aplicação da Súmula nº 26/TSE, não impugnada a intempestividade do agravo nos 
próprios autos. 

Assim, em relação a tal matéria, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade 
necessários ao conhecimento dos recursos do ora recorrente, a obstar a análise do mérito recursal.

Aplica-se, portanto, o Tema 181, em que fixada a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos 
da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de 
repercussão geral. Nesse sentido:
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"PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 
Precedentes.

Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso `elemento de configuração da 
própria repercussão geral", conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608."  
(RE 598365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26.3.2010).

Logo, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso da competência do TSE, que afasta o 
cabimento do recurso extraordinário em face da inexistência de repercussão geral, inviabilizada a análise do art. 5º, LV, da Carta 
Magna.

4. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 16  de abril de 2019.

Ministra ROSA WEBER

Presidente

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 57-78.2017.6.26.0005 SÃO PAULO-SP 5ª Zona Eleitoral (SÃO PAULO)

AGRAVANTE: MARCIA TONIOLO DE MORAES

ADVOGADOS: THAIS NAZÁRIO CONDOLEO - OAB: 346803/SP E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 7.403/2018

DECISÃO:

Ementa: Direito Eleitoral e Processual Civil. Recurso Especial Eleitoral com agravo. Eleições 2016. Doação acima do limite legal. 
Pessoa Física. Declaração de imposto de renda incompleta. Juntada da declaração completa na fase ordinária do processo. 
Possibilidade. Provimento.

1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral, que tem por objeto acórdão proferido pelo TRE/SP, que 
manteve condenação por doação acima do limite legal, com a imposição de multa.

2. Hipótese em que o juízo de 1º grau condenou a ora agravante com base em informações incompletas prestadas pela Receita 
Federal do Brasil, que informou apenas os "rendimentos tributáveis"  auferidos pela doadora no ano anterior à eleição, e não a 
totalidade de seus rendimentos. Por ocasião de seu recurso eleitoral, a representada juntou declaração de imposto de renda 
completa, em que busca comprovar que auferiu rendimentos suficientes para a doação. Nada obstante, o TRE/SP manteve a 
condenação, por entender configurada a preclusão.

3. Este Tribunal Superior admite, de longa data, a apresentação de declaração retificadora de imposto de renda para fins de 
análise do limite legal de doação, em alguns casos, inclusive após a sentença, desde que ausente má-fé. Precedentes.

4. Com mais razão, se deve admitir a juntada da declaração original de imposto de renda enquanto não exaurida a instância 
ordinária, quando as informações fornecidas ao juízo eleitoral pela Receita Federal estavam incompletas, o que denota boa-fé 
da representada. 

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. Retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise dos 
documentos juntados.

1. Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Marcia Toniolo de Moraes contra decisão de inadmissão de recurso 
especial eleitoral, que tem por objeto acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que manteve a 
condenação da representada por doação acima do limite legal, com a imposição de multa. O acórdão foi assim ementado (fl. 
102):

"Recurso Eleitoral. Representação. Doação acima do limite legal. Pessoa Física. Sentença de procedência. Juntada de 
documentos somente em fase recursal. Impossibilidade. Preclusão da prova. Mérito. Doação realizada acima do limite legal de 
10%. Presunção de legitimidade das informações apresentadas pela receita federal. Aplicação da sanção com base na nova 
redação do § 3º do art. 23 da Lei das Eleições. Inviabilidade. Deve-se aplicar aos fatos as normas vigentes à época de suas 
ocorrências (`tempus regit actum"). Sentença mantida. Recurso desprovido."
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2. Em seu recurso especial, a recorrente sustenta, em síntese: (i) violação ao art. 435[1] do Código de Processo Civil, uma vez 
que o acórdão recorrido deixou de considerar documento que contrapunha o documento apresentado pela Receita Federal; (ii) 
ofensa ao art. 438[2] do CPC, na medida em que o Tribunal Regional deveria ter requisitado o documento completo à Receita 
Federal, que fundamentou a sentença; e (iii) ocorrência de dissídio jurisprudencial entre a decisão recorrida e acórdãos do 
TRE/RS e do TRE/BA.

3. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a 
jurisprudência do TSE, quanto à (i) impossibilidade de juntada de documentos em grau de recurso e (ii) irretroatividade da Lei nº 
13.488/2017 para alcançar o momento em que a irregularidade foi praticada (fls. 178-180).

4. Em seu agravo, a parte alega que: (i) conforme a jurisprudência do TSE e do STJ, os efeitos da revelia se traduzem apenas na 
presunção de veracidade dos fatos alegados; (ii) o julgado utilizado como fundamento da decisão agravada não guarda 
similitude fática com o presente caso; (iii) o TSE possui entendimento no sentido de permitir a apresentação de declaração de 
imposto de renda retificadora para fins de análise de legalidade de doação após decisão de primeira instância; (iv) o art. 23, § 
3º, da Lei nº 13.488/2017, que reduziu o valor das multas em razão de doação acima do limite legal, deve ser aplicado 
retroativamente; e (v) houve prequestionamento, nos recursos interpostos e de forma implícita nos acórdãos, das matérias 
acerca dos princípios do devido processo legal e do cerceamento de defesa.

5. Foram apresentadas contrarrazões às fls. 206-208.

6. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pela negativa de seguimento do agravo (fls. 215-217v).

7. É o relatório. Decido.

8. O agravo deve ser provido. 

9. A Presidência do Tribunal Regional inadmitiu o recurso especial do agravante por entender que o acórdão recorrido está em 
conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Ocorre, porém, que a decisão não reúne elementos suficientes 
para obstar a análise do recurso especial, razão pela qual dou provimento ao agravo.

10. Nos termos do art. 36, § 4º, do RITSE[3], passo, desde logo, ao exame do recurso especial.

11. De início, faço breve relatório do contexto fático-processual do caso. Na origem, o Ministério Público Eleitoral, amparado 
em informação recebida da Receita Federal do Brasil sobre possível irregularidade em doação eleitoral realizada pela recorrente 
nas eleições de 2016, propôs a presente representação por doação acima do limite legal, para obter sua condenação na multa 
prevista no art. 21, § 3º da Res.-TSE nº 23.463/2015. O juízo de 1º grau determinou a quebra do sigilo fiscal da representada. No 
entanto, em atendimento à determinação judicial, a Receita Federal do Brasil remeteu à Justiça Eleitoral CD contendo 
informações fiscais incompletas da representada. Tais informações indicavam apenas os rendimentos tributáveis da doadora - e 
não a totalidade de seus rendimentos - no ano anterior ao da eleição (2015), no valor de R$ 38.942,07, que seriam insuficientes 
para embasar a doação de R$ 10.000,00. No 1º grau, a representada foi revel, não tendo apresentado defesa. Como resultado, 
o juízo de 1º grau condenou a ora agravante por doação acima do limite legal, aplicando multa equivalente a cinco vezes o 
excesso doado. 

12. Por ocasião de seu recurso eleitoral, a representada alegou que auferiu, no ano de 2015, rendimentos mais do que 
suficientes para justificar a doação (e.g., ganho de capital em 2015 de R$ 495.780,62) e juntou declaração de imposto de renda 
completa para comprovar suas alegações. Nada obstante, o TRE/SP manteve a condenação, inadmitindo a juntada do 
documento, por entender configurada a preclusão. 

13. O presente recurso discute, portanto, a possibilidade de apresentar declaração de rendimentos original, por ocasião da 
interposição de recurso eleitoral, enquanto não exaurida a instância ordinária, para fins de comprovar que a doação efetuada 
respeitou o limite legal de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. 

14. Este Tribunal Superior admite, de longa data, a apresentação de declaração retificadora de imposto de renda para fins de 
aferir se a doação realizada atende aos limites estabelecidos na Lei nº 9.504/1997. A esse respeito, esta Corte afirmou que "a 
declaração retificadora de imposto de renda possui a mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a 
integralmente, e deve, como regra geral, ser levada em conta na análise dos limites de doação fixados em lei"  (REspe n° 107-
05/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.11.2016). No mesmo sentido, confiram-se: REspe n° 90-11/SP, Rel. Min. Henrique 
Neves, j. em 04.11.2014; AgR-REspe nº 779-25/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 11.03.2014; AgR-REspe n° 473-66/RJ, Rel. Min. 
Luciana Lóssio, j. em 11.03.2014; AgR-REspe n° 1837-78/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, j. em 11.03.2014; e AgR-REspe n° 1137-
87/BA, Rel. Min. Castro Meira, j. em 10.08.2013. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admitia, inclusive, a 
apresentação de declaração retificadora após a propositura da representação por doação acima do limite legal e após a própria 
sentença, enquanto não exaurida a instância ordinária e desde que ausente má-fé. Nesse sentido, confira-se:

ELEIÇÕES 2012. DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITE. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RETIFICADORA. 
ACEITAÇÃO.

1. A retificação da declaração de rendimentos consubstancia faculdade prevista na legislação tributária, cabendo ao autor da 
representação comprovar eventual vício ou má-fé na prática do ato, haja vista que tais circunstâncias não podem ser 
presumidas para fins de aplicação das sanções previstas nos arts. 23 e 81 da Lei nº 9.504/97.

2. Ainda que apresentada declaração retificadora, pelo contribuinte, à Receita Federal após decisão de primeira instância, a sua 
existência deve ser considerada para efeito de aferir-se a regularidade da doação, enquanto não exaurida a jurisdição ordinária.
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Recurso provido parcialmente para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de que se verifique se a 
doação atendeu aos limites legais, com base nos dados constantes da declaração retificadora.

(REspe nº 9011/SP, Rel. Min. Henrique Neves, j. em 04.11.2014; grifou-se).

15. Mais recentemente, essa Corte tem evoluído no sentido de fixar marcos temporais para a apresentação das declarações 
retificadoras como forma de evitar abusos e estimular os jurisdicionados a proceder de forma correta e cuidadosa na prestação 
de informações aos órgãos públicos. Para as eleições de 2014, fixou-se que, para que a declaração retificadora surta efeitos 
perante a Justiça Eleitoral, sua "juntada deve ser apresentada na defesa ou na primeira oportunidade em que couber à parte se 
manifestar, ressalvada a existência de justo impedimento anterior, devidamente comprovado"  (REspe nº 138-07/SP, sob a 
relatoria do Min. Herman Benjamin e redator para acórdão Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, j. em 22.02.2018), nos termos 
dos seguintes trechos da ementa:

"6. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a juntada de declaração retificadora de imposto de renda após a 
propositura de representação por doação acima do limite legal, desde que não haja má-fé, por se tratar de documento que tem 
"a mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente, e deve, como regra geral, ser 
levada em conta na análise dos limites de doação fixados em lei" (REspe nº 107-05-GO, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJe 
de 17.3.2017). Precedentes. 

7. In casu, a ora recorrente apresentou declaração retificadora do imposto de renda em sede de embargos de declaração 
opostos perante o Tribunal a quo, quando poderia e deveria tê-lo feito na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos 
ou, quando muito, ao interpor recurso contra a sentença, circunstância que, segundo assentado pela Corte de origem, 
demonstrou "oportunismo da embargante e o único objetivo de afastar o ilícito, vez que, há muito tinha total condição de ter 
retificado as suas informações junto àquele órgão, haja vista não se tratar de informações novas" (fl. 362).  (...)

10. A declaração do imposto de renda constitui documento essencial para nortear a observância do limite fixado no art. 23, § 
1º, da Lei das Eleições, o qual deverá ser aferido no momento da doação. 

11. Conquanto a declaração retificadora garanta a possibilidade de correção dos dados pelo próprio contribuinte perante o 
fisco, para que tal documento surta efeitos perante a Justiça Eleitoral, sua juntada deve ser apresentada na defesa ou na 
primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar, ressalvada a existência de justo impedimento anterior, 
devidamente comprovado, consoante o disposto nos arts. 5º e 435 do CPC/2015, sob pena de preclusão. (...)"  (grifou-se)

16. Considerada a jurisprudência relativa à admissão de declaração retificadora, com mais razão, se deve permitir a juntada da 
declaração original de imposto de renda enquanto não exaurida a instância ordinária, quando o erro na prestação de 
informações se deu por parte da Receita Federal, e não pelo contribuinte. No caso, como se relatou, a recorrente não retificou 
suas informações fiscais à Receita Federal do Brasil, tendo-as apresentado de forma adequada ao fisco, o que denota sua boa-fé 
e justifica a apresentação. A juntada da declaração de rendimentos no processo logo após decisão de primeira instância - antes, 
portanto, do esgotamento da instância ordinária - se deu apenas a fim de sanar vício que decorreu da prestação de informações 
incompletas à Justiça Eleitoral pelo próprio órgão fazendário federal.

17. Firmadas essas premissas, tenho como insubsistente a conclusão adotada pelo Tribunal Regional no sentido de que não 
seria admitida a análise dos documentos apresentados após a prolação da sentença. Reformado o acórdão regional quanto a 
essa questão, a fim de evitar supressão de instância, impõe-se determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo - TRE/SP para análise dos documentos juntados às fls. 63-72 e 116-124 com o objetivo de aferir a extrapolação ou 
não do limite legal de doação no caso.

18. Diante do exposto, com fundamento no art. 36, § 7º, do RITSE[4], conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial 
eleitoral, a fim de determinar o retorno dos autos ao TRE/SP para que examine os documentos juntados às fls. 63-72 e 116-124.

Publique-se. 

Brasília, 22 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

[1] Art. 435.  É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de 
fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

[2] Art. 438.  O juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição:

I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes;

II - os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, os Estados, o Distrito Federal, os 
Municípios ou entidades da administração indireta.

[3] RITSE, Art. 36, § 4º: O Tribunal Superior, dando provimento ao agravo de instrumento, estando o mesmo suficientemente 
instruído, poderá, desde logo, julgar o mérito do recurso denegado; no caso de determinar apenas a sua subida, será relator o 
mesmo do agravo provido.

[4] RITSE, Art. 36, § 7º: Poderá o relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com 
súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 248-93.2016.6.19.0154 BELFORD ROXO-RJ 154ª Zona Eleitoral (BELFORD ROXO)

AGRAVANTES: WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO E OUTRO

ADVOGADOS: EDUARDO DAMIAN DUARTE - OAB: 106783/RJ E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 914/2019

DECISÃO:

Ementa: Direito Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral com Agravo. Eleições 2016. Propaganda eleitoral antecipada. Ausência de 
pedido explícito de votos. Provimento.

1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral interposto contra acórdão que manteve sentença 
condenatória por propaganda eleitoral antecipada. 

2. O TSE reconhece dois parâmetros para afastar a caracterização de propaganda eleitoral antecipada: (i) a ausência de pedido 
explícito de voto; e (ii) a ausência de violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Em relação ao 
primeiro parâmetro, esta Corte fixou a tese de que, para a configuração de propaganda eleitoral antecipada, o pedido de votos 
deve ser, de fato, explícito, vedada a extração desse elemento a partir de cotejo do teor da mensagem e do contexto em que 
veiculada. Precedentes.

3. No caso, pré-candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, praticaram as seguintes condutas: (i) colocação de faixas com 
seus nomes em locais de obras públicas; (ii) distribuição de material impresso informando a aprovação de emendas e indicações 
parlamentares para a realização da obra de asfaltamento de via; e (iii) colagem de adesivos em veículos com o nome dos 
referidos candidatos, os quais circulavam no local das obras.

4. Portanto, no material impugnado há, apenas, menção ao nome de pré-candidatos, com promoção pessoal - condutas 
permitidas pelo art. 36-A, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 -, sem pedido explícito de votos. Ademais, não há menção a número de 
urna, partido ou slogan de campanha nem elementos que permitam verificar eventual custo exorbitante da veiculação de tais 
mensagens, o que impede qualquer conclusão sobre a violação à igualdade de oportunidades.

5. Na ausência de pedido explícito de votos e de qualquer mácula ao princípio da igualdade de oportunidades, deve-se afastar a 
configuração de propaganda eleitoral antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

1. Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Wagner dos Santos Carneiro e Márcio Corrêia de Oliveira contra decisão 
de inadmissão de recurso especial eleitoral que tem por objeto acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ 
que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo sentença condenatória pela realização de propaganda eleitoral 
antecipada. O acórdão foi ementado nos seguintes termos (fl. 792v): 

"RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. COMPORTAMENTOS NÃO PERMITIDOS PELO 
ART. 36-A DA LEI 9.504/97. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.

1. Alegação recursal de ausência de previa notificação dos representados para retirada da propaganda antecipada. 
Desnecessidade. Inteligência do art. 36, § 3g, da Lei 9.504/97. Exigência apenas de prévio conhecimento do beneficiário. 
Precedente. 

2. Colocação de faixas com os nomes dos representados em locais de obras públicas. Distribuição de material impresso 
informando a aprovação de emendas e indicações parlamentares para a realização da obra. Fotografias dos representados no 
local. Circulação de veiculo com nome dos candidatos. Condutas que não se inserem no rol daquelas que são permitidas pelo 
art. 36-A da Lei 9.504/97. 

3. Situação dos autos que, para alem da simples analise do texto da propaganda, demanda a aferição das demais circunstancias 
que permitiram ao público identificar a futura candidatura (imagens, nomes, projetos públicos, etc.) dos representados. 
Emprego de meios que acabaram por antecipar, de forma disfarçada, as pretensões político-eleitorais dos futuros candidatos, 
na tentativa de obter apoio do eleitorado. Propaganda subliminar. Precedentes do TSE e do TRE/RJ. 

4. Necessidade de zelar pela igualdade entre os candidatos e higidez do próprio pleito. Realização de campanha eleitoral 
antecipada que enseja a cominação de multa, na forma do art. 36, § 3º, da Lei 9.504/97.

Manutenção da sentença. 

Recurso desprovido" .

2. Em seu recurso especial eleitoral, os recorrentes sustentam, em síntese: (i) violação ao art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, pois 
não é possível extrair do material apresentado pelo representante que os recorrentes tiveram o intuito de levar ao 
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conhecimento geral, ainda que se forma dissimulada, sua candidatura; e (ii) ocorrência de dissídio jurisprudencial entre a 
decisão atacada e acórdão do TSE quanto à caracterização das mensagens veiculadas como propaganda antecipada.

3. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial pelos seguintes fundamentos: (i) necessidade de revolvimento do conjunto 
fático-probatório (Súmulas nº 24/TSE, nº 7/STJ e 279/STF) e (ii) não demonstração da divergência jurisprudencial, ante a 
ausência do devido confronto analítico entre a decisão atacada e o precedente indicado como paradigma (fls. 845/846v).

4. No agravo, a parte sustenta que o afastamento da conclusão do TRE/RJ não demanda o reexame de matéria probatória, pois 
as circunstâncias fáticas foram bem delineadas no acórdão regional. Ademais, reitera a alegação de afronta ao art. 36-A da Lei 
nº 9.504/1997 e de ocorrência do dissídio jurisprudencial (fls. 850-867).

5. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial e ao agravo (fls. 836-843 e fls. 871-874, respectivamente). A 
Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pela negativa de provimento do agravo (878/879v).

6. É o relatório. Decido.

7. O agravo deve ser provido. A Presidência do TRE/RJ inadmitiu o recurso especial dos agravantes por entender ser necessário 
o revolvimento do conjunto fático-probatório (Súmula nº 24/TSE). Ocorre, porém, que, no caso, os fatos que permitem aferir a 
existência ou não de pedido explícito de votos, para fins de incidência do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, foram bem delineados 
no acórdão recorrido, de modo que não há necessidade de reanálise de provas, mas tão somente de sua revaloração jurídica. 

8. Provido o agravo, passo, desde logo, ao exame do recurso especial, nos termos do art. 36, § 4º, do RITSE[1].

9. O recurso especial deve ser provido. A Lei nº 13.165/2015 alterou a redação do caput do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, que 
trata sobre a propaganda eleitoral antecipada, ampliando a proteção da liberdade de expressão no período de pré-campanha. O 
art. 36-A passou a prever que "não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de 
voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que 
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet" . 

10. Ao conferir nova redação ao art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, o legislador realizou ponderação entre a liberdade de expressão 
e os outros valores contrapostos, em especial a igualdade de oportunidades, optando por permitir diversas condutas aos pré-
candidatos, desde que ausente o pedido explícito de votos. Ao se pronunciar pela primeira vez sobre o alcance do dispositivo, 
no REspe nº 51-24/MG (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 18.10.2016), o TSE afastou a caracterização de propaganda eleitoral 
extemporânea no caso de pré-candidato à prefeitura que publicou no Facebook sua foto e a mensagem "PSB/MG - O melhor 
para sua cidade é 40!" . O Relator Min. Luiz Fux reconheceu dois parâmetros para afastar a caracterização de propaganda 
eleitoral extemporânea: (i) a ausência de pedido explícito de voto; e (ii) a ausência de ato atentatório à isonomia, à higidez do 
pleito e à moralidade, nos seguintes termos:

"A propaganda eleitoral extemporânea consubstancia, para assim ser caracterizada, ato atentatório a` isonomia de chances, a` 
higidez do pleito e a` moralidade que devem presidir a competição eleitoral, de maneira que, não ocorrendo in concrecto 
qualquer ultraje a essa axiologia subjacente, a mensagem veiculada encerrara´ livre e legítima forma de exteriorizar seu 
pensamento dentro dos limites tolerados pelas regras do jogo democrático.

O limite temporal às propagandas eleitorais encontra lastro no princípio da igualdade de oportunidades entre partidos e 
candidatos, de forma a maximizar três objetivos principais: (i) assegurar a todos os competidores um mesmo prazo para 
realizarem as atividades de captação de voto, (ii) mitigar o efeito da (inobjetável) assimetria de recursos econômicos na 
viabilidade das campanhas, no afã de combater a plutocratizac¸ão sobre os resultados dos pleitos; e (iii) impedir que 
determinados competidores extraiam vantagens indevidas de seus cargos ou de seu acesso aos grandes veículos de mídia, 
antecipando, em consequência, a disputa eleitoral (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 127-128 - prelo).

A menção a` pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, nos termos da redação conferida 
ao art. 36-A pela Lei n° 13.165/2015, não configuram propaganda extemporânea, desde que não envolvam pedido explícito de 
voto" .

11. A ideia subjacente a esse julgado é a de que o legislador optou por ampliar significativamente a liberdade de expressão no 
período pré-eleitoral, de modo que não cabe, sem fundamento constitucional legítimo, conferir interpretação mais restritiva a 
tal direito fundamental. Ora, a vedação de propaganda eleitoral antecipada somente se justifica em razão da necessidade de 
promoção do princípio da igualdade de chances entre candidatos, de modo a: "(i) garantir a todos os competidores um mesmo 
prazo para realizarem as atividades de captação de voto; (ii) mitigar o efeito da assimetria de recursos econômicos na 
viabilidade das campanhas, combatendo a influência do poder econômico sobre os resultados dos pleitos; e (iii) impedir que 
determinados competidores extraiam vantagens indevidas de seus cargos ou do acesso à mídia para iniciar a disputa eleitoral 
mais cedo" [2]. 

12. Assim, quando não houver pedido expresso de votos, somente se pode justificar a restrição à liberdade de expressão dos 
pré-candidatos quando a mensagem for capaz de efetivamente desequilibrar a disputa[3]. Fora dessa situação, deve-se 
privilegiar a escolha do legislador, que, ademais, é aquela que garante a possibilidade de renovação da política, permitindo que 
pré-candidatos se tornem conhecidos do eleitorado e tenham chances na disputa eleitoral, a despeito da significativa redução 
da duração das campanhas eleitorais implementada também pela Lei nº 13.165/2015.

13. Esses parâmetros foram reafirmados por esta Corte, para as eleições de 2016, no julgamento do AgR-REspe nº 43-46/SE, 
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Rel. Min. Jorge Mussi, e do AgR-AI nº 9-24/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira, julgados em 26.06.2018. Nessa oportunidade, o Tribunal 
Superior Eleitoral buscou estabelecer critérios interpretativos para o dispositivo. Prevaleceu a tese de que, para a configuração 
de propaganda eleitoral antecipada, o pedido de votos deve ser explícito, vedada a extração desse elemento a partir de cotejo 
do teor da mensagem e do contexto em que veiculada. Fixou-se, na linha do voto do Min. Luiz Fux, que "por `explícito" deve-se 
entender, apenas e tão somente, o pedido formulado `de maneira clara e não subentendida"" , excluindo "o sugerido, o 
denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o subentendido" . Ademais, consignou-se que a garantia da 
liberdade de expressão no período pré-eleitoral pressupõe a realização de gastos, que devem ser, contudo, moderados, sendo 
possível aferir a extrapolação desse limite considerando-se, nos termos do voto do Min. Admar Gonzaga, os critérios de 
"reiteração da conduta" , "período de veiculação" , "dimensão" , "custo" , "exploração comercial" , "impacto social"  e a 
"abrangência" . 

14. Com base em referidos parâmetros, o TSE afastou a caracterização de propaganda eleitoral antecipada nos casos de: (i) 
afixação em diversos endereços de placas de plástico medindo 55x55cm contendo nome, foto, indicação da pré-candidatura, 
identificação do partido e contato do Facebook, bem como a frase "Essa família apoia"  (AgR-AI nº 9-24); (ii) divulgação de 
áudio - por meio de carro de som, redes sociais e mensagens via WhatsApp - com o seguinte teor: "[...] seu irmão vai ser 
prefeito e você nosso deputado, Luciano meu amigo, Itabaiana está contigo e Deus está do nosso lado [...]" . Transcreva-se a 
ementa dos respectivos julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. 
ÁUDIO. DIVULGAÇÃO POR CARRO DE SOM, REDES SOCIAIS E MENSAGENS VIA WHATSAPP. PEDIDO DE VOTO. AUSÊNCIA. ART. 
36-A DA LEI 9.504/97. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.

1. Propaganda extemporânea caracteriza-se apenas na hipótese de pedido explícito de voto, nos termos do art. 36-A da Lei 
9.504/97 e de precedentes desta Corte.

2. Extrai-se da moldura fática do aresto do TRE/SE que os recorridos limitaram-se a divulgar áudio - por meio de carro de som, 
redes sociais e mensagens via WhatsApp - com o seguinte teor: "[...] seu irmão vai ser prefeito e você nosso deputado, Luciano 
meu amigo, Itabaiana está contigo e Deus está do nosso lado [...]" (fl. 67v). 

3. Agravo regimental desprovido."

(AgR-AI nº 9-24/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. em 26.06.2018);

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PLACAS DE PLÁSTICO. PEDIDO 
EXPLÍCITO DE VOTOS. AUSÊNCIA. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 

1. Este Tribunal Superior, em julgamento recente, assentou que, "com a regra permissiva do art. 36-A da Lei nº 9.504, de 1997, 
na redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015, retirou-se do âmbito de caracterização de propaganda antecipada a menção à 
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos 
meios de comunicação social, inclusive via internet, desde que não haja pedido expresso de voto" (Rp nº 294-87/DF, Rel. Min. 
Herman Benjamin, DJe de 9.3.2017 - grifei).

2. A veiculação de mensagens com menção a possível candidatura, sem pedido explícito de votos, como ocorreu na espécie, 
não configura propaganda eleitoral extemporânea, nos termos da redação conferida ao art. 36-A pela Lei nº 13.165/2015.

3. Agravo regimental desprovido."

(AgR-REspe nº 43-46/SE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 26.06.2018).

15. Fixados esses parâmetros, passo à análise do presente caso. O TRE/RJ condenou os agravantes pela prática de propaganda 
eleitoral antecipada por entender que o material distribuído revela o nítido intuito de fazer propaganda antecipada. De acordo 
com o acórdão regional, (i) foi estendida faixa com o nome do terceiro representado (Marquinho Gandra) em local de 
realização de obra pública (asfaltamento de via); (ii) foram colocadas placas com os nomes dos primeiro e segundo 
representados (Waguinho e Márcio Canella) em vias públicas que receberam asfaltamento; (iii) há impressos contendo nome e 
fotografia dos primeiro e segundo representados, apontando a aprovação de emendas e indicações parlamentares para a 
realização de obras; e (iv) houve a adesivação de veículo contendo nome e imagem dos primeiro e segundo representados. 
Confira-se o teor do voto condutor do acórdão regional, na parte que interessa (fls. 795v/796v):

 

"[...]

Mas in casu, ao contrário, as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto revela que houve nítido intuito de fazer 
propaganda antecipada, e que a propaganda era do conhecimento dos representados. Vejamos.

Há fotografias nos autos comprovando que foi estendida faixa com o nome do 3° representado (Marquinho Gandra) em local de 
realização de obra pública (asfaltamento de via), conforme fl. 102 destes autos. 

Jáà fl. 151, dentre outras, temos placas com os nomes do 1º e 2º representados (Waguinho e Márcio Canella), também em vias 
públicas que receberam asfaltamento. 

E há inúmeras fotografias que contem referidos representados nos locais destas obras (fls. 142, 143, etc.), indicando que tinham 
prévio conhecimento da propaganda, consoante disposto no art. 36, § 3º, da lei de regência. 
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Já à fl. 197/198, dentre outras, temos impressos contendo nome e fotografia do 1° e 2° representados, apontando a aprovação 
de emendas e indicações parlamentares para a realização das obras. 

Ora, estes elementos, que intencionalmente vinculavam os representados as obras realizadas, também servem para vinculá-los, 
inequivocamente, a propaganda realizada naqueles locais. 

Nesta toada, é sabido que os comportamentos que são permitidos antes do marco legal - 15 de agosto - estão previstos nos 
incisos I a VII do art. 36-A supramencionado. E dentre eles não se insere a distribuição de panfletos ou a afixação de faixas. 

Conforme art. 38, caput, da lei, a distribuição de folhetos e outros impressos configura propaganda eleitoral, de modo não pode 
ocorrer extemporaneamente. 

Inclusive, a confecção de material impresso de campanha exige a observância de certas formalidades, dentre elas a 
identificação do responsável pela divulgação (CNPJ e CPF) - art. 38, § 1°, Lei 9.504/97 - exigência que, a toda evidencia dos 
autos, não foi observada.

E quanto à adesivação [sic] de veículo contendo nome e imagem do 1° e 2° representados (fl. 93), aduzem os recorrentes que se 
trata de gabinete itinerante, com propósito de ouvidoria, não tendo sido demonstrado o intuito de pedir votos. 

Ocorre que a circulação do veículo no local das obras, na ocasião em que foram estendidas as faixas e distribuídos os folhetos 
(11. 142), desnatura a suposta intenção de funcionar como ouvidoria da população. Resta configurada a inconfundível intenção 
de vinculação da imagem dos representados aquelas obras.

Assim, somando-se todos estes elementos, extrai-se o caráter de campanha eleitoral antecipada, no intento de angariar votos, 
desequilibrando o pleito em favor dos beneficiários. 

Esta Corte Regional, inclusive, possui entendimento no sentido de que a expressão "pedido explícito de voto" presente no art. 
36-A da lei não afasta a possibilidade de reconhecimento da chamada propaganda subliminar, aquela que, para além da análise 
do texto da propaganda, resta configurada quando outras circunstâncias permitam ao público identificar a futura candidatura 
(imagens, nomes, projetos públicos, etc.).

Como se extrai de trecho do voto condutor do Recurso Eleitoral nº 489-48.2016, de relatoria do Desembargador Carlos Eduardo 
da Rosa Fonseca Passos: 

`Ressalte-se que a necessidade de "pedido explícito de voto", introduzida pela minirreforma eleitoral (at. 36-A, da lei n° 
9.504/97), não impossibilita o reconhecimento da propaganda subliminar, especialmente a vista de comportamentos não 
permitidos pelas normas, bastando, para tanto, a identificação do emprego de expediente que leve a conhecimento público a 
candidatura almejada. Com efeito, eventual interpretação estritamente gramatical do dispositivo desnaturaria os aspectos 
ontológico e teleológico das normas restritivas a propaganda, e encerraria verdadeiro salvo conduto a práticas ardilosas de 
captação de votos, desde que devidamente mascarado o pedido, embora, implicitamente, estivesse evidente".

É essa a hipótese dos autos. Ora, os elementos anteriormente mencionados, analisados conjuntamente, indicam que houve 
antecipação, de forma disfarçada, das pretensões político-eleitorais dos futuros candidatos, na tentativa de obter apoio do 
eleitorado. 

Incorreram, portanto, em conduta proibida pela Lei 9.504/97.

[...]

De todo o exposto, verifica-se que as condutas praticadas pelos representados não integram o rol daquelas que são 
consideradas lícitas antes do período eleitoral. A hipótese não versa sobre meras mensagens de felicitação ou promoção 
pessoal dos representados. Ao contrário, constata-se que foi montado aparato para campanha dos mesmos, indireta e 
extemporaneamente, com afixação de faixas, distribuição de panfletos, circulação de veículo identificado e presença dos 
mesmos no local de obra pública. Foram empregados meios para levar ao conhecimento do público, ainda que de forma 
dissimulada, a candidatura dos mesmos, induzindo os eleitores a concluir que seriam os mais aptos a assumir o cargo. A 
conduta é vedada pela lei de regência, restando correta, portanto, a sentença que cominou multa aos representados, no forma 
do art. 36, § 3°, da Lei 9.504/97" .

16. A partir da moldura fática fixada no acórdão recorrido, verifico que não houve pedido explícito de votos para os pré-
candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador, mas, apenas, a menção à possível candidatura, com exaltação das 
qualidades pessoas, o que é permitido pelo caput do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997. Somente de forma indireta e implícita seria 
possível extrair da hipótese dos autos o pedido de votos, o que não se subsume ao art. 36-A. Tanto que o próprio TRE/RJ 
consignou que "os elementos anteriormente mencionados, analisados conjuntamente, indicam que houve antecipação, de 
forma disfarçada, das pretensões político-eleitorais dos futuros candidatos, na tentativa de obter apoio do eleitorado"  (fl. 
796v) (grifou-se). No entanto, conforme assentou o Min. Luiz Fux no AgR-AI nº 9-24/SP, "a noção de `pedido explícito" opõe-se, 
conceitualmente, à lógica das insinuações, tendo em vista que pressupõe a existência de um ato de comunicação frontal e 
retilíneo, o que exclui o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o subentendido" .

17. Já em relação à violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos, observo que o acórdão recorrido 
não traz elementos que permitam extrair que as condutas em questão desequilibraram a isonomia no pleito. Conforme 
explicitou o Min. Admar Gonzaga em seu voto no AgR-AI nº 9-24 quanto a esse parâmetro subsidiário para aferição da 
propaganda antecipada, "não se trata de exigir, para caracterização da propaganda extemporânea, o potencial para 
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desequilibrar o pleito" . Em verdade, "a reiteração da propaganda, a massividade, ou mesmo o potencial impacto da 
propaganda somente são relevantes quando aproximem o magistrado (...) do juízo de certeza acerca de se se trata de proscrita 
antecipação de campanha ou se é legítimo exercício do direito à liberdade de expressão" .

18. No caso, porém, além de não haver no material impugnado menção a número de urna, partido ou slogan de campanha, o 
acórdão regional não traz quaisquer elementos que permitam verificar eventual custo exorbitante de veiculação de tais 
mensagens ou reiteração excessiva das propagandas. Como resultado não é possível extrair qualquer conclusão sobre a 
violação à igualdade de oportunidades.

19. Dessa forma, na ausência de pedido explícito de votos nas publicidades em questão e de mácula ao princípio da igualdade 
de oportunidades, deve-se afastar a configuração da propaganda eleitoral antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei nº 
9.504/1997. Ressalto, ainda, que, diversamente do que assentado na decisão regional, o caput do art. 38 da Lei nº 9.504/1997 
não estabelece que a distribuição de panfletos e outros impressos, por si só, configura propaganda eleitoral. Confira-se do teor 
do referido dispositivo:

"Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral 
pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do 
partido, coligação ou candidato. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013) <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2013/Lei/L12891.htm>" .

20. Na verdade, o dispositivo supracitado apenas estabelece que a veiculação de propaganda eleitoral mediante a distribuição 
de folhetos e outros impressos prescinde da obtenção de licença municipal e da autorização desta Justiça Especializada. 
Ademais, a jurisprudência deste Tribunal Superior, para as Eleições 2016, firmou-se no sentido de que, "reconhecida a ausência 
de conotação eleitoral da mensagem veiculada na publicidade (ex vi do art. 36-A da Lei das Eleições), rechaça-se, por 
consectário, a apuração da irregularidade do meio utilizado para divulgação"  (AgR-REspe nº 9-10/ES, j. em 03.10.2017, Rel. 
Min. Luiz Fux). 

21. Diante do exposto, com fundamento no art. 36, § 7º, do RITSE[4], conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial 
eleitoral, a fim de julgar improcedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral antecipada (art. 36-A da Lei nº 
9.504/1997), afastando, por consequência, a condenação dos agravantes, Wagner dos Santos Carneiro, Márcio Correia de 
Oliveira e Marco Aurélio de Almeida Gandra, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 

Publique-se. 

Brasília, 23 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

[1] RITSE, Art. 36, § 4º: O Tribunal Superior, dando provimento ao agravo de instrumento, estando o mesmo suficientemente 
instruído, poderá, desde logo, julgar o mérito do recurso denegado; no caso de determinar apenas a sua subida, será relator o 
mesmo do agravo provido.

[2] Aline Osorio. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão, 2017.

[3] Id.

[4] RITSE, Art. 36, § 7º: Poderá o relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com 
súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
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RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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AGRAVANTE: ANA FABRÍCIA DE ARAÚJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO: VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS - OAB: 3812/RN

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 1.210/2019

DESPACHO:

1. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte - 
TRE/RN.

2. A Secretaria Judiciária certificou constar dos autos documento protegido por sigilo (fl. 2.586). Observo, entretanto, que o 
documento de fl. 153 não preenche os requisitos da Res.-TSE nº 23.326/2010 [1], razão pela qual desnecessária a atribuição de 
sigilo ao referido documento.

3. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral Eleitoral para parecer (art. 269, § 1º, do Código Eleitoral).

Publique-se. 

 Brasília, 23 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

[1] Art. 2º Consideram-se sigilosos os documentos ou processos:

I - que, por lei, tramitem em segredo de justiça;

II - que, em razão de decisão fundamentada da autoridade judicial competente, devam tramitar em segredo de justiça.

PUBLICAÇÃO Nº 56/2019/SEPROC1

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO  ESPECIAL ELEITORAL Nº 1326-69.2012.6.00.0000 SÃO PAULO-SP 251ª Zona 
Eleitoral (SÃO PAULO)

RECORRENTES: ABCDEFGHI PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS

ADVOGADOS: RICARDO PENTEADO DE FREITAS BORGES - OAB: 92770/SP E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministra Rosa Weber

Protocolo: 37.283/2012

Eleições 2010. Recurso extraordinário em recurso especial eleitoral. Representação por doação de campanha acima do limite 
legal. Pessoa jurídica. 1. Pedido de sobrestamento do feito já analisado. 2. Violação do art. 14, caput e §§ 9º e 10, da CF/1988. 
Ausência de prequestionamento. Súmulas nos 282 e 356/STF. 3. Art. 5º, XL, da Magna Carta. Análise da legislação 
infraconstitucional. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 4. Necessidade de 
análise da legislação infraconstitucional. Art. 81, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Recurso 
extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

Vistos etc.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Abcdefghi Participações S.A. e seus dirigentes Fernando Luchsinger Torelli e 
João Augusto Marques Valente contra o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral pelo qual - mantida a decisão que deu 
provimento ao recurso especial eleitoral do Ministério Público Eleitoral, reformado o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRE/SP) que julgou improcedente a representação por doação de campanha realizada por pessoa jurídica - 
condenada a empresa recorrente ao pagamento de multa fixada no patamar mínimo no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e 
vinte e cinco mil reais), nos termos do revogado art. 81, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. 

2. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fl. 574):

http://www.tse.jus.br


Ano 2019, Número 078 Brasília, sexta-feira, 26 de abril de 2019 Página 43

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

"ELEIÇÕES 2010. REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PARA CAMPANHA. PESSOA JURÍDICA.

1. Afastadas as preliminares de decadência, de ilegitimidade ativa e de inépcia da inicial e a prejudicial de inconstitucionalidade.

2. O limite de 2% deve ser calculado isoladamente sobre o faturamento bruto das pessoas jurídicas, não abrangendo os grupos 
empresariais, que, apesar de possuírem interesses comuns, são, em regra, entes despersonalizados e sem patrimônio próprio. 
Precedentes.

3. A fixação de multa abaixo do mínimo legal significaria negar vigência à disposição legal que estabelece os limites para a 
sanção pecuniária.

4. Acórdão regional em desarmonia com o entendimento do TSE.

5. Decisão agravada mantida pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido."

3. Opostos embargos de declaração por Abcdefghi Participações S.A. e outros (fls. 588-96), foram rejeitados (fls. 620-30).

4. Opostos novos embargos de declaração por Abcdefghi Participações S.A. e outros (fls. 634-8), não foram conhecidos, 
assentado o seu caráter protelatório e aplicada sanção de multa (fls. 650-5):

"ELEIÇÕES 2010. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM 21.9.2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL POR PESSOA JURÍDICA. 
PROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. CARÁTER 
PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. 
INVIABILIDADE.

1. Firme é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os 
aclaratórios à veiculação de vício apontado em embargos de declaração anteriores e já apreciados pelo órgão julgador.

2. Os vícios - omissão, contradição ou obscuridade - suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os 
acasos surgidos na última decisão que se ataca.

3. Imposição de multa de 1 (um) salário mínimo, nos termos do disciplinado no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral, manifesto o 
caráter protelatório.

4. Os embargos declaratórios são recursos de natureza vinculada, cabíveis tão somente nas hipóteses de omissão, obscuridade 
ou contradição, ausentes no caso concreto.

5. Ultimado o julgamento do agravo regimental pelo Plenário desta Casa, em 10.11.2015, bem assim dos primeiros embargos de 
declaração, inviável o sobrestamento do feito, cabendo às partes a interposição do recurso cabível.

6. Embargos de declaração não conhecidos. Natureza protelatória. Aplicação de multa."

5. No recurso extraordinário das fls. 665-89 - interposto com fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988 e aparelhado na 
violação dos arts. 5º, caput e inciso XL, 14, caput e §§ 9º e 10, da CF/1988 e dos princípios da razoabilidade, da 
proporcionalidade e da segurança jurídica -, os recorrentes aduzem, em síntese:

i. presente a repercussão geral da matéria, porque há necessidade de manifestação do STF quanto: a) à isonomia no tratamento 
dos processos que debatam a aplicação do revogado art. 81 da Lei nº 9.504/1997, porquanto o TSE tem sobrestado alguns 
processos que dependem da fixação do conceito de faturamento relativo a doação para campanha, enquanto outros são 
julgados sem aguardar a conclusão acerca da matéria; b) à violação da garantia constitucional da segurança jurídica no aspecto 
da igualdade, de modo que, considerada a revogação do diploma que condenava a ora recorrente à pena de multa, "a lógica 
constitucional veda que se puna o acusado com fundamento em lei que não mais subsiste no ordenamento jurídico"  (fl. 669); e 
c) à necessidade de se imunizar o pleito eleitoral das influências do poder econômico, aplicada a mesma lógica do 
reconhecimento da inconstitucionalidade do critério censitário proveniente de doações de pessoas físicas às pessoas jurídicas 
(ADI nº 4.650); 

ii. não obstante demonstrada a revogação do art. 81 da Lei das Eleições com a superveniência da Lei nº 13.165/2015, rejeitada 
a tese pelo TSE, ao fundamento de que a revogação não surtiria efeitos retroativos, situação que afronta o art. 5º, XL, da 
CF/1988; 

iii. violado o art. 5º, caput, da Magna Carta na decisão que indeferiu o sobrestamento do feito, considerado que, em processos 
idênticos sobre a matéria - discussão acerca da natureza das receitas que devem ser incluídas na base de cálculo do 
faturamento de empresas doadoras de campanha -, autorizado o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão do 
julgamento dos Recursos Especiais nos 219-64/SP, 51-25/MG e 608-52/AL; 

iv. afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerado o limite mínimo de punição fixado no art. 81, § 
2º, da Lei nº 9.504/1997, "fazendo com que, no caso concreto, a multa seja, inúmeras vezes, abusiva e desproporcional, um 
evidente excesso que pode chegar a inviabilizar o funcionamento da empresa"  (fl. 683); e

v. não obstante a análise do critério censitário de doações provenientes de pessoas naturais na ADI nº 4.650, o critério de 
limitação de doação atrelado ao rendimento também deve ser declarado inconstitucional, porquanto cerceado "o direito de 
participação individual no financiamento democrático de acordo com a condição financeira do doador" (fl. 688), resguardado o 
processo eleitoral da influência do poder econômico. 
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Nesses termos, requerem que seja determinado "o retorno dos autos ao TSE para que se aguarde a conclusão do julgamento a 
respeito da extensão do conceito de faturamento bruto previsto no artigo 81 da Lei nº 9.504/1997"  (fl. 689), bem como seja 
afastada a aplicação da multa ou determinada sua aplicação em valor inferior ao mínimo legal. 

7. Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral às fls. 719-21, nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso 
extraordinário, nos termos do art. 327 do RISTF, porquanto não demonstrada a repercussão geral da matéria ou, se conhecido, 
pelo seu desprovimento em razão do julgamento da matéria na ADI nº 4.650 - na qual declarada a inconstitucionalidade dos 
dispositivos legais que autorizavam as doações para campanha efetuadas por pessoas jurídicas, resguardadas as situações até 
então consolidadas -, inviabilizada a redução da penalidade a patamares inferiores ao mínimo legal. 

É o relatório.

Decido.

1. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Preliminar de repercussão geral formulada, nos moldes dos arts. 102, § 3º, da Lei 
Maior e 1.035, § 2º, do CPC/2015.

2. Não merece trânsito o recurso extraordinário. 

3. De plano, verifico assentado, no acórdão que julgou os segundos embargos de declaração opostos pelos recorrentes que, 
"ultimado o julgamento do agravo regimental pelo Plenário desta Casa, em 10.11.2015, bem assim dos primeiros embargos de 
declaração, inviável o sobrestamento do feito, cabendo às partes a interposição do recurso cabível"  (fl. 655 - destaquei). 

4. Observo que a afronta ao art. 14, caput e §§ 9º e 10, da CF/1988 não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco 
suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 

Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nos 282 e 356/STF: "é inadmissível o recurso 
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada" e "o ponto omisso da decisão, sobre o qual 
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do 
prequestionamento". Nesse sentido, o AI 743256 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012, e o AI 
827894 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

"[...] RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não 
resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e 
decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo 
indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem 
não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a 
violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo 
é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando 
a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."

5. Em relação à suposta ofensa ao art. 5º, XL, da Magna Carta, ressalto já decidido pelo Supremo Tribunal Federal que a 
aplicabilidade das mudanças introduzidas pela Lei nº 13.165/2015 não evidencia ofensa direta ao texto constitucional, 
solucionada a controvérsia com a análise da legislação infraconstitucional - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
(Decreto-Lei nº 4.657/1942). Nesse sentido: 

"ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2009. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI 13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS 
REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE 
INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA 
REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

I - O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição cível, na qual impera o princípio do tempus 
regit actum. Ou seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época. 

II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si só, princípios específicos do Direito Penal para 
a aplicação das sanções, tais como o da retroatividade da lei penal mais benéfica. 

III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sendo 
esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta a nenhum princípio 
constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5°, XL, da CF/1988). 

IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, se daria de forma meramente reflexa, 
circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. 

V - Agravo regimental a que se nega provimento."  

(ARE 1019161 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12.5.2017 - destaquei)

6. As demais questões - violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e a 
inconstitucionalidade do critério censitário relativo à doação para campanha - giram ao redor da interpretação da legislação 
infraconstitucional aplicada à espécie (art. 81, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/1997), o que configuraria, se o caso, ofensa reflexa ao 
texto constitucional, o que não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, a seguinte ementa de julgado do STF:
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"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO 
JUIZ NATURAL E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 

1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas 
infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 
Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido 
processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica 
infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (ARE 748.371-RG, 
Relator Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 

3. Agravo regimental a que se nega provimento."  

(ARE 1027785 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.02.2018 - destaquei).

7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 16  de abril de 2019.

Ministra ROSA WEBER

Presidente

RECURSO ORDINÁRIO Nº 1318-82.2014.6.23.0000 BOA VISTA-RR

RECORRENTE: LUIS SEMINÁRIO ZAPATA

ADVOGADOS: NATÁLIA OLIVEIRA CARVALHO DE FREITAS CORREIA - OAB: 336-B/RR E OUTROS

RECORRENTE: JOSÉ DE ANCHIETA JÚNIOR

ADVOGADOS: FERNANDO NEVES DA SILVA - OAB: 2030/DF E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 3.740/2016

DESPACHO:

1. Trata-se de petição (Protocolo nº 896/2019) por meio da qual os advogados subscritores informam que a intimação da 
decisão proferida nos autos (fls. 2.222-2.235), publicada em 21.02.2019, não foi realizada em razão da extinção dos seus 
mandatos, ocorrida em virtude do falecimento do outorgante, José de Anchieta Júnior (fl. 2.239).

2. Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral Eleitoral para conhecimento e manifestação sobre a petição. Em seguida, 
voltem-me os autos conclusos.

Publique-se. 

Brasília, 23 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 42-97.2015.6.26.0258 SÃO PAULO-SP 258ª Zona Eleitoral (SÃO PAULO)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDA: LIMPATECH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ADVOGADOS: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - OAB: 98709/SP E OUTROS

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 6.416/2016
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DECISÃO:

Ementa: Direito Eleitoral e Processual Civil. Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2014. Doação acima do limite legal. Pessoa 
jurídica. Sócia ostensiva em sociedade em conta de participação. Faturamento bruto. Negativa de seguimento.

1. Recurso especial eleitoral interposto contra acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente representação por 
doação acima do limite legal, fundada no art. 81, § 1º, da Lei das Eleições. 

2. No caso, o acórdão regional considerou, para efeito do cálculo do limite previsto no art. 81, § 1º, da Lei 9.504/1997, o 
faturamento bruto das sociedades em conta de participação das quais é sócia ostensiva. 

3. Tendo em vista que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não se conhece 
do recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial (Súmula nº 30/TSE).

4.  Recurso especial eleitoral a que se nega seguimento.

1. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão proferido pelo TRE/SP que 
deu provimento ao recurso eleitoral para julgar improcedente a representação ajuizada contra Limpatech Serviços e 
Construções Ltda. por doação acima do limite legal a campanha eleitoral. O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 468):

"Recurso Eleitoral. Representação. Doação acima do limite legal. Pessoa jurídica. Art. 81, §1º, da Lei nº 9.504/97. Sentença de 
procedência parcial. Recursos de iniciativa ministerial e da representada. Recurso da representada. Preliminar de ilegalidade e 
inconstitucionalidade do inc. II do § 4º, do art. 25 da Res. TSE nº 23.406/2014 afastada. Mérito. Documentos apresentados 
unilateralmente não afastam a presunção de legitimidade do valor apresentado, por ofício, pela Receita Federal. Faturamento 
bruto de participação em Sociedade em Conta de Participação. Admissibilidade. Possibilidade de aferição através dos valores 
declarados na DIPJ. Doação regular. Recurso do Ministério Público pugnando pela aplicação da proibição de contratar e licitar 
com o Poder Público por cinco anos prejudicado. Matéria preliminar afastada. Recurso da representada provido. Recurso do 
órgão ministerial prejudicado" .

2. O recorrente alega que há divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e acórdãos do TRE/MT e do TRE/MG quanto à 
possibilidade de considerar o faturamento bruto da sociedade em conta de participação para o cálculo do limite das doações 
das pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. 

3. O recurso especial foi admitido pelo Presidente do Tribunal de origem (fl. 506). 

4. Foram apresentadas contrarrazões às fls. 515-536. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso 
(fls. 545-549).

5. É o relatório. Decido.

6. O recurso especial deve ser conhecido, porquanto o recorrente demonstrou a existência de dissídio jurisprudencial entre o 
acórdão recorrido e aqueles apontados como paradigmas, requisito previsto no art. 276, I, b, do Código Eleitoral para 
admissibilidade do recurso. No mérito, contudo, deve ter seguimento negado. 

7. A controvérsia em análise diz respeito à consideração ou não do faturamento bruto auferido por Sociedades em Conta de 
Participação para cálculo do limite da quantia doada pela recorrida para campanhas eleitorais, conforme dispunha o art. 81, § 
1º, da Lei das Eleições, atualmente revogado. O dispositivo contava com a seguinte redação:

"Art. 81. As doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas a partir do registro dos 
comitês financeiros dos partidos ou coligações. § 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a dois 
por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição."

8. O acórdão recorrido entendeu que o faturamento das sociedades em conta de participação das quais a representada é sócia 
ostensiva deve ser considerado para efeitos do disposto no art. 81, § 1º, da Lei das Eleições. Por esse motivo, além dos R$ 
139.785.566,78, relativos ao faturamento bruto da representada no ano-calendário de 2013, devem ser incluídos R$ 
3.073.695,57, referentes a 50% do faturamento bruto das sociedades em conta de participação a que tem direito. Confiram-se 
os seguintes trechos do acórdão regional (fls. 473-477):

"Inicialmente, necessário destacar que, na esteira do que vem decidindo este Tribunal Regional Eleitoral, é certo que o limite da 
doação está vinculado ao faturamento bruto individual da empresa doadora, porquanto cada uma das empresas componentes 
de um grupo ou sociedade sujeita-se, individualmente, aos limites legais de doação. Ou seja, havendo personalização jurídica 
própria da doadora, torna-se inviável a somatória do faturamento de outros entes para o fim de verificar o limite exigido pela 
legislação eleitoral. (...)

Contudo, o caso em testilha apresenta uma peculiaridade diversa daquela verificada nos casos de grupo econômico, qual seja, a 
participação da representada em sociedade em conta de participação.

Nesse passo, dispõe o artigo 993 do Código Civil que o contrato social da Sociedade em Conta de Participação somente produz 
efeito entre os sócios e a eventual inscrição do instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à 
sociedade; a SCP sequer tem número de CNPJ.

Sobre esse tipo societário, Fábio Ulhoa preleciona que `(...) a conta de participação, a rigor, não passa de um contrato de 
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investimento comum, que o legislador, impropriamente, denominou de sociedade. Suas marcas características, que a afastam 
da sociedade empresária típica, são a despersonalização (ela não é pessoa jurídica) e a natureza secreta (seu ato constitutivo 
não precisa ser levado a registro na Junta Comercial). (...) (in `Curso de Direito Comercial", vol. 2: direito de empresa, 14ª Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 491/492). (...)

Assim, como resultado da soma dos faturamentos brutos auferido pela empresa representada provenientes da sua atividade 
empresarial e da participação como sócia ostensiva da empresa recorrente verifica-se que a representada obteve um 
faturamento bruto maior que aquele utilizado como base para sua condenação na r. sentença de primeira instância, motivo 
pelo qual esta deve ser reformada.

Neste diapasão, extrai-se da declaração de fls. 291/331, considerando-se as informações lá prestadas acerca dos recolhimentos 
referentes à SCP, que a representada auferiu faturamento bruto no ano-calendário de 2013 no montante de R$ 139.785.566,78 
(cento e trinta e nove milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos) 
além dos R$ 3.073,695,57 (três milhões, setenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) 
referentes a 50% (cinquenta por cento) a que tem direito do faturamento bruto das Sociedades em Conta de Participação, 
perfazendo um total de R$ 142.859.262,35 (cento e quarenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e 
sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Deste valor extrai-se que a empresa recorrente poderia doar o limite máximo de R$ 2.857.185,24 (...) motivo pelo qual entendo 
que a doação efetuada no valor total de R$ 2.850.000,00 (...) não extrapolou os parâmetros estabelecidos na lei eleitoral.

9. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que o faturamento bruto da 
sociedade em conta de participação da qual a empresa doadora é sócia ostensiva deve ser considerado para efeito do cálculo 
do limite previsto no art. 81, § 10, da Lei nº 9.504/1997. Isso porque cabe ao sócio ostensivo toda a responsabilidade quanto ao 
gerenciamento do negócio, realizado em seu nome, no que se inclui a realização de todas as operações comerciais celebradas 
publicamente com terceiros, o recolhimento dos tributos e a declaração de imposto de renda da sociedade em conta de 
participação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: o AgR-AI nº 43-76/RF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho 
Neto, j. em 27.11.2018; o REspe nº 398-60/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 02.06.2016; o AgR-REspe nº 28-60/MG, 
Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 10.10.2017, cuja ementa ora transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE. PESSOA JURÍDICA. 
ART. 81 DA LEI 9.504/97. FATURAMENTO BRUTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SOMA DE RECEITAS. 
DESPROVIMENTO.

1. Autos recebidos no gabinete em 23.8.2017.

2. O faturamento bruto da sociedade em conta de participação da qual a empresa doadora é sócia ostensiva deve ser 
considerado para efeito do cálculo do limite previsto no art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97. Precedente: REspe 398-60/DF, redator 
para acórdão Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 6.12.2016.

3. Sendo o sócio ostensivo responsável por gerenciar o negócio, realizado em seu nome (incluindo recolhimento de tributos e 
informe de imposto de renda da sociedade), não há porque não se permitir que se contabilizem os rendimentos auferidos para 
se apurar o percentual de 2% de doação para campanhas eleitorais.

4. A Corte Regional apontou, por meio de documentos constantes dos autos que não foram impugnados pelo Parquet, que a 
empresa é sócia ostensiva de sociedade em conta de participação que obteve renda bruta de R$ 29.047.551,38. Dessa forma, as 
duas receitas somadas totalizaram R$ 50.639.176,23, o que permite doações de até R$ 1.012.783,52, inexistindo excesso.

5. Agravo regimental desprovido.

10. Desse modo, incide no caso a Súmula nº 30/TSE, que dispõe que "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio 
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral" .

11. Diante do exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do RITSE, nego seguimento ao recurso especial eleitoral.

Publique-se. 

Brasília, 22 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 6-50.2017.6.15.0045 PILÕES-PB 45ª Zona Eleitoral (PILÕES)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDOS: IREMAR FLOR DE SOUSA E OUTRA

ADVOGADOS: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - OAB: 11536/PB E OUTROS

Ministro Luís Roberto Barroso
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Protocolo: 1.651/2018

DECISÃO:

Ementa: Direito Eleitoral e Processual Civil. Recurso especial eleitoral. Eleições 2016. Recurso contra expedição de diploma. 
Ausência de certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória na Justiça Comum. Negativa de seguimento.

1. Recurso especial eleitoral interposto contra acórdão regional que julgou improcedente o pedido em recurso contra expedição 
de diploma, em razão da ausência de trânsito em julgado da sentença de suspensão de direitos políticos. 

2. Nos termos do art. 262 do Código Eleitoral, "o recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de 
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade" .

3. A suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 20 da Lei nº 
8.429/1992).

4. De acordo com o acórdão regional, a certidão de objeto e pé juntada aos autos indica que não havia, à época da propositura 
do RCED, decisão definitiva do Tribunal de Justiça sobre a apelação interposta nos autos da ação civil pública na qual o 
candidato foi condenado à suspensão dos direitos políticos. Portanto, a suspensão dos direitos políticos ainda não havia se 
efetivado.

5. Além disso, a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o trânsito em julgado não se perfaz quando ainda há 
recurso pendente de análise, ainda que o mérito da ação tenha sido apreciado pelo juízo singular e que os recursos 
subsequentes se limitem a discutir formalidades recursais. Não cabe à Justiça Eleitoral declarar o trânsito em julgado de decisão 
ainda pendente de análise de recurso na Justiça Comum. Precedentes.

6. Tendo em vista que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não se conhece 
do recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial (Súmula nº 30/TSE).

7. Recurso especial a que se nega seguimento.

1. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão proferido pelo Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba - TRE/PB que julgou improcedente pedido formulado em recurso contra a expedição de diploma 
proposto em desfavor de Iremar Flor de Sousa e Maria do Socorro Santos Brilhante, candidatos eleitos a prefeito e vice-prefeito 
do município de Pilões/PB, nas eleições de 2016. O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 196):

"RECURSO CONTRA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2016. Suspensão dos Direitos Políticos. Condenação em Ação Civil 
Pública. Trânsito em julgado. Inocorrência. Ausência de condição de elegibilidade não reconhecida. Improcedência do pedido.

Constatada a pendência de publicação de decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos junto ao Tribunal de 
Justiça em Ação Civil Pública e sendo possível a modificação da decisão que declarou a intempestividade da apelação, não há 
como reconhecer o trânsito em julgada da sentença condenatória e consequente início do prazo de suspensão dos direitos 
políticos do candidato.

Improcedência do pedido" .

2. O recorrente alega violação aos arts. 14, § 3º, II e 15, da Constituição Federal e ao art. 11, § 1º, II, da Res.-TSE nº 
23.455/2015. Sustenta, em síntese, que (i) o recorrido, Iremar Flor de Sousa, candidato a prefeito nas eleições de 2016, não 
estava no pleno exercício de seus direitos políticos, condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, II, da Constituição Federal, 
porque fora condenado por improbidade administrativa com suspensão de direitos políticos em decisão transitada em julgado 
na Ação Cível nº 0000750-06.2012815.0481; (ii) o recurso em face da sentença condenatória na ação de improbidade foi 
interposto por e-mail, somente um mês após a segunda citação, sendo manifestamente intempestivo e incapaz de impedir o 
trânsito em julgado da sentença; e (iii) a suspensão dos direitos políticos é efeito automático da condenação por improbidade 
administrativa, independentemente de provimento judicial expresso. Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que 
sejam cassados os diplomas dos recorridos. 

3. O recurso especial foi admitido pelo Presidente do Tribunal de origem (fls. 314-318). Contrarrazões apresentadas às fls. 319-
331. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 338-342).

4. É o relatório. Decido.

5. O recurso especial não deve ter seguimento. Nos termos do art. 262 do Código Eleitoral, "o recurso contra expedição de 
diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de 
elegibilidade" . 

6. No caso em análise, a questão controversa diz respeito à suposta falta de condição de elegibilidade do recorrido, Iremar Flor 
de Sousa, candidato eleito a prefeito do município de Pilões/PB, nas eleições de 2016, decorrente da condenação à suspensão 
de seus direitos políticos em ação civil pública fundada na prática de ato doloso de improbidade administrativa. O Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba - TRE/PB julgou improcedente o pedido formulado no recurso contra a expedição de diploma com 
base nos seguintes fundamentos (fls. 199-202):

"Resta incontroverso que o prefeito recorrido teve seus direitos políticos suspensos por decisão proferida em sede de ação civil 
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pública e, também, que a apelação interposta contra aquela decisão restou não conhecida por `notória intempestividade" em 
decisão monocrática proferida pelo relator junto ao TJ/PB (fls. 113/115).

Também é induvidoso que, ao contrário das inelegibilidades, a suspensão dos direitos políticos só se opera com o trânsito em 
julgado da sentença, conforme expressa previsão contida no artigo 20 da Lei 8.429/1992, abaixo transcrito:

Lei 8.429/1992. Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado 
da sentença condenatória. [...]

Resta então, a pergunta a ser respondida por esta Corte: Seria possível reconhecer o trânsito em julgado daquela decisão, para 
que ela produza os efeitos na seara eleitoral, ainda que o apelante esteja discutindo, naqueles autos, a tempestividade de seu 
recurso?

Pois bem, não obstante os fortes argumentos de fato e de direito dos recorrentes e do Ministério Público no sentido de que 
aquele recurso é intempestivo e, portanto, ocorreu o trânsito em julgado, já há entendimento consolidado na Justiça Eleitoral 
no sentido de que só a Justiça Comum poderia reconhecer o trânsito em julgado de uma ação civil pública, ficando esta Justiça 
Especializada condicionada a uma manifestação neste sentido. [...]

Merecendo destaque que, nesta última decisão mencionada, o TSE reconheceu que não havia trânsito em julgado por conta de 
pendência de julgamento de recurso, mesmo havendo, nos autos da ação de improbidade, certidão de trânsito em julgado. [...]

Pois bem, no caso concreto, a certidão de objeto e pé juntada pelos próprios recorrentes a fl. 25 demonstra que ainda não há 
decisão definitiva do Tribunal de Justiça acerca do conhecimento da apelação interposta nos autos da ação civil pública, de 
forma que descabe, neste momento, falar em trânsito em julgado daqueles autos e, consequentemente, em suspensão dos 
direitos políticos do prefeito recorrido. Transcrevo parte da referida certidão:

Certifico, outrossim, que em decisão monocrática proferida às fls. 142/144, não tomou conhecimento, dada sua 
intempestividade, da supramencionada Apelação, oposta contra sentença condenatória, tendo a referida decisão sido 
publicado no Diário da Justiça em 07/10/2016.

Certifico, ainda, que em 17/10/2016 foi interposto- Embargos de Declaração, às fls. 146/149, que aguarda data para 
julgamento.

[..]

Reconheço, portanto, que não há decisão definitiva na Ação Civil Pública 750-06.2012.815.0481, de forma que não há que se 
falar, por ora, em suspensão dos direitos políticos do prefeito recorrido" .

7. Extrai-se do acórdão regional que, na certidão de objeto e pé juntada aos autos, consta não haver, à época da propositura do 
recurso contra a expedição de diploma, decisão definitiva do Tribunal de Justiça sobre a apelação interposta nos autos da 
mencionada ação civil pública, tendo em vista estar pendente de análise os embargos de declaração. A inexistência de prova 
nos autos do trânsito em julgado da decisão condenatória impede o reconhecimento, pela Justiça Eleitoral, da suspensão dos 
direitos políticos do recorrido, pois, nos termos do art. 20, caput, da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), "a 
perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença 
condenatória" . 

8. Além disso, a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o trânsito em julgado não se perfaz quando 
ainda há recurso pendente de análise, ainda que o mérito da ação tenha sido apreciado pelo juízo singular e que os recursos 
subsequentes se limitem a discutir formalidades recursais. Ademais, não cabe à Justiça Eleitoral declarar o trânsito em julgado 
de decisão ainda pendente de análise de recurso na Justiça Comum. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. CARGO. 
PREFEITO. ART. 1º, I, L, DA LC nº 64/1990. REQUISITOS CUMULATIVOS. CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO SINGULAR. NÃO EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DA 
CORTE REVISORA. HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 1º, I, l, da Lei Complementar nº 64/90, pressupõe o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) a 
condenação por improbidade administrativa, transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, (ii) a suspensão dos 
direitos políticos, (iii) o ato doloso de improbidade administrativa, (iv) a lesão ao patrimônio público e (v) o enriquecimento 
ilícito.

2. O ponto nodal da controvérsia dos autos consiste em perquirir existência, ou não, do requisito legal consubstanciado na 
condenação transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado.

3. In casu, o Tribunal de origem assentou o trânsito em julgado de decisão singular afeta à justiça comum, a despeito de apontar 
a interposição de recursos por Ernesto Alexandre Basso, no bojo da ação de improbidade administrativa, nos quais se discute a 
(in)tempestividade da apelação manejada perante o TJ/PR.

4. O trânsito em julgado não se perfaz quando há recurso que ainda se encontra pendente de análise, a despeito de o mérito da 
ação ter sido apreciado pelo juízo singular e as razões dos apelos subsequentes se cingirem a formalidades recursais.

5. À Justiça Eleitoral não cabe declarar o trânsito em julgado de decisão ainda pendente de análise de recurso na Justiça 
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Comum. Precedentes: AgR-REspe nº 148-83/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes, julgado em 23.2.2017 e AgR-RO nº 448-80/SE, Rel. 
Min. Luciana Lóssio, PSESS de 23.10.2014.

6. Por seu turno, a constatação da existência de decisão colegiada acerca de atos de improbidade administrativa demanda 
efetiva apreciação, pela Instância Revisora, das práticas ímprobas imputadas à parte, para a perfeita constituição da hipótese de 
inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l, da Lei Complementar nº 64/90.

7. A ausência de trânsito em julgado da decisão singular que condenou o ora Recorrente pela prática de improbidade 
administrativa e o não exaurimento da jurisdição da instância colegiada obstam a subsunção da hipótese dos autos à causa de 
inelegibilidade em comento, visto que os requisitos descritos no dispositivo de regência devem estar cumulativamente 
presentes.

8. Agravo Regimental desprovido."

(AgR-REspe nº 179-14/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.06.2017) (grifos acrescentados); e

"ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO PLENÁRIA UNÂNIME DE SUBMETER O FEITO A 
JULGAMENTO COLEGIADO PELO TSE. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO NAS 
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HIPÓTESE EM QUE (I) NÃO OCORREU O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU 
CONDENATÓRIA DO RECORRENTE, NA ACP POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E (II) NÃO HÁ DECISÃO DE MÉRITO 
PROFERIDA POR ÓRGÃO JUDICIAL COLEGIADO, QUANTO AO ATO DITO ÍMPROBO IMPUTADO AO ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA 
DE REQUISITOS PARA A INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE COGITADA NO ART. 1º, I, L, DA LC 64/90. RECURSO ESPECIAL DE 
EDSON GOMES E OUTROS A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Hipótese em que o recorrente, Prefeito eleito de Ilha Solteira/SP, fora condenado em primeiro grau de jurisdição pela prática 
de ato de improbidade administrativa e o recurso de Apelação por ele interposto contra a dita sentença condenatória foi 
considerado deserto pelo egrégio TJ/SP, não tendo sido conhecido, portanto. A essa decisão de deserção sucedeu a 
interposição tempestiva de Recurso Interno, que veio a ser desprovido. Na sequência, nova impugnação recursal contra essa 
decretação de deserção, que ainda se encontra pendente de solução, daí porque não se pode afirmar o trânsito em julgado da 
condenação da aludida sanção por ato de improbidade, expedida no juízo monocrático.

2. A pendência de apreciação e decisão de recurso que, embora em tese ou mesmo remotamente, pode alterar a conclusão do 
Tribunal a quo quanto à admissibilidade da Apelação, havida por deserta, denota induvidosamente a não ocorrência do trânsito 
em julgado da sentença condenatória recorrida. Não se há de cogitar, em caso assim, de antecipação ou de conclusão 
apriorística de que o recurso interposto será desprovido, inclusive porque a produção de tal resultado pertence exclusivamente 
à cognição de juízo estranho à Justiça Eleitoral.

3. A Lei de Improbidade, em seu art. 20, expressamente consigna que a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o 
trânsito em julgado da sentença condenatória, hipótese não verificada no caso dos autos. A submissão da eficácia da decisão de 
condenação à ocorrência do seu trânsito em julgado insere-se entre as garantias jurídicas impostergáveis da pessoa submetida 
a processo de improbidade administrativa, funcionando como freio ou contenção de ímpetos sancionadores difusos, por 
elevados que sejam os seus propósitos e elogiáveis as suas intenções.

4. O julgamento do recurso de Agravo de Instrumento interposto de decisão monocrática que inadmitiu a Apelação - no qual se 
apreciou somente a ocorrência de deserção, sem qualquer juízo de mérito - não se enquadra, seguramente, no conceito de 
decisão proferida por órgão judicial colegiado, previsto na LC 64/90, porquanto somente com decisão meritória se poderá 
afirmar a presença de dolo na conduta do agente, lesão ao erário ou enriquecimento ilícito decorrentes da infração imputada. A 
eventual demora no proferimento de decisão de mérito recursal é uma das cruzes da jurisdição, mas não tem o efeito de 
ensejar a imposição precoce de reprimendas jurídicas, por ausência de definitividade do juízo desfavorável à parte, dantes 
expedido.

5. A interpretação da Lei da Ficha Limpa conduz à necessária conclusão de que, não havendo o trânsito em julgado da sentença 
condenatória, a decisão proferida por órgão judicial colegiado, para que seja apta a acarretar a inelegibilidade do art. 1º, I, l, da 
LC 64/90, deve efetivamente ter decidido o mérito da demanda submetida à sua análise e concluído (a) pela condenação do 
agente (nas hipóteses de competência originária), (b) pela reforma da sentença absolutória ou (c) pela confirmação da sentença 
condenatória. Sem tal resultado de meritis, é juridicamente inviável afirmar-se a presença de dolo na conduta do agente, de 
dano ao erário ou enriquecimento ilícito decorrentes da prática do ato ímprobo, ou seja, tais situações somente se afiguram 
possíveis com o julgamento meritório. A expedição de decisão quanto ao mérito da imputação é a chave da legitimidade da 
condenação judicial; sem decisão que o aprecie e o decida, em face de recurso regularmente interposto, o juízo desfavorável 
será acoimado de desprestigiar a garantia individual que assegura ao acionado o direito de esgotar as suas oportunidades de 
defesa.

6. Em regra, não há imediata e invariável repercussão linear ou automática dos efeitos de decisões ou sentenças prolatadas na 
esfera penal, no âmbito do Direito Eleitoral, notadamente quando se trata de provimentos cautelares, preservando-se, por 
consequência, o jus honorum dos candidatos.

7. Diante da decisão plenária de submeter o próprio Recurso Especial a julgamento colegiado, dá-se provimento ao aludido 
Recurso, para, afastada a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, da LC 64/90, deferir o pedido de Registro 
de Candidatura de EDSON GOMES ao cargo de Prefeito do Município de Ilha Solteira/SP, revogando-se, por conseguinte, a 
tutela provisória de urgência dantes concedida. Registra-se, por ser conveniente, que obviamente não há qualquer incursão no 
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feito recursal que se acha em trâmite, no qual se decidirá se houve - ou não - a deserção do recurso apelatório da parte, 
desafiado contra a sua condenação por ato de improbidade administrativa, definindo-se a ocorrência, do trânsito em julgado do 
respectivo decreto."

(AgR-REspe nº 148-83, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 23.02.2017) (grifos acrescentados)

9. Desse modo, incide no caso a Súmula nº 30/TSE, que dispõe que "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio 
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral" . 
Saliento que, de acordo com o entendimento firmado por este Tribunal, a Súmula nº 30/TSE pode ser utilizada para afastar 
ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial. Nesse sentido, confiram-se o AgR-REspe nº 235-26/GO, Rel. Min. Admar 
Gonzaga, j. em 15.03.2018 e o AgR-AI nº 152-60/MS, Rel. Min. Luciana Lóssio, j. em 18.04.2017.

10. Diante do exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do RITSE, nego seguimento ao recurso especial eleitoral.

Publique-se. 

Brasília, 23 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 316-31.2016.6.21.0140 CAMPO NOVO-RS 140ª Zona Eleitoral (CORONEL BICACO)

AGRAVANTE: EDISON BARALDI MACHADO

ADVOGADOS: ADAIR PINTO DA SILVA - OAB: 31475/RS E OUTROS

AGRAVADOS: ANTONIO SARTORI E OUTRO

ADVOGADOS: MARITÂNIA LÚCIA DALLAGNOL - OAB: 25419/RS E OUTROS

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 6.747/2018

DECISÃO:

Ementa: Direito Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral com agravo. Eleições 2016. Ação de investigação Judicial Eleitoral. Conduta 
vedada e abuso do poder político e de autoridade. Ausência de impugnação específica da decisão agravada. Reexame de fatos e 
provas. Negativa de seguimento.

1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral interposto para impugnar acórdão do TRE/RS que manteve 
a sentença de improcedência de ação de investigação judicial eleitoral.

2. O recurso especial foi inadmitido por incidência da Súmula nº 24/TSE. Esse fundamento não infirmado de forma específica, o 
que atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente 
fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta" .

3. No caso, o TRE/RS manteve a sentença de improcedência da AIJE, sob os fundamentos de que: (i) as condutas imputadas aos 
recorridos, consistentes na pavimentação de rua e na reforma de sala de aula, não se enquadram no rol taxativo do art. 73, § 
10, da Lei das Eleições, por não se tratarem de programas sociais, mas de realização de obras públicas, cuja contratação se deu 
mediante devido procedimento licitatório; (ii) não há elementos, nos autos, que permitam concluir que a empresa contratada é 
"de fachada" ; (iii) inexistem provas robustas e incontroversas de que a contratação da empresa se deu mediante fraude ao 
caráter competitivo do certame, de forma a caracterizar o suposto abuso de autoridade; (iv) ausência de provas de que houve 
manobra na contratação da referida empresa, com fins eleitoreiros, a configurar o abuso do poder político; (v) não restou 
demonstrada a repercussão eleitoral dos aditamentos referentes às obras de pavimentação e de reforma da sala de aula. A 
alteração das conclusões acima demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 24/TSE.

4. Agravo a que se nega seguimento.

1. Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Edison Baraldi Machado contra decisão de inadmissão de recurso 
especial eleitoral, que tem por objeto acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul - TRE/RS que manteve 
sentença de improcedência em Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, por conduta vedada e abuso do poder político e de 
autoridade, ajuizada contra Antônio Sartori e Iliandro Cesar Welter, candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, 
respectivamente, do Município de Campo Novo/RS. O acórdão foi assim ementado (fl. 502):

"RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE. ELEIÇÕES 2016. ART. 73, § 10, DA LEI N. 9.504/97. 
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO E REFORMA. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE CANDIDATO A VEREADOR NA 
EMPRESA CONTRATADA. NÃO DEMONSTRADO O ABUSO DE PODER POLÍTICO E A PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA. 
LEGITIMIDADE DO PLEITO. PROVIMENTO NEGADO.
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1. Contratação de empresa para pavimentação de rua e reforma de sala de aula de escola municipal que alegadamente 
caracterizaria conduta vedada aos agentes públicos.

2. O § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/97 veda aos agentes públicos, no ano em que se realizar eleição, a distribuição gratuita de 
bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de 
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.

3. Situação que não engloba a realização de obras. Inviável a conclusão de que as benfeitorias realizadas foram "distribuídas"  à 
população e que deveriam estar inseridas no conceito de programa social. Contratação mediante processo licitatório, 
devidamente publicizado, para o cumprimento de função própria da natureza da administração pública, que não pode ser 
interrompida durante o período eleitoral.

4. Circunstância fática não caracterizada como conduta vedada ou como prática de abuso de poder com o condão de 
comprometer a isonomia e macular a legitimidade do pleito.

5. Provimento negado" .

2. Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados (fls. 545-549).

3. Em seu recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação ao art. 73, §§ 10 e 11, da Lei nº 9.504/1997, uma vez que as 
candidaturas dos recorridos nas eleições de 2016 teriam sido indevidamente beneficiadas, pela: (i) realização de obras de 
calçamento e reforma de sala de aula da escola municipal, executadas por empresa "de fachada"  de propriedade do candidato 
a vereador da mesma coligação dos recorridos conhecido por "Julião" ; e (ii) concessão, pela administração municipal, de 
isenção de tributo de contribuição de melhoria para os moradores e os proprietários das moradias localizadas nas vias públicas 
em que foram executadas tais obras.

4. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial, sob o argumento de que o acolhimento das pretensões recursais esbarraria 
no óbice da Súmula nº 24/TSE (fls. 563-564).

5. No agravo, a parte alega que não busca o reexame do conjunto probatório dos autos, mas o devido enquadramento jurídico 
dos fatos. No mais, reitera as razões recursais, quanto à ocorrência da conduta vedada e do abuso do poder político e de 
autoridade (fls. 569-574).

6. Contrarrazões ao agravo às fls. 583-593.

7. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do agravo e do recurso especial (fls. 600-602v).

8. É o relatório. Decido.

9. O agravo não deve ter seguimento. 

10. Em primeiro lugar, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnação específica dos fundamentos utilizados 
pela Presidência do TRE/RS para obstar o regular processamento do recurso especial, notadamente quanto à incidência da 
Súmula nº 24/TSE. A petição de agravo, além de repetir as razões do recurso especial, limitou-se a alegar, de forma genérica, 
que "o presente recurso especial não visa revolver matéria probatória"  (fl. 572). Essa circunstância atrai a incidência da Súmula 
nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida 
que é, por si só, suficiente para a manutenção desta" .

11. No caso, os fundamentos apresentados pelo agravante já foram devidamente afastados pelo acórdão regional, de modo 
que não há razões que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior 
Eleitoral, "o princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito 
capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios 
fundamentos" , em razão da ausência de regularidade formal (AgR-AI nº 140-41/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.08.2017). No 
mesmo sentido: AgR-AI nº 315-49/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 22.02.2018; AgR-AI nº 204-92/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, j. em 23.11.2017; e AgR-AI nº 714-81/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 22.04.2014.

12. Ainda que ultrapassado esse obstáculo, melhor sorte não assiste ao agravante. O Tribunal Regional, instância soberana na 
análise de fatos e provas, manteve a sentença de improcedência da presente AIJE, sob os fundamentos de que: (i) as condutas 
imputadas aos recorridos, consistentes na pavimentação de rua e na reforma de sala de aula, não se enquadram no rol taxativo 
do art. 73, § 10, da Lei das Eleições, por não se tratarem de programas sociais, mas de realização de obras públicas, cuja 
contratação deu-se mediante devido procedimento licitatório; (ii) não há elementos, nos autos, que permitam concluir que a 
empresa contratada é "fantasma"  ou "de fachada" ; (iii) inexistem provas robustas e incontroversas de que a contratação da 
empresa se deu mediante fraude ao caráter competitivo do certame, de forma a caracterizar o suposto abuso de autoridade; 
(iv) ausência de provas de que houve manobra, por parte dos recorridos, na contratação da referida empresa, com fins 
eleitoreiros, a configurar o abuso do poder político; (v) não restou demonstrada a suposta repercussão eleitoral dos 
aditamentos referentes às obras de pavimentação e de reforma da sala de aula.  (fls. 509-513):

13. A modificação dessas conclusões exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado 
nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE, a qual dispõe que "não cabe recurso especial eleitoral para simples 
reexame do conjunto fático-probatório" . 

14. Por fim, anoto que, embora a questão atinente à suposta concessão de isenção de tributo de contribuição de melhoria não 
tenha sido ventilada na inicial, mas somente em réplica - o que, ao menos em tese, configuraria inovação recursal, não passível 
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de conhecimento -, o TRE/RS manifestou-se especificamente sobre tal alegação (fl. 510). Ademais, a teor do art. 1.014[1], do 
Código de Processo Civil, as questões de fato não ventiladas em primeiro grau podem ser suscitadas na apelação, desde que a 
parte comprove que não as alegou anteriormente por motivo de força maior, circunstância não verificada na hipótese dos 
autos.

15. Diante do exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do RITSE, nego seguimento ao agravo. 

Publique-se. 

Brasília, 22 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

[1] Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que 
deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1-04.2018.6.09.0031 SILVÂNIA-GO 31ª Zona Eleitoral (SILVÂNIA)

AGRAVANTE: JOSÉ ALESSANDRO DE JESUS MENDES

ADVOGADOS: LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA - OAB: 23188/GO E OUTRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 6.863/2018

DECISÃO:

Ementa: Direito Eleitoral e Processual Civil. Recurso especial eleitoral com agravo. Eleições 2016. Doação Acima do Limite Legal. 
Decadência. Não ocorrência. Retroatividade de lei eleitoral mais benéfica. Inaplicação. Negativa de seguimento.

1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral, que tem por objeto acórdão proferido pelo TRE/GO, que 
manteve condenação por doação acima do limite legal, com a imposição de multa.

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

3. Agravo a que se nega seguimento.

1. Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por José Alessandro de Jesus Mendes contra decisão de inadmissão recurso 
especial eleitoral, que tem por objeto acórdão proferido pelo TRE/GO que, confirmando sentença eleitoral, condenou o 
recorrente por doação acima do limite legal nas Eleições 2016, com a imposição de multa de R$ 49.399,50 (quarenta e nove mil, 
trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

2. Em seu recurso especial, a recorrente sustenta, em síntese: (i) decadência do direito de propor a representação por doação 
superior ao limite legal, na medida em que a diplomação ocorreu em 19.12.2016 e a ação foi ajuizada em 29.11.2017, 
extrapolando o prazo decadencial de 180 dias; (ii) que a nova redação do art. 23 da Lei nº 9.504/1997, conferida pela  Lei nº 
13.488/2017, que reduziu o valor da multa por doação acima do limite legal, deve ser aplicada ao caso em razão do caráter 
retroativo da lei mais benéfica; (iii) que parte dos valores doados foram por ele utilizados na própria campanha, não estando 
sujeita ao limite de 10% de seus rendimentos brutos no ano anterior; e (iv) divergência jurisprudencial. 

3. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial (fls. 154-156) sob o fundamento de que as razões recursais objetivam apenas 
o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via excepcional, incidindo na espécie a Súmula 
no 24/TSE. 

4. Em seu agravo, a parte limitou-se a reiterar as razões do recurso especial.

5. É o relatório. Decido.

6. O agravo não deve ter seguimento. 

7. A Presidência do Tribunal Regional inadmitiu o recurso especial por entender que os pontos suscitados no recurso 
demandariam "revolvimento do conjunto fático-probatório"  (fl. 155), encontrando óbice na Súmula nº 24/TSE. Ocorre que o 
agravante (fls. 160-180) não infirmou este fundamento da decisão de inadmissão. A petição de agravo limitou-se a reproduzir as 
razões do recurso especial (fls. 137/2151), sem enfrentar especificamente o argumento contido na decisão agravada, como se o 
agravo tivesse por objetivo reformar o acórdão de origem.

8. Portanto, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnação específica dos fundamentos utilizados pela decisão 
agravada para negar seguimento ao agravo nos próprios autos. Essa circunstância atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE, 
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segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si 
só, suficiente para a manutenção desta" .

9. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral, "o princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o 
ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende 
modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos" , em razão da ausência de regularidade formal (AgR-AI nº 
140-41, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.08.2017). No mesmo sentido: AgR-AI nº 315-49, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 22.02.2018; 
AgR-AI nº 204-92, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 23.11.2017; e AgR-AI nº 714-81, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 
22.04.2014.

10. Diante do exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do RITSE, nego seguimento ao agravo.

Publique-se. 

Brasília, 22 abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 190-28.2017.6.26.0262 SANTO ANDRÉ-SP 262ª Zona Eleitoral (SANTO ANDRÉ)

AGRAVANTE: THIAGO ROCHA DE PAULA

ADVOGADOS: CARLOS EDUARDO GOMES CALLADO MORAES - OAB: 242953/SP E OUTROS

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 1.315/2019

DESPACHO:

1. Compulsando os autos, verifico que o agravante, Thiago Rocha de Paula, não procedeu à juntada de procuração concedendo 
poderes ao advogado Rafael Cezar dos Santos, subscritor do agravo de fls. 165-171 e 173-179. 

2. Nos termos do art. 76, caput, do CPC, determino a suspensão do processo, para que a parte agravante regularize a sua 
representação processual no prazo de 3 (três) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I, do 
referido diploma legal [1]. 

3. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Publique-se. 

Brasília, 22 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

[1] CPC/2015. Art. 76.  Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o 
processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o 
relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; [...].

PUBLICAÇÃO Nº 58/2019/SEPROC1

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1-47.2017.6.12.0001 CORONEL SAPUCAIA-MS 19ª Zona Eleitoral (PONTA PORÃ)

AGRAVANTES: COLIGAÇÃO JUNTOS PARA DESENVOLVER CORONEL SAPUCAIA E OUTROS

ADVOGADOS: MELKE E PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB: 331/2007/MS E OUTROS

AGRAVADOS: RUDI PAETZOLD E OUTRO

ADVOGADOS: MURILO GODOY - OAB: 11828/MS E OUTROS
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Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 69/2019

DECISÃO:

Ementa: Direito Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral com agravo. Eleições 2016. Inelegibilidade superveniente. Incidência da 
súmula nº 47/TSE. Negativa de seguimento.

1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral interposto contra acórdão do TRE/MS que julgou 
improcedente o recurso contra expedição de diploma.

2. A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de diploma é aquela que surge até a 
data do pleito (Súmula nº 47/TSE).

3. Esse entendimento foi reafirmado para as eleições de 2016. Portanto, eventual revisão da jurisprudência não operaria efeitos 
no presente caso, em consideração aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da isonomia.

4. Agravo a que se nega seguimento.

1. Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pela Coligação Juntos para Desenvolver Coronel Sapucaia e outros contra 
decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral, que tem por objeto acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso do Sul - TRE/MS que negou provimento ao recurso contra expedição de diploma contra Rudi Paetzold e Lauri 
Turatto, eleitos respectivamente, prefeito e vice-prefeito do Município de Coronel Sapucaia/MS no pleito de 2016. O acórdão 
foi assim ementado (fls. 290-291):

"RECURSOS CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL. JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 96-B DA LEI 
N.º 9.504/1997. PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. NÃO CONSTITUI HIPÓTESE DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. 
REJEIÇÃO. MÉRITO. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA ENTRE O PERÍODO DE REGISTRO DE CANDIDATURA E A 
DATA DO PLEITO. EFEITO SUSPENSIVO, PELA JUSTIÇA COMUM, À DECISÃO DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DE 
PREFEITO MUNICIPAL. ART. 26-C DA LEI Nº 9.504/1997. DECISÃO REFORMADA APÓS A DATA DO PLEITO. CANDIDATO, NO DIA 
DAS ELEIÇÕES, COM REGISTRO DEFERIDO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS EM BENEFÍCIO DO ELEITOR. 
INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990, NÃO CONFIGURADA. 
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DIPLOMAÇÃO.

Tendo sido interpostos dois recursos contra expedição de diploma sob os mesmos fundamentos e deduzindo idênticos pedidos, 
devem ser julgados de forma conjunta nos termos do art. 96-B da Lei nº 9.504/1997.

O recurso contra expedição do diploma é o instrumento hábil à desconstituição dos diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral, 
sendo cabível, nos termos do art. 262 do Código Eleitoral, somente nas hipóteses de inelegibilidade superveniente ou de 
natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade.

A denominada condição da ação é uma categoria teórica relacionada a elementos da ação situada entre as questões de mérito 
e o exame da admissibilidade, não sendo mais contemplada pelo atual Código de Processo Civil, porquanto não constitui 
hipótese de pressupostos processuais (existência e validade do processo), cuja inobservância impediria o exame do mérito, já 
que, a teor de seu art. 485, caput e inciso IV, reconhecida a ilegitimidade ou a falta de interesse, o órgão jurisdicional deve 
proferir decisão de inadmissibilidade. Sendo, pois, o próprio mérito do RCED a indagação da existência, ou não, de causa de 
inelegibilidade superveniente, posterior ao registro e anterior à eleição, apta a ensejar a cassação do diploma, rejeita-se a 
alegação preliminar de falta de condição de ação.

Constatando-se, do conjunto dos autos, que há provas suficientes da competente decisão irrecorrível de rejeição de contas do 
então candidato, como gestor público, pelo Tribunal de Contas e consequente desaprovação pela Câmara Municipal, cujos 
expedientes e certidões são provenientes de fontes oficiais, dotadas de fé pública, vez que extraídos de autos de processos 
judiciais não há que se falar em falta de provas a impedir eventual reconhecimento da inelegibilidade prevista pelo art. 1º, 
inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990, mormente quando não apresentados quaisquer elementos aptos a infirmar 
a legitimidade dos documentos.

A inelegibilidade superveniente, ensejadora da interposição de recurso contra expedição de diploma fundado no art. 262 do 
Código Eleitoral, cujo rol é taxativo ou numerus clausus, não se admitindo ampliação, é a que surge entre a data do registro da 
candidatura, mas ocorrida até a do pleito.

Tendo o candidato, que teve contas de gestão rejeitadas por órgão competente, a ensejar a inelegibilidade prevista no art. 1º, 
inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990, concorrido ao cargo eletivo amparado por liminar e concessão de efeito 
suspensivo a agravo de instrumento, obtido junto à Justiça Comum Estadual, que suspendeu os efeitos de decisão de rejeição 
das contas, e com o deferimento do registro da candidatura por esta Justiça Eleitoral, inocorre [sic] a inelegibilidade 
superveniente, fundada no art. 262 do Código Eleitoral, se a decisão liminar foi cassada após a data das eleições, gerando 
efeitos apenas em eleições futuras, sendo impróprio se cogitar de sua retroatividade com vistas a alcançar pleito já realizado, já 
que o candidato, no dia das eleições, era elegível.

RCED desprovido em prestígio da segurança jurídica" .

2. Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados (fls. 363-371).
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3. Em seu recurso especial, o recorrente alega, em síntese: (i) que o acórdão regional, ao superar a inelegibilidade 
superveniente do recorrido, violou o art. 262 do Código Eleitoral, bem como o art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990 e o art. 14, § 9º, da 
Constituição Federal, uma vez que a data da diplomação deve ser o marco final do prazo da incidência da inelegibilidade 
superveniente; e (ii) a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados do TRE/MG (fls. 374-385). 

4. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial pelos seguintes fundamentos: (i) as razões recursais são deficientes quanto a 
forma como teria ocorrido a violação aos dispositivos apontados, o que atrai a incidência das Súmulas nos 282 e 284/STF; e (ii) 
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do TSE, atraindo a aplicação da Súmula nº 30/TSE (fls. 411-414).

5. No agravo, a parte alega que: (i) os dispositivos legais foram indicados pelos agravantes em sede de embargos de declaração, 
nos quais a parte pediu que houvesse a efetiva e expressa análise pelo órgão julgador, o que afasta a Súmula nº 282/STF; (ii) as 
razões recursais expuseram de modo detalhado a controvérsia do processo e os motivos pelos quais o recurso comportava 
admissão e provimento e, portanto, não se aplica a Súmula nº 284/STF; e (iii) os agravantes realizaram o cotejo analítico entre 
os acórdãos confrontados e demonstraram sua similitude fática (fls. 418-426).

6. Contrarrazões ao recurso especial e ao agravo às fls. 430-461. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo provimento 
do agravo e do recurso especial (fls. 467-470v).

7. É o relatório. Decido.

8. O agravo não deve ter seguimento. Na hipótese, o Tribunal Regional afirmou que Rudi Paetzold teve seu registro de 
candidatura deferido ao cargo de prefeito do Município de Coronel Sapucaia/MT, nas eleições de 2016, em razão de liminar 
obtida na Justiça Comum Estadual nos autos nº 1408964-31.2016.8.12.0000. Essa liminar suspendeu os efeitos da decisão da 
Câmara de Vereadores de Coronel Sapucaia/MS que desaprovou as contas referentes à sua gestão de chefe do Poder Executivo 
Municipal no período de 2009 a 2012. Apenas em 04.10.2016, dois dias após o pleito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do 
Sul, ao julgar o agravo de instrumento, cassou a referida liminar. O TRE/MT negou provimento ao recurso contra a expedição de 
diploma, tendo em vista ter sido a decisão de revogação proferida após a data do pleito eleitoral de 2016, realizado em 
02.10.2016. Confira o seguinte trecho do acórdão regional (fls. 297 e 300).

"Dito isso, veja-se que o recorrido ajuizou ação nos autos n.º 1408964-31.2016.8.12.0000, junto ao Juízo da 2.ª Vara da 
Comarca de Amambi, com o intento de anular a rejeição de suas contas pela Câmara de Vereadores de Coronel Sapucaia.

Nessa mesma ação, foi concedido, em 16.8.2016, efeito suspensivo a agravo de instrumento que fora interposto contra decisão 
daquele Juízo que indeferira pedido de tutela de urgência (fl. 55).

Como resultado, restaram suspensos os efeitos da decisão que desaprovou as contas referentes ao exercício de 2009, prestadas 
pelo recorrido, até o julgamento final do agravo.

[...]

Na hipótese, a alegada inelegibilidade resultou da decisão de fls. 56/64, dada pelo Tribunal de Justiça deste Estado, no dia 
4.10.2016, dois dias após a data do pleito, realizado em 2.10.2016 (Resolução TSE n.º 23.450/2015 c/c art. 1.º da Lei nº 
9.504/1997).

Consequentemente, ainda que a situação acima exposta possa, em tese, configurar inelegibilidade, tal inelegibilidade não pode 
ser reconhecida como superveniente, nos termos do art. 262 do Código Eleitoral, o que obsta o provimento do RCED."

9. O acórdão recorrido, portanto, está alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consubstanciada na Súmula nº 
47/TSE, no sentido de que "a inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de diploma, 
fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro 
de candidatura, e que surge até a data do pleito" . Nesse sentido, confira o AgR-AI nº 242-14/CE, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 
28.06.2018:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO CONTRA 
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED). PREFEITO E VICE-PREFEITO. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR QUE 
SUSPENDIA A REJEIÇÃO DE CONTAS DO CANDIDATO APÓS A DATA DO PLEITO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 
26/TSE. NÃO PROVIMENTO. 

Histórico da demanda 

1. Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial eleitoral que interpôs - em face de acórdão pelo qual negado 
provimento ao recurso contra expedição de diploma, ocorrida a inelegibilidade superveniente de Marinez Alves de Sales Moraes 
após a data do pleito -, manejou agravo de instrumento José Adalberto Feitosa Rodrigues, candidato ao cargo de Prefeito nas 
eleições de 2016. 

2. Negado seguimento ao agravo de instrumento, monocraticamente, ante: (i) a inocorrência de usurpação de competência 
desta Corte Superior, quando da ocasião do juízo de admissibilidade do especial; (ii) a ausência de cotejo analítico entre as 
decisões paradigmas e o acórdão guerreado, nos termos da Súmula nº 28/TSE; e (iii) a inviabilidade de se arguir, pela via do 
RCED, a declaração de inelegibilidade superveniente - ainda que revogada a liminar que suspendia a rejeição de contas - após a 
data do pleito, a teor da Súmula nº 47/TSE.  

Do agravo regimental 

3. A mera repetição das razões veiculadas no recurso especial não se mostra suficiente a infirmar os fundamentos da decisão 
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agravada. Aplicação da Súmula nº 26/TSE. Precedentes. 

Agravo regimental não conhecido.

10. Desse modo, incide no caso a Súmula nº 30/TSE, que dispõe que "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio 
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral" .

11. Ressalto que penso que é possível - e talvez até necessário - que a Súmula nº 47/TSE venha a ser revisitada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral. No entanto, como o entendimento sumulado vem sendo aplicado às Eleições 2016, eventual revisão da 
jurisprudência não deve operar efeitos no presente caso, em consideração aos princípios da segurança jurídica, da proteção da 
confiança legítima e da isonomia. Nesse sentido, confiram-se: o AgR-AI nº 73-10, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. 
em 25.10.2018; o AgR-REspe nº 431-76, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 20.09.2018; e o AgR-REspe nº 251-63, Rel. Min. Edson 
Fachin, j. em 06.12.2018, cuja ementa ora transcrevo:

"ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 
(RCED). INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. SÚMULA 47/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 30/TSE. 
REVISÃO DE SÚMULA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS. INADEQUAÇÃO. 
MANUNTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal Superior Eleitoral reconhece a data da eleição como o momento da realização do ato jurídico político (exercício do 
sufrágio) e é nessa data que se deve verificar a presença ou a ausência dos requisitos necessários, assim respeitada a 
racionalidade procedimental em face da autenticidade eleitoral (Súmula 47/TSE).

2. A revisão dessa compreensão com impacto para as eleições de 2016 não é medida cabível, em virtude da necessária proteção 
ao princípio da anualidade em perspectiva ampliada, devidamente observada a exigência ética-jurídica de observância da 
moralidade nos limites do ordenamento jurídico e em respeito ao princípio da isonomia.

3. A Súmula 30 do TSE impede que se conheça da divergência jurisprudencial afirmada pelos recorrentes se a decisão proferida 
pela Corte Regional e objeto de Recurso Especial está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

4. A intimação pessoal do Ministério Público se dá com a entrega dos autos no protocolo da Procuradoria.

5. O parecer da lavra do Procurador Regional Eleitoral não vincula ou obriga a atuação do Ministério Público Eleitoral em tal ou 
qual sentido. Interesse jurídico caracterizado.

6. Agravo regimental a que se nega provimento." 

12. Diante do exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do RITSE, nego seguimento ao agravo. 

Publique-se. 

Brasília, 23 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 504-02.2016.6.26.0361 HORTOLÂNDIA-SP 361ª Zona 
Eleitoral (HORTOLÂNDIA)

RECORRENTES: ANTÔNIO MEIRA E OUTRA

ADVOGADOS: MARCOS JOAQUIM GONÇALVES ALVES - OAB: 146961/SP E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Edson Fachin

Protocolo: 9.007/2017

Eleições 2016. Recurso extraordinário. Agravo de instrumento. Recurso especial eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. 
Abuso do poder político. Aplicação das Súmulas nos 24, 28 e 30/TSE. Pressupostos de admissibilidade recursal. Ausência de 
repercussão geral. Tema 181 do STF. Recurso extraordinário a que se nega seguimento, prejudicado o pedido de efeito 
suspensivo.

DECISÃO

Vistos etc.
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1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Antônio Meira e Renata Cristina Belufe Moreno Lippaus, candidatos não 
reeleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Hortolândia/SP, com pedido de efeito suspensivo, contra o 
acórdão do Tribunal Superior Eleitoral pelo qual mantida a procedência da ação de investigação judicial eleitoral fundada em 
abuso de poder político, declarada a inelegibilidade dos investigados nas Eleições 2016.

2. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fls. 2.560-1):

"ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO. PREFEITO E VICE-PREFEITA. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA Nº 
24/TSE. NÃO PROVIMENTO. 

Histórico da demanda

1. Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial eleitoral que interpuseram, exarado pela Presidência do 
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP), manejaram agravo de instrumento Antônio Meira, Renata Cristina Belufe 
Moreno Lippaus e Cleudice Aparecida Baldo Meira. 

2. Negado seguimento aos agravos de instrumento, monocraticamente, ausente a alegada violação dos arts. 93, IX, da 
Constituição Federal; 1.022, II, III e parágrafo único, II, do CPC/2015; 275, I e II, do Código Eleitoral; e 105-A da Lei nº 
9.504/1997, aplicadas as Súmulas nos 24, 28 e 30 do TSE. 

Do agravo regimental

3.    Devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não há falar em 
afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal; 1.022, II, III e parágrafo único, II, do CPC/2015; e 275, I e II, do Código Eleitoral. 

4. Cumpridos os requisitos do art. 319 do CPC, ausente a inépcia da inicial. Compreensão em sentido contrário exigiria o 
reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula nº 24 do TSE. Precedente.

5. Configurada a gravidade da prática de abuso do poder político, decorrente de perseguição política a servidores municipais da 
área de educação - comprovada a destituição de função de 4 servidores -, com o intuito de obtenção de apoio à gestão e à 
candidatura à reeleição. Conclusão em sentido diverso encontra óbice na Súmula nº 24 do TSE. 

6. Demonstrada a participação indireta dos beneficiários na prática ilícita ante a presença dos candidatos nas reuniões e a 
proximidade por parentesco entre o Prefeito e o agente que praticou a conduta abusiva, razão pela qual não há falar em 
violação do art. 22, XIV, da LC nº 64/1990 pelo reconhecimento de inelegibilidade por presunção. 

Conclusão 

Agravos regimentais conhecidos e não providos."

3. Opostos embargos de declaração (fls. 2.582-9), foram rejeitados (fls. 2.607-15).

4. Nas suas razões (fls. 2.618-32) - interposto o recurso com fundamento nos arts. 102, III, a, da CF/1988 c/c o art. 1.029 do CPC 
e aparelhado na violação dos arts. 5º, XLV e LVII, e 14, § 9º, da CF/1988 -, sustentam os recorrentes, em síntese:

i. presente a repercussão geral da matéria, ante a necessidade de manifestação do STF quanto à incidência da inelegibilidade 
prevista no art. 22, LIV, da LC nº 64/1990 - situação jurídica que restringe o exercício de direitos políticos fundamentais, tais 
como a capacidade eleitoral passiva - sobre quem não é o responsável pelos fatos considerados abusivos, mas apenas 
beneficiário das condutas praticadas por pessoa de seu núcleo político e também familiar;

ii. a imposição da sanção de inelegibilidade a quem apenas praticou ato lícito no exercício de seu direito de reunião, sem a 
existência de qualquer demonstração de responsabilidade, ainda que indireta, pelos fatos atribuídos a terceiros - considerados 
os laços pessoais e proximidades políticas - revela afronta aos princípios da não culpabilidade e da intranscendência da pena, 
bem assim ao art. 14, § 9º, da CF/1988;

iii. caracterizado o mero comparecimento a eventos de prestação de contas, absolutamente lícitos e regulares, não podendo os 
recorrentes ser responsabilizados por suposta perseguição política ocorrida no interior da Secretaria de Educação, considerados 
mensagem de texto e e-mail disparados exclusivamente por terceiros e falas destes terceiros em eventos com servidores 
públicos; e

iv. a concessão liminar prevista no art. 26-C da LC nº 64/1990 para conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário, 
presumido o periculum in mora - uma vez que basta a existência de uma condição objetiva, qual seja, uma decisão judicial 
colegiada que em tese possa atrair a sanção do art. 1º, I, d, da LC nº 64/1990 - caracterizado o fumus boni iuris, ante as razões 
evidenciadoras da boa aparência do direito invocado, considerada a subsunção dos fatos à norma do art. 1º, I, d, da LC nº 
64/1990.

5. Em contrarrazões de fls. 2.635-8, o Ministério Público Eleitoral pugna pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, 
reconhecida a ausência de repercussão geral acerca da discussão sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos (Tema 
181).

É o relatório.

Decido. 

http://www.tse.jus.br


Ano 2019, Número 078 Brasília, sexta-feira, 26 de abril de 2019 Página 59

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

1. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Preliminar de repercussão geral formulada, nos moldes dos arts. 102, § 3º, da Lei 
Maior e 1.035, § 2º, do CPC.

2. Não merece trânsito o recurso extraordinário.

3.  Verifico assentada, no acórdão recorrido, a aplicação das Súmulas nos 24, 28 e 30/TSE.

Assim, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento dos 
recursos dos ora recorrentes, a obstar a análise do mérito recursal.

Aplica-se, portanto, o Tema 181 em que fixada a tese de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade 
de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência 
de repercussão geral. Nesse sentido:

 

"PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 
Precedentes.

Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso `elemento de configuração da 
própria repercussão geral", conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608."  
(RE 598365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26.3.2010).

Logo, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso da competência do TSE, que afasta o 
cabimento do recurso extraordinário em face da inexistência de repercussão geral, inviabilizada a análise dos arts. 5º, XLV e 
LVII, e 14, § 9º, da Carta Magna.

4. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, prejudicado o pedido de 
efeito suspensivo.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 16  de abril de 2019.

Ministra ROSA WEBER

Presidente

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 579-31.2016.6.05.0036 NOVA ITARANA-BA 36ª Zona Eleitoral (AMARGOSA)

AGRAVANTE: COLIGAÇÃO POR UMA NOVA ITARANA FORTE E MAIS HUMANA

ADVOGADOS: ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA - OAB: 37069/BA E OUTROS

AGRAVADO: ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA

ADVOGADOS: EDILTON DE OLIVEIRA TELES - OAB: 15806/BA E OUTROS

AGRAVADA: MARIA IVONE DIAS SOUZA

ADVOGADO: EDILTON DE OLIVEIRA TELES - OAB: 15806/BA

Ministro Edson Fachin

Protocolo: 1.309/2019

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 579-31.2016.6.05.0036 - CLASSE 32 - IRUPI - ESPÍRITO SANTO

Relator: Ministro Edson Fachin

Agravante: Coligação por uma nova itarana forte e mais humana

Advogados: Roberta Santos De Oliveira e outros

Agravado: Antonio Dannilo Italiano de Almeida

Advogados: Edilton de Oliveira Teles e outros

Agravada: Maria Ivone Dias Souza

Advogado: Edilton de Oliveira Teles
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DESPACHO

O art. 7º, § 1º, da Resolução-TSE nº 23.326/2010 preconiza que os documentos sigilosos os quais acompanham o processo 
deverão ser destacados e acondicionados em anexo.

Visto isso, desentranhem-se os documentos indicados pela Secretaria Judiciária às fls. 25-54, 88-142 formando-se o anexo.

Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral Eleitoral.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 4 de abril de 2019.

Ministro Edson Fachin

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 281-76.2016.6.13.0178 MIRAÍ-MG 178ª Zona Eleitoral (MIRAÍ)

AGRAVANTES: ADAELSON DE ALMEIDA MAGALHÃES E OUTRO

ADVOGADOS: MATEUS CARLOS DA SILVA BRAGA - OAB: 164444/MG E OUTROS

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 9.633/2017

DECISÃO:

Ementa: Direito eleitoral. Recurso especial eleitoral com agravo. Eleições 2016. Prestação de contas. Desaprovação. Negativa de 
seguimento.

1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral manejado contra acórdão que manteve a desaprovação 
das contas de campanha dos candidatos.

2. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante transferência bancária não é meramente 
formal, uma vez que visa assegurar a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral. O 
descumprimento da exigência, portanto, é causa de desaprovação das contas. Precedentes.

3. A exigência também incide sobre recebimento de doações de campanha provenientes de recursos do próprio candidato.

4. Uma vez que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não se conhece do 
recurso especial eleitoral (Súmula nº 30/TSE).

5. O acórdão regional assentou que as irregularidades são graves e comprometem a transparência das contas, impondo sua 
desaprovação. A modificação dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado nesta instância 
especial (Súmula nº 24/TSE).

6. Recurso especial eleitoral com agravo a que se nega seguimento.

1. Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Adelson de Almeida Magalhães e Maurílio Carboni contra decisão de 
inadmissão de recurso especial eleitoral interposto para impugnar acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - 
TRE/MG que desaprovou suas contas de campanha aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas Eleições 2016. O acórdão foi assim 
ementado (fls. 116-117):

"Recurso Eleitoral. Prestação de Contas. Prefeito e Vice-Prefeito, não eleitos. Eleições 2016. Desaprovação das contas. 
Determinação de recolhimento de R$ 15.000,00 ao Tesouro Nacional. Preliminar de autorização para retificar prestação de 
contas, arguida pelo recorrente. Pedido de abertura de novo prazo para a retificação das contas. A preliminar suscitada não se 
amolda ao rol do art. 337 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, não se trata de preliminar, mas simples pedido de 
autorização para retificar a prestação de contas.Os candidatos foram devidamente intimados para sanarem as falhas contidas 
na prestação de contas. Preliminar não conhecida.

Mérito.

Inobservância dos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.504/97 e na Res.-TSE nº 23.463/2015. Omissão de receitas e gastos 
eleitorais. Divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e a constante nos extratos eletrônicos. 
Não houve comprovação do recolhimento das sobras de campanha ao órgão partidário municipal. Doação financeira no valor 
de R$ 15.000,00, superior a R$ 1.064,00, realizada de forma diversa da opção de transferência eletrônica.
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Falhas essas que comprometem a confiabilidade das contas. Não aplicação dos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade."

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. Recebimento de depósito em 
dinheiro em montante superior a R$ 1.064,10. Violação do disposto no artigo 18, I, da Resolução TSE n° 23.463/2015. A simples 
informação (CPF) dada ao caixa da agência bancária não comprova que o depositante de fato é aquela pessoa indicada e que os 
recursos são dela e não de terceiro. DESPROVIMENTO."

2. Foram opostos embargos de declaração (fls. 128/136), os quais foram rejeitados (fls. 137-143).

3. No recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese: (i) a nulidade do acórdão regional, em virtude da violação ao 
devido processo legal e ao art. 62 da Res.-TSE nº 23.463/2015; (ii) afronta ao art. 30, II, §§ 2º e 2º-A, da Lei nº 9.504/1997, sob o 
argumento de que erros formais não são hábeis a ensejar a desaprovação das contas; (iii) ofensa aos princípios gerais do direito 
previstos no art. 4º da LINDB; e (iv) divergência jurisprudencial entre o acórdão regional e julgados do TRE de Rondônia e do Rio 
Grande do Norte.

4. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial pelos seguintes fundamentos: (i) inaplicabilidade do art. 62 da Res.-TSE nº 
23.463/2015, uma vez que os candidatos "tiveram plena oportunidade de manifestação e retificação das contas no curso do 
processo" (fl. 163); (ii) impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório; e (iii) falta de demonstração do dissídio 
jurisprudencial suscitado (fls. 161-166).

5. No agravo, a parte reitera as alegações do recurso especial eleitoral, sobretudo quanto à existência de divergência 
jurisprudencial e de violação a dispositivos legais, reafirmando haver meras irregularidades formais nas contas prestadas. 

6. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do agravo. 

7.  É o relatório. Decido.

8. O recurso deve ter seguimento negado. Isso porque a parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnação específica 
dos fundamentos utilizados pela Presidência do Tribunal de origem para obstar o regular processamento do recurso especial. A 
petição de agravo limitou-se a sustentar a existência de dissenso jurisprudencial, bem como violação ao art. 30, II, §2º-A, da Lei 
nº 9.504/1997, sem enfrentar especificamente os argumentos contidos na decisão agravada. Essa circunstância atrai a 
incidência da Súmula nº 26 do TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente 
fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta" . 

9. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral, "o princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o 
ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do `decisum" que se pretende 
modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos" , em razão da ausência de regularidade formal (AgR-AI nº 
140-41, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.08.2017). No mesmo sentido: AgR-AI nº 204-92, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 
23.11.2017; AgR-AI nº 714-81, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 22.04.2014.

10. Mesmo que assim não fosse, melhor sorte não assiste aos agravantes quanto ao mérito. A Corte Regional, instância 
exauriente na análise de provas, concluiu pela desaprovação das contas em questão sob o fundamento de que as falhas 
apontadas não foram sanadas e eram graves o suficiente "para comprometerem fatalmente a prestação de contas"  (fl. 123), 
razão pela qual afastaram a suscitada incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso. A modificação 
dessa conclusão exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta instância 
especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE, a qual dispõe que "não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do 
conjunto fático-probatório" .

11. Por fim, quanto à suposta divergência jurisprudencial, o entendimento desta Corte é firme no sentido de que "o recurso 
especial, quando fundamentado em suposta divergência jurisprudencial, não comporta conhecimento nas hipóteses em que, a 
pretexto de modificação da decisão objurgada, se pretenda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos"  (AgR-AI 
nº 176-10/SP,  Rel. Min. Luiz Fux,  j. em 12.09.2017).

12. Diante do exposto, com base no art. 36, § 6°, do RITSE, nego seguimento ao agravo.

Publique-se. 

Brasília, 22 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 351-12.2016.6.25.0000 ARACAJU-SE

RECORRENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS) - ESTADUAL

ADVOGADOS: ANTÔNIO FERNANDO PINHEIRO NORONHA JÚNIOR - OAB: 3506/SE E OUTRA
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Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 2.122/2018

DECISÃO:

Ementa: Direito Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2016. Prestação de contas. Acórdão recorrido por maioria de 
votos. Voto vencido que não integrou o acórdão. Violação à Ampla Defesa. Recurso Parcialmente Provido. 

1. Recurso especial eleitoral contra acórdão que julgou não prestadas as contas de campanha de partido político referentes ao 
pleito de 2016, em razão da ausência de extratos bancários completos. 

2. O recorrente opôs embargos de declaração contra o acórdão não unânime para que o voto vencido fosse declarado e 
integrasse o acórdão recorrido. Embora providos os embargos de declaração, não foi cumprida a decisão, deixando-se de 
anexar aos autos o teor do voto vencido.

3. A falta de declaração do voto vencido e de sua integração ao acórdão viola o art. 941, § 3º, do CPC, o princípio da 
fundamentação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, IX) e o princípio do devido processo legal. 

4. Recurso parcialmente provido para a baixa dos autos à origem para que seja juntado o voto vencido, reabrindo-se o prazo do 
recorrente para interposição de recurso especial, prejudicadas as demais matérias.

1. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto pelo Partido Popular Socialista (PPS) - Estadual de Sergipe contra acórdão 
proferido pelo TRE/SE que, por maioria, declarou não prestadas suas contas relativas às Eleições 2016. O acórdão recorrido foi 
assim ementado (fl. 163):

"ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL. NÃO ABERTURA DE CONTA 
BANCÁRIA PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DA CAMPANHA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 
RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO. OMISSÃO DE GASTOS. PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. FALHAS GRAVES. CONTAS DECLARADAS COMO NÃO PRESTADAS.

1. Por expressa disposição do art. 7º, § 1º, alínea `b", da Resolução TSE nº 23.463/2015, é obrigatória para os partidos políticos, 
em cada esfera de direção, seja nacional, regional ou municipal, a abertura de conta bancária específica para movimentação 
dos recursos financeiros de campanha de 2016.

2. Os extratos bancários devem ser aprestados em sua forma definitiva, abrangendo todo o período de campanha, conforme 
art. 48, inciso II, alínea `a", da Resolução TSE nº 23.463/2015, sob pena de comprometimento da confiabilidade e regularidade 
das contas, com consequente julgamento pela não prestação das contas, nos termos do art. 68, inciso IV, alínea `b", da 
Resolução referida.

3. Ressalvadas as despesas de pequeno valor, os gastos eleitorais de natureza financeira só podem ser efetuados por meio de 
cheque nominal ou transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, o que não se verificou no presente 
caso.

4. Contas julgadas não prestadas" .

2. O recorrente alega: (i) violação ao art. 941, § 3º, do CPC, em razão de não constar do acórdão os votos divergentes, apesar de 
o Tribunal Regional ter reconhecido, em sede de embargos declaratórios, a necessidade de juntada aos autos de tais votos; (ii) 
ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, pois a ausência dos votos divergentes prejudica a defesa do recorrente; (iii) 
contrariedade ao art. 68, IV e § 1º da Res.-TSE nº 23.463/2015, pois teriam sido devidamente comprovadas a origem e a 
destinação do dinheiro empregado na campanha, bem como juntados os extratos de movimentação financeira da conta do 
Fundo Partidário correspondente a todo o período da campanha eleitoral, não havendo motivo para considerar as contas como 
não prestadas; (iv) aplicação indevida da sanção prevista no art. 72, § 1º, da Res.-TSE nº 23.463/2015 ao caso, uma vez que tal 
consequência jurídica restringe-se às hipóteses de contas aprovadas com ressalvas, e não de contas declaradas não prestadas, 
como foi decidido pelo órgão a quo; e (v) as irregularidades apontadas constituem mero erro formal incapazes de comprometer 
a confiabilidade da prestação de contas. Requereu a reforma do julgado de modo que suas contas sejam aprovadas.

3. O recurso especial foi recebido com efeito suspensivo, nos termos do art. 37, § 4º, da Lei nº 9.096/1995, e admitido pelo 
Presidente do Tribunal de origem (fl. 212v).

4. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso (fls. 219-223).

5. É o relatório. Decido.

6. O recurso especial deve ser parcialmente provido. 

7. Conforme se extrai da certidão de julgamento referente ao acórdão recorrido, a decisão colegiada proferida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Sergipe - TRE/SE não foi unânime, tendo dois votos divergentes da MM. Juíza Eleitoral Dra. Denize Maria 
de Barros Figueiredo e do MM. Juiz eleitoral Dr. Edson Ulisses de Melo (fl. 162).

8. Ocorre que os votos divergentes não compuseram o acórdão recorrido, o que levou o recorrente a opor embargos 
declaratórios para sanar o vício perante o Tribunal Regional. Referidos embargos de declaração foram parcialmente providos 
exatamente para o fim de se determinar a juntada aos autos dos referidos votos divergentes, nos termos da seguinte ementa:
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"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO, ELEIÇÕES 2016. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VOTOS DIVERTENTES, INCLUSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. 
DETERMINAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. (...) 2. 
Em homenagem à garantia constitucional do devido processo legal, os votos divergentes deverão compor o acórdão 
vergastado. 3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para determinar a inclusão, no 
acórdão impugnado, dos votos divergentes."  (fl. 190).

9. A despeito disso, mesmo após o julgamento dos embargos declaratórios, os citados votos divergentes não vieram aos autos. 
O recorrente, então interpôs o presente recurso especial eleitoral em que sustenta, entre outras alegações, violação ao devido 
processo legal por afronta ao seu direito de defesa. Segundo afirma, "esses votos vencidos estão divergindo do voto do relator 
justamente na questão de julgar as contas como não prestadas e suas consequências para o partido e considerando que esse é 
um dos pontos questionados pelo partido como violador de dispositivos da Resolução TSER nº 23.546/2015, é imprescindível 
que os votos vencidos façam parte do processo."  (fl. 202).

10. Entendo que a falta de publicidade dos votos vencidos configura vício processual que, se não sanado, compromete o direito 
à ampla defesa do recorrente e o devido processo legal. O próprio órgão recorrido assim concluiu ao dar provimento aos 
embargos declaratórios do partido político recorrente exatamente para determinar que tais votos integrassem o acórdão e 
fossem juntados aos autos, o que, contudo, não ocorreu.

11. Ao disciplinar os julgamentos colegiados no âmbito dos Tribunais, o art. 941, § 3º, do CPC expressamente prevê que "o voto 
vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-
questionamento" . Tal dispositivo é, inclusive, repetido literalmente no art. 244, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal 
Regional Eleitoral de Sergipe - RITRE/SE, que estabelece a necessidade de sua redução a termo, caso tenha sido proferido 
oralmente em sessão de julgamento (§ 5º).

12. A necessidade de declaração e publicidade do voto divergente encontra fundamento constitucional no princípio da 
fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição, que disciplina que "todos os julgamentos dos 
órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade..." . Portanto, tratando-se 
de julgamento por maioria, a validade do ato judicial pressupõe não só a apresentação do voto vencedor ou de voto-vista no 
mesmo sentido do voto condutor, mas também de eventuais votos vencidos proferidos. 

13. Desse modo, constando-se que, no caso, os votos vencidos não foram acostados aos autos nem disponibilizados à parte 
recorrente, deixando de integrar o acórdão recorrido, é indispensável que se corrija tal vício processual. Com isso, preserva-se o 
princípio do devido processo legal e o direito à ampla defesa do partido político recorrente.

14. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial eleitoral para, nos termos do art. 941, § 3º, do CPC, 
determinar a baixa dos autos ao tribunal de origem para que sejam juntados aos autos os votos vencidos proferidos na sessão 
de 16 de novembro de 2017 do TRE/SE, reabrindo-se o prazo para interposição de recurso especial eleitoral pelo recorrente. 
Ficam prejudicadas as demais alegações do presente recurso especial eleitoral.

  Publique-se. 

Brasília, 22 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 156-11.2016.6.13.0178 SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE-MG 178ª Zona Eleitoral 
(MIRAÍ)

RECORRENTE: COLIGAÇÃO UNIDOS POR SÃO SEBASTIÃO

ADVOGADOS: LUCIANO LARA SANTANA - OAB: 106068/MG E OUTROS

RECORRIDA: MARIA NAZARÉ PEDROSA RODRIGUES

ADVOGADO: FRANCISCO GALVÃO DE CARVALHO - OAB: 8809/MG

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 3.131/2018

DECISÃO:

Ementa: Direito Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral.  Eleições 2016. Registro de candidatura. Vereador. Desincompatibilização 
de cargo público. Incidência da Súmula n° 24/TSE. Negativa de seguimento.
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1. Recurso especial eleitoral contra acórdão do TRE/MG que, reformando sentença, deferiu registro de candidatura ao cargo de 
Vereador nas Eleições 2016.

2. Inexiste violação ao art. 275, do Código Eleitoral. Os vícios apontados constituem mero inconformismo com os fundamentos 
do acórdão, o que não viabiliza a rediscussão da matéria nesta sede extraordinária.

3. Ausência de afronta aos arts. 23 da LC nº 64/1990 e 369 do CPC. O Tribunal de origem formou sua convicção com base em 
amplo conjunto probatório. 

4. O acolhimento das razões da recorrente demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado nesta 
instância superior (Súmula n° 24/TSE).

5. Recurso especial eleitoral a que se nega seguimento.

1. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto pela Coligação Unidos por São Sebastião para impugnar acórdão proferido 
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE/MG que, reformando a sentença, deferiu o registro de candidatura de 
Maria Nazaré Pedrosa Rodrigues ao cargo de Vereador nas Eleições 2016. O acórdão recorrido foi assim ementado (fls. 442-
445):

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2016. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATA A VEREADOR. 
PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

Considerações iniciais.

O feito foi sentenciado, na primeira instância, em 14/8/2017 (fls. 337-338), ou seja, após a realização das eleições e diplomação 
dos eleitos.

Com a interposição dos recursos, os autos vieram conclusos ao Gabinete, em 25/9/2017, tendo, posteriormente, sido 
redistribuído a este Relator, na data de 26/9/2017, em razão do vencimento do mandato do titular anterior.

Ausência de procuração para o subscritor da petição inicial.

Preliminar Levantada da Tribuna pelo Dr. Francisco Galvão de Carvalho. Momento oportuno. Primeira oportunidade que falar 
nos autos. Preclusão. Ausência de prejuízo. Decisão no mérito em favor da parte.

PRELIMINAR REJEITADA

1º RECURSO - Interposto pela Coligação Unidos por São Sebastião (DEM/PP/PSD). Negado provimento.

O DRAP deve ser impugnado, dentro do prazo legal, nos próprios autos em que se processa o seu pedido de deferimento. Vê-se, 
a partir de consulta ao Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos desta Especializada, que, nos autos nº 140-
57.2016.6.13.0178, transitou em julgado, no dia 1º/9/2017, a sentença que deferiu o registro da Coligação o Progresso 
Continua.

A questão, além de não ter sido suscitada em tempo oportuno, é completamente estranha aos presentes autos, cuja 
abrangência deve alcançar, apenas, a análise dos requisitos para o deferimento, ou não, do pedido de registro de candidatura 
da recorrida.

2º RECURSO - Interposto por Maria Nazaré Pedrosa Rodrigues

1 - Preliminares suscitadas pela recorrente:

1.1 Ofensa ao contraditório e à ampla defesa

Não há que falar em cerceamento de defesa, já que, nos termos do art. 6º da LC nº 64/90, foi oportunizada à recorrente a 
possibilidade de oferecimento de alegações finais, por meio do despacho de fls. 318, verso.

Não sendo autor da impugnação, o MPE atua no presente feito como fiscal da ordem jurídica, e, como tal, tem a prerrogativa 
de falar no feito depois das partes. Preliminar rejeitada.

1.2 Ausência de interesse processual

Entende a recorrente que a sentença proferida nos presentes autos após a realização da diplomação, bem assim de sua posse 
como Vereadora, deu-se de modo tardio, estando, como se refere, preclusa, ou como esse Relator entende que a recorrente se 
refere à falta de interesse processual do autor da ação.

A extrapolação do prazo previsto no § 1º do art. 16 da Lei nº 9.504/1997 não implica no deferimento automático do pedido de 
registro de candidatura, como bem salientado pelo d. PRE. Ademais, o diploma conferido à candidata, uma vez demonstrada a 
ausência de qualquer das condições de elegibilidade, é, em tese, passível de desconstituição, em face do indeferimento do seu 
pedido de registro de candidatura. Preliminar rejeitada.

1.3 Preclusão do pedido de produção de provas

Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 5º da LC nº 64/90, é ampla a possibilidade de instrução probatória conferida ao julgador na 
busca do seu convencimento, ainda mais quando se trata de prova essencial ao deslinde da questão, cujo acesso foi dificultado, 
ao longo da instrução, por quem tem o dever legal de fornecê-lo ao Judiciário.
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A recorrente tomou conhecimento de todos os documentos que foram colacionados aos autos, além de todas as providências 
judiciais no sentido de evidenciar a autoria das rubricas apostas nos documentos, como o pedido de perícia e a busca e 
apreensão, restando resguardado o seu efetivo direito à ampla defesa e ao contraditório durante a instrução processual. 
Preliminar rejeitada.

2 - Mérito

Na ausência de prova pericial conclusiva da autoria das rubricas apostas nos documentos de fls. 21-23, é temerário o 
indeferimento do registro de candidatura baseado em comparação visual, quando o próprio instituto de criminalística da Polícia 
Civil de Minas Gerais, à fl. 288, esclareceu que "a regra documentoscópica não recomenda a substituição dos originais pelas 
cópias, uma vez que as reproduções são passíveis de montagens e, em alguns casos, não permitem a visualização nítida das 
sutilezas gráficas."

A prova testemunhal não confere o grau de certeza necessário ao fato alegado. Isso porque as duas testemunhas ouvidas em 
Juízo, que exerciam cargo comissionado na Câmara de Vereadores ao tempo dos fatos, em que pese terem afirmado que a 
recorrente foi a pessoa que recebeu os ofícios da Prefeitura, também revelaram possuir ligações políticas e institucionais com 
adversários políticos da recorrente.

Não há, portanto, provas suficientes nos autos para afastar a presunção de legalidade do Decreto nº 15/2015 (fl. 16), publicado 
em 1º/4/2016, que exonerou a recorrente do cargo de Secretária Municipal de Administração a partir dessa mesma data.

DISPOSITIVO:

Negado provimento ao recurso eleitoral interposto pela Coligação Unidos Por São Sebastião.

Dado provimento ao recurso interposto por Maria Nazaré Pedrosa Rodrigues, para julgar improcedente a impugnação e deferir 
o seu pedido de registro de candidatura ao cargo de Vereador do Município de São Sebastião da Vargem Alegre, nas Eleições de 
2016. (Grifos no original)

2. Contra o acórdão foram opostos embargos declaratórios, que foram rejeitados pelo Tribunal de origem (fls. 531-534). 

3. A parte recorrente alega violação ao art. 275 do Código Eleitoral, bem como ao art. 23 da LC nº 64/1990 e ao art. 369 do CPC. 
Sustenta, em síntese, que: (i) mesmo diante das diversas provas produzidas ao longo do processo, a Corte regional restringiu 
seu convencimento à ausência de perícia grafotécnica que atestasse a autenticidade da assinatura atribuída à recorrida; (ii) 
provocado em embargos de declaração, o Tribunal a quo teria desconsiderado os outros elementos de prova constantes dos 
autos; (iii) a prova testemunhal, desvalorizada pelo acórdão regional, comprova que a desincompatibilização da recorrida não 
ocorreu de fato; (iv) ao delimitar a lide à autenticidade da assinatura da recorrida nos documentos recebidos pela Prefeitura no 
período em que ela supostamente estaria desincompatibilizada, a Corte "ignorou as circunstâncias do desaparecimento dos 
originais"  (fl. 549); (v) os documentos juntados pelo Ministério Público Eleitoral que atestariam a autenticidade das assinaturas 
da recorrida em ofícios recebidos pela secretaria municipal durante o período em que ela estaria afastada foram igualmente 
desconsiderados; e (vi) não houve apreciação do conjunto das provas, mas a "análise compartimentada de cada um dos 
elementos"  (fl. 551).

4. Contrarrazões às fls. 559-563.

5. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 566-568).

6. É o relatório. Decido.

7. O recurso especial não deve ter seguimento. 

8. Em primeiro lugar, a alegada violação ao art. 275 do Código Eleitoral não merece ser acolhida. Na espécie, a Corte regional, 
reformando a sentença, entendeu que as provas dos autos seriam suficientes para comprovar a desincompatibilização da 
recorrida. Em consequência, afastou a alegada falsidade material do Decreto de exoneração da recorrida e deferiu o seu 
registro de candidatura. A parte recorrente alega omissão, pelo acórdão regional, quanto à análise de documentos que 
comprovariam que a recorrida, de fato, exerceu função pública durante o período em que estaria formalmente afastada. 
Ocorre, porém, que o Tribunal Regional manifestou-se expressamente a respeito dos referidos documentos. Cita-se, a 
propósito, o seguinte trecho do acórdão que julgou os embargos de declaração (fl. 534):

A prova de que a embargada teria exercido a função de Secretária de Administração não se faz somente com prova 
testemunhal. Os documentos que supostamente a embargada teria assinado não foram periciados em razão da falta de 
originais. O fato de que os documentos originais sumiram não está sendo apreciado nestes autos, já que é estranho a questão 
que se quer provar. 

Como se viu, o acórdão afastou a credibilidade das duas testemunhas ouvidas em Juízo, em razão de sua ligação política e 
institucional com políticos adversários da embargada. 

Com relação aos protocolos do Ofício de Registro Civil juntados aos autos, tem-se que ficou claro que eles não substituem a 
perícia oficial. 

Portanto, as provas encartadas aos autos não são suficientes para comprovar o efetivo exercício de função em período vedado 
pela lei. Assim, deve-se dar credibilidade ao Decreto no 15/2015, atestando a exoneração da embargada do cargo de Secretária 
de Administração Municipal.
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9. Não há, portanto, qualquer omissão na decisão. Os vícios apontados constituem, em verdade, mero inconformismo com os 
fundamentos do acórdão, o que não viabiliza a rediscussão da matéria nesta sede extraordinária.

10. Igualmente, não deve prosperar a alegada violação aos arts. 23 da LC nº 64/1990 e 369 do CPC. No caso, o conjunto 
probatório foi formado por: (i) depoimentos de testemunhas que afirmam terem sido recebidas pela recorrida na secretaria 
municipal e a quem entregaram ofícios da Câmara de Vereadores em momento posterior à publicação do decreto de 
exoneração; (ii) cópia dos ofícios entregues nos quais constam rubricas de recebimento que supostamente seriam da recorrida 
(fls. 22/23) e (iii) cópias do livro de Registro de Habilitação de Casamento da Comarca de Miraí/MG, nos quais constam a rubrica 
da recorrida, por eis que teria atuado como tabeliã naquela Comarca (fls. 52-54). 

11. Ressalta-se que foi solicitado à Câmara de Vereadores o envio dos originais dos ofícios expedidos, mas a solicitação não foi 
atendida. Concluiu-se, ainda, que perícia grafotécnica realizada não foi frutífera, pois todos os documentos disponíveis eram 
cópias e, conforme informação técnica do Instituto de Criminalística, não é recomendada "a substituição dos originais pelas 
cópias, uma vez que as reproduções são passíveis de montagens e, em alguns casos, não permitem a visualização nítida das 
sutilezas gráficas"  (fl. 288).

12. No tocante à prova documental, o Tribunal a quo, divergindo do entendimento do juízo de primeira instância, entendeu 
inviável a aferição da autenticidade das rubricas apostas aos ofícios "por mera comparação entre cópias" . Nesse sentido, 
assentou (fl. 459):

Portanto, em que pese a impossibilidade de realização da perícia grafotécnica, já que frustradas todas as tentativas de acesso 
aos documentos originais necessários para tanto, a conclusão de que os documentos foram recebidos na Prefeitura Municipal 
pela recorrente foi alcançada por mera comparação entre cópias de documentos acostados aos autos.

Entendo, salvo melhor juízo, que, na ausência de prova pericial conclusiva da autoria das rubricas apostas nos documentos de 
fls. 21-23, é temerário o indeferimento do registro de candidatura baseado em comparação visual, quando o próprio instituto 
de criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, à fl. 288, esclareceu que "a regra documentoscópica não recomenda a 
substituição dos originais pelas cópias, uma vez que as reproduções são passíveis de montagens e, em alguns casos, não 
permitem a visualização nítida das sutilezas gráficas" . (Grifos no original).

13. Ademais, o Tribunal Regional também apreciou os documentos juntados pelo Parquet eleitoral, assentando que as cópias 
dos protocolos do Ofício do Registro Civil do Município possuíam valoração relativa. A Corte entendeu que tais cópias não eram 
aptas a substituir a perícia grafotécnica, a fim de imputar à recorrida a autoria das rubricas apostas aos ofícios entregues na 
secretaria municipal, nos seguintes termos (fl. 459):

"Não se desconhece os documentos juntados pelo MPE de 1ª instância, às fls. 52-54 dos autos, que apresentam rubricas 
supostamente de autoria da recorrente. Ocorre que a sua valoração é relativa, pois, em verdade, os protocolos do Ofício do 
Registro Civil não têm a capacidade de substituir a perícia nos documentos que, supostamente, foram rubricados pela 
recorrente, quando já deveria estar afastada de toda e qualquer atividade no serviço público municipal" .

14. Quanto à prova testemunhal colhida em juízo, o TRE/MG reconheceu sua validade, mas considerou que esta única prova 
não seria suficiente, tendo em vista o vínculo político das depoentes com o grupo político rival ao da recorrida, conforme o 
seguinte trecho (fls. 459/460):

Do mesmo modo, tenho que a prova testemunhal não confere o grau de certeza necessário ao fato alegado. Isso porque as 
duas testemunhas ouvidas em Juízo, que exerciam cargo comissionado na Câmara de Vereadores ao tempo dos fatos, em que 
pese terem afirmado que a recorrente foi a pessoa que recebeu os ofícios da Prefeitura, também revelaram possuir ligações 
políticas e institucionais com adversários políticos da recorrente.

Klícia Cristina da Silva, às fls. 271-272, afirmou:

(...) que o cargo da depoente é comissionado; que quem nomeou a depoente para o cargo foi Marquinho; que Marquinho e 
vereador atualmente; (...) que tem ciência de que, a depender de quem for o presidente da Câmara, o depoente poderá perder 
o cargo; (...) que a depoente foi no comício da coligação contrária à da impugnada; (...) que esclarece que continuou exercendo 
o mesmo cargo mesmo após a saída de Marquinhos, tendo o irmão deste Elso Fernandes, assinado uma nova portaria em 2015 
para manter a depoente do cargo; (...).

Jaqueline Maria de Paula, à fl. 273, informou, por sua vez, que:

(...) a depoente começou a trabalhar na Câmara em 1º de fevereiro de 2015; (...) que a depoente participou de comício como 
'uma pessoa comum'; (...) que utilizou-se de bandeira; (...) que o cargo da depoente é comissionado; que o convite para 
depoente trabalhar na câmara foi feito por Elcio Fernandes, Presidente da Câmara; (...).

15. Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem formou sua convicção com base em amplo conjunto probatório e foi dada 
oportunidade às partes para comprovar as suas alegações. 

16. Por fim, a modificação das conclusões do acórdão regional exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório constante 
dos autos, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE, a qual dispõe que "não cabe recurso 
especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório" . 

17. Diante do exposto, com fundamento art. 36, § 6º, do RITSE, nego seguimento ao recurso especial eleitoral.

Publique-se. 
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Brasília, 22 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 478-20.2016.6.26.0000 SÃO PAULO-SP

AGRAVANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) - ESTADUAL

ADVOGADOS: THIAGO TOMMASI MARINHO - OAB: 272004/SP E OUTROS

Ministro Luís Roberto Barroso

Protocolo: 2.293/2018

DECISÃO:

Ementa: Direito Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral com agravo. Eleições 2016. Prestação de contas. Partido político. Aprovação 
com ressalvas. Despesa e contas bancárias não declaradas. Erros formais. Valor módico. Aplicabilidade dos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. Provimento.

1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral que tem por objeto acórdão proferido pelo TRE/SP que 
desaprovou as contas de campanha relativa às eleições de 2016 de diretório estadual de partido político, aplicando sanção de 
suspensão do recebimento de recursos do fundo partidário por quatro meses.

2. O TSE, em caráter excepcional, tem aprovado com ressalvas as contas se o montante das irregularidades, em valores 
absolutos, for módico e não houver indícios de má-fé do prestador das contas ou de prejuízo à sua análise.

3. No caso, o TRE/SP desaprovou as contas em vista das seguintes falhas: (i) ausência de declaração de despesa no valor de R$ 
1.179,30; e (ii) falta de informação sobre a existência de duas contas bancárias.

4. A despesa de R$ 1.179,30, representada pela nota fiscal emitida pela empresa "Kalunga Com. E Ind. Gráfica ltda." , não é 
materialmente relevante a ponto de ensejar a desaprovação das contas do partido. Conforme se extrai do acórdão regional, 
trata-se de despesa de pequena monta que correspondeu à única despesa realizada no período eleitoral. Além de módica, a 
quantia reputada irregular foi integralmente restituída pelo partido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 26, caput, da Res.-
TSE nº 23.463/2015.

5. As duas contas bancárias abertas e não indicadas na prestação de contas, mas especificamente identificadas na base de 
dados dos extratos eletrônicos, não receberam movimentação financeira. Esse fato, embora não afaste a ilegalidade, corrobora 
a ausência de má-fé por parte do prestador.

6. Nesse contexto, a reprovação das contas e a aplicação da sanção de suspensão no recebimento recursos do Fundo Partidário 
por quatro meses não são medidas adequadas, porque ferem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que 
orientam a análise das prestações de contas. Precedentes.

7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

1. Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) - Estadual paulista, 
contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral, que tem por objeto acórdão proferido pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que desaprovou as contas de campanha relativas às Eleições 2016 e determinou a suspensão do 
recebimento de recursos do fundo partidário por quatro meses. O acórdão foi assim ementado (fl. 213):

"Prestação de contas. Partido Político. Contas relativas à campanha eleitoral de 2016. Não declaração de realização de despesa 
e existência de contas bancárias não registradas na prestação de contas. Contas eivadas de vícios não sanados. Recursos de 
origem não identificada. Desaprovação das contas, com determinação" .

2. Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 249-257).

3. Em seu recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese: (i) violação ao art. 30, § 2º-A, da Lei nº 9.504/1997, uma vez que 
a condenação pela desaprovação das contas baseou-se em erros meramente formais e irrelevantes; e (ii) a ocorrência de 
dissídio jurisprudencial entre a decisão recorrida e os acórdãos do TRE/MT e do TRE/AL.

4. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial pelos seguintes fundamentos: (i) não houve violação ao art. 30, § 2º-A, da Lei 
nº 9.504/1997 na medida em que, segundo as conclusões extraídas do acórdão regional, as irregularidades são graves, 
comprometem a higidez e confiabilidade das contas e impossibilitam o efetivo controle da Justiça Eleitoral sobre o 
financiamento da campanha, de modo que eventual conclusão em sentido contrário demandaria reapreciação do contexto 
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 24/TSE; e (ii) os julgados arrolados pelo recorrente para demonstrar a 
existência de divergência jurisprudencial não se prestam a tal finalidade, uma vez que a caracterização do dissídio depende da 
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revisão do contexto fático-probatório (fl. 299).

5. Em seu agravo, a parte alega que: (i) o recurso especial eleitoral demonstrou, por meio de cotejo analítico, o dissídio 
jurisprudencial entre a decisão recorrida e os acórdãos do TRE/MT e do TRE/AL; (ii) o recurso especial foi interposto em 
conformidade com o art. 276, I, a, do Código Eleitoral; e (iii)  houve violação ao art. 30, § 2º-A, da Lei nº 9.504/1997, uma vez 
que a condenação pela desaprovação das contas baseou-se em erros meramente formais e irrelevantes.

6. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme manifestação de fl. 322.

7. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do agravo (fls. 326-329).

8. É o relatório. Decido.

9. O agravo deve ser provido. A Presidência do Tribunal Regional inadmitiu o recurso especial eleitoral do agravante por 
entender haver óbice concernente à vedação ao reexame do conjunto fático-probatório em instância especial e por carência na 
demonstração do dissídio jurisprudencial. Ocorre, porém, que revisitar as próprias conclusões do acórdão regional é suficiente 
para extrair entendimento diverso sobre o resultado do exame da prestação de contas e sobre a incidência da jurisprudência na 
espécie.

10. Nos termos do art. 36, § 4º, do RITSE[1], passo, desde logo, ao exame do recurso especial.

11. O recurso especial deve ser provido, na medida em que as irregularidades que apoiaram a desaprovação das contas se 
perfazem em erros formais que não comprometem a confiabilidade das contas prestadas.

12. O TRE/SP desaprovou as contas em vista das seguintes falhas: (i) ausência de declaração de despesa no valor de R$ 1.179,30 
(mil cento e setenta e nove reais e trinta centavos); e (ii) existência de contas bancárias não registradas. Essas irregularidades 
foram consideradas graves pelo acórdão regional, "porquanto comprometem a confiabilidade das contas ao impedir a 
comprovação da origem dos recursos recebidos e dos gastos realizados, assim como a aferição da movimentação econômico-
financeira efetivamente realizada pelo partido"  (fl. 216).

13. Ocorre que este Tribunal Superior, em caráter excepcional, tem aprovado com ressalvas as contas de campanha se o 
montante das irregularidades, em valores absolutos, for módico e não houver indícios de má-fé por parte do prestador das 
contas ou de prejuízo à sua análise pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido:

"DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM 
RESSALVAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso especial eleitoral, para aprovar com ressalvas as 
contas de candidata ao cargo de vereador.

2. A ausência de comprovação da propriedade de bens próprios utilizados na campanha eleitoral constitui irregularidade que 
leva, em regra, à desaprovação das contas, uma vez que dificulta o controle de sua origem pela Justiça Eleitoral. 

3.  Nada obstante, o Tribunal Superior Eleitoral, em caráter excepcional, tem aprovado com ressalvas as contas se o montante 
das irregularidades, em valores absolutos, for módico e não houver indícios de má-fé do prestador das contas ou de prejuízo à 
sua análise.

4. Os contornos fáticos delineados no acórdão de origem indicam que o presente caso também merece tratamento 
excepcional. A irregularidade que ensejou a desaprovação das contas foi a utilização de duas bicicletas com caixas de som 
acopladas, com valor de R$ 1.500,00. Nesse contexto, a reprovação, embora compatível com a jurisprudência desta Corte, não 
é a solução adequada, porque fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que orientam a análise das prestações 
de contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento" .

(AgR-REspe nº 44473/SE, de minha relatoria, j. em 30.08.2018; grifou-se)

"ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADE. USO DE 
RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS EM CAMPANHA EM MONTANTE SUPERIOR AO PATRIMÔNIO DECLARADO. TRÂNSITO DOS 
RECURSOS NA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. RESPEITO AO LIMITE DE GASTOS ESTABELECIDO PARA O CARGO. 
VALOR MÓDICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.

1. O Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, manteve a desaprovação de contas de campanha do candidato, em razão do uso 
de recursos financeiros próprios em campanha em montante superior ao patrimônio declarado.

2. A solução da controvérsia posta nos autos requer a distinção entre os bens próprios do candidato utilizados em campanha, 
referidos no art. 19, § 1º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, e os recursos próprios advindos de seus rendimentos, os quais 
correspondem a sua situação financeira e encontram referência no art. 21 da referida resolução. 

3. In casu, não há falar em comprometimento do exame da movimentação financeira do candidato em sua campanha, 
porquanto o valor impugnado, no montante de R$ 1.552,00 (mil quinhentos e cinquenta e dois reais), transitou pela respectiva 
conta de campanha. Ademais, não há ainda elementos descritos na moldura fática do voto condutor do acórdão que possam 
caracterizar o valor arrecadado como ilícito ou de origem vedada. 

4. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para 
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viabilizar a aprovação de prestações de contas, com ressalvas, em hipóteses cujo valor das irregularidades é módico, somada à 
ausência de indícios de má-fé do prestador e de prejuízos à análise da regularidade das contas pela Justiça Eleitoral. 
Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido" .

(AgR-REspe nº 39790/SE, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, j. em 24.05.2018; grifou-se)

"ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. VALOR 
IRRISÓRIO EM TERMOS ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE 
E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. 
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. É cediço que a ausência de trânsito de recursos em conta bancária específica é irregularidade grave apta a ensejar a 
desaprovação das contas diante do risco à sua própria confiabilidade. Nesse sentido: PC n° 130-71/DF, Rel. Min. Henrique Neves

da Silva, DJe de 27.4.2016.

2. No caso vertente, entretanto, a irregularidade apontada não revelou a magnitude necessária para atrair a desaprovação das 
contas, considerando que seu valor mostra-se ínfimo em termos absolutos R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).

3. Conquanto represente montante expressivo do total arrecadado em campanha, o entendimento jurisprudencial desta Corte 
é no sentido de que, "nas hipóteses em que não há má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação 
da prestação de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual que ela representa 
diante do total dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, red. 
para o acórdão Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 9.2.2017 grifei).

4. Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal Superior assentou ser possível a aprovação das contas com ressalvas quando 
as irregularidades alcançarem montante ínfimo em termos absolutos e desde que não esteja evidenciada a má-fé do prestador 
de contas. Referido entendimento foi ratificado nas eleições de 2016. Precedentes: AgR-REspe nº 444-73/SE, Rel. Min. Luís 
Roberto Barroso, DJe de 29.9.2018, e AgR-REspe nº 206-79/RN, de minha relatoria, DJe de 6.9.2018.

5. Consoante mencionado na decisão ora agravada, embora não tenha ocorrido o trânsito em conta bancária específica do 
referido valor, a despesa no importe de R$ 375,00 foi devidamente registrada na prestação de contas, não havendo, portanto, 
nenhum indício de má-fé por parte do candidato.

6. Assim, é de serem aprovadas as contas, com a devida ressalva, em virtude da irregularidade apontada, sem prejuízo da 
manutenção da determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do referido montante, em decorrência de seu 
reconhecimento como recurso de origem não identificada.

7. Agravo regimental desprovido" .

(AgR-REspe nº 16058/RS, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, j. em 01.02.2019; grifou-se)

14. Os contornos fáticos delineados no acórdão de origem indicam que o presente caso também merece tratamento 
excepcional. Em primeiro lugar, o montante de R$ 1.179,30 (mil cento e setenta e nove reais e trinta centavos) não é 
materialmente relevante a ponto de ensejar a desaprovação das contas do partido. Conforme se extrai do acórdão regional, 
trata-se de pequena monta que correspondeu à única despesa realizada no período eleitoral, identificada em nome de "Kalunga 
Comércio e Indústria Gráfica Ltda." , que teria emitido nota fiscal em nome do partido no período eleitoral. O partido alega 
desconhecer a existência de tal transação, afirmando que não incorreu em qualquer despesa nas Eleições 2016, até porque as 
Eleições de 2016 eram municipais, de modo que o Diretório Regional não teve movimentações financeiras ou operações de 
campanha. A ausência de movimentações financeiras foi demonstrada pelos extratos das contas bancárias juntadas 
posteriormente nos autos, conforme apurou o órgão técnico da Justiça Eleitoral (fl. 200) e foi reconhecido pelo Tribunal 
Regional no acórdão que julgou os embargos declaratórios (fl. 253). Além de módica, a quantia reputada irregular foi 
integralmente restituída ao Tesouro Nacional pelo Diretório Regional do Partido, nos termos do art. 26, caput, da Res.-TSE nº 
23.463/2015[2].

15. Em segundo lugar, no tocante às duas contas bancárias abertas e não indicadas na prestação de contas, elas foram 
identificadas na base de dados dos extratos eletrônicos. De acordo com o parecer conclusivo da Secretaria de Controle Interno 
do TRE/SP, tais contas não receberam qualquer movimentação financeira, o que confirma o quanto alegado pelo partido no 
que se refere à ausência de movimentação financeira no período. Esse fato, por si só, embora não revista o ato de legalidade, 
revela que a conta bancária não foi utilizada com objetivos escusos e corrobora a ausência de indícios de má-fé por parte do 
prestador.

16. Nesse contexto, a reprovação das contas de campanha e a aplicação da sanção de suspensão no recebimento recursos do 
Fundo Partidário por quatro meses não são medidas adequadas, porque ferem os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade que orientam a análise das prestações de contas. Desse modo, entendo que as falhas apontadas no acórdão 
recorrido devem ser consideradas erros formais devidamente corrigidos no conjunto da prestação de contas e que não 
comprometem o seu resultado, nos termos do art. 69 da Res.-TSE nº 23.463/2015, de modo a recomendar a sua aprovação, 
com ressalvas.

17. Diante do exposto, com fundamento no art. 36, § 7º, do RITSE[3], conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial 
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eleitoral, a fim de aprovar, com ressalvas, as contas relativas às Eleições 2016 do diretório estadual do Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB).

  Publique-se. Retifique-se a autuação processual. 

Brasília, 22 de abril de 2019.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

[1] RITSE, Art. 36, § 4º: O Tribunal Superior, dando provimento ao agravo de instrumento, estando o mesmo suficientemente 
instruído, poderá, desde logo, julgar o mérito do recurso denegado; no caso de determinar apenas a sua subida, será relator o 
mesmo do agravo provido.

[2] Res.-TSE nº 23.463/2015, Art. 26. O recurso de origem não identificada não pode ser utilizado por partidos políticos e 
candidatos e deve ser transferidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

[3] RITSE, Art. 36, § 7º: Poderá o relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com 
súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

Coordenadoria de Processamento - Seção de Processamento II

Decisão monocrática

PUBLICAÇÃO Nº 106/2019/SEPROC2/CPRO/SJD

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 537-57.2016.6.16.0009 CAMPO LARGO-PR 9ª Zona Eleitoral 
(CAMPO LARGO)

EMBARGANTE: FERNANDO SCHIAVON

ADVOGADOS: RAPHAEL MARCONDES KARAN - OAB: 30375/PR E OUTRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Jorge Mussi

Protocolo: 4.358/2018

DESPACHO

De ordem,

Intime-se o embargante para, querendo, complementar as razões dos embargos no prazo de cinco dias (art. 1.024, § 3º, do 
CPC/2015).

Após, intime-se o embargado para, do mesmo modo, apresentar contrarrazões no prazo de três dias.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 24 de abril de 2019.

MANOEL JOSÉ FERREIRA NUNES FILHO

Assessor-chefe
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Coordenadoria de Processamento - Seção de Processamento III

Intimação

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO Nº 90/2019 - SEPROC3

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 702-11.2016.6.26.0047 GÁLIA-SP 47ª Zona Eleitoral (GARÇA)

AGRAVANTE: RENATO INACIO GONÇALVES

ADVOGADO: RAMIRO DE ALMEIDA AFONSO - OAB: 263499/SP

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Protocolo: 6.429/2018

ATO ORDINATÓRIO

Ao(s) 23 de abril de 2019, certifico que, em decorrência da atualização certificada às fls. 213, procedi à exclusão do(s) 
advogado(s) a seguir relacionado(s):

AGRAVANTE(S): RENATO INACIO GONÇALVES

ADVOGADO(S): RONAN FIGUEIRA DAUN - OAB: 150425/SP

Certifico ainda que inseri o(s) seguinte(s) advogado(s):

AGRAVANTE(S): RENATO INACIO GONÇALVES

ADVOGADO(S): RAMIRO DE ALMEIDA AFONSO - OAB: 263499/SP

ELIZA MARA ALVES DO PRADO

Seção de Autuação e Distribuição - SEADI

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO Nº 89/2019 - SEPROC3

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 21-03.2018.6.13.0348 IPATINGA-MG 348ª Zona Eleitoral 
(IPATINGA)

AGRAVANTES: COLIGAÇÃO FRENTE DE ESQUERDA IPATINGA SOCIALISTA E OUTRO

ADVOGADOS: VICTOR ARAUJO SABINO DE SOUZA - OAB: 131644/MG E OUTRA

AGRAVADA: COLIGAÇÃO UNIDOS POR IPATINGA

ADVOGADOS: WEDERSON ADVÍNCULA SIQUEIRA - OAB: 102533/MG E OUTROS

Ministro Admar Gonzaga

Protocolo: 916/2019

Fica intimada a Agravada, por seus advogados, para, querendo, apresentar contrarrazões ao AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 21-03.2018.6.13.0348 no prazo de 3 (três) dias.

Daniel Vasconcelos Borges Netto

Coordenador de Processamento

Decisão monocrática
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PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 63/2019 - SEPROC3

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 504-26.2016.6.13.0276 UBERABA-MG 276ª Zona Eleitoral (UBERABA)

AGRAVANTE: MARCELO MACHADO BORGES

ADVOGADOS: WEDERSON ADVÍNCULA SIQUEIRA - OAB: 102533/MG E OUTROS

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Protocolo: 258/2018

DECISÃO

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADES SANADAS 
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. NÃO COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRECEDENTES. DOAÇÕES EM VALOR SUPERIOR A 

R$ 1.064,10 MEDIANTE CHEQUE. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. GRAVIDADE. PRECEDENTES. 
SÚMULA Nº 30/TSE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Marcelo Machado Borges contra decisão de inadmissão de seu recurso 
especial manejado em face do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) no qual foi mantida a 
desaprovação de sua prestação de contas de campanha ao cargo de vereador, no pleito de 2016.

O acórdão regional foi assim ementado:

Recurso Eleitoral. Prestação de Contas. Candidato a Vereador não eleito. Desaprovadas as contas.

Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação 
eleitoral em relação a diversas doações; a prestação de contas parcial foi entregue fora do prazo fixado pelo § 4º, do art. 43, da 
Resolução TSE nº 23.463/2015; foram detectadas doações recebidas e gastos de campanha realizados em data anterior à data 
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época; a abertura da conta bancária extrapolou o prazo 
de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ; foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas físicas acima de 
R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de "transferência eletrônica" , contrariando o disposto no art. 18, § 1º, da 
Resolução TSE 

nº 23.463/2015.

O candidato descumpriu o que determina o art. 18, § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/15.

Recurso a que se nega provimento. (Fl. 119)

Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, o ora agravante sustentou violação ao inciso II do art. 30 da Lei nº 9.504/97 c.c. o § 1º do art. 68 da Res.-
TSE nº 23.463/2015 e ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que foram identificadas 
irregularidades formais que não prejudicaram a análise das suas contas de campanha.

Afirmou que a matéria fática se encontra entabulada no acórdão recorrido e que sua pretensão não é o revolvimento dos fatos 
e provas, mas sim o seu reenquandramento jurídico, pois o próprio decisum fez consignar que os vícios apontados tinham 
natureza formal.

Asseverou que a hipótese dos autos reclama a aprovação das suas contas de campanha, ainda que com ressalvas, à luz dos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos de pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior.

Alegou que todas as informações prestadas e documentos juntados permitem a identificação dos doadores e o trânsito dos 
recursos, inexistindo, na espécie, qualquer elemento que demonstre haver má-fé de sua parte, e que a finalidade da norma foi 
atingida.

Em sede de divergência jurisprudencial, apontou que o caso dos autos se identifica com o julgado no REspe nº 70024, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, no qual se mostrou imperiosa a aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 
razoabilidade, com a aprovação das contas do então recorrente, uma vez constatadas falhas formais e materiais que não 
prejudicaram a sua análise.

O presidente do TRE/MG negou seguimento ao recurso especial (fls. 164-166) ao fundamento de que: a) alterar a conclusão do 
acórdão regional implicaria o necessário reexame do conjunto probatório, o que é inviável na via do recurso especial (Súmula nº 
24/TSE); e b) o recorrente não demonstrou o dissídio jurisprudencial.

No presente agravo, o ora agravante alega que a "discussão travada não reclama a reincursão no conjunto fático-probatório 
carreado aos autos"  (fl. 170) e que os "precedentes colacionados no Recurso Especial Eleitoral são inteiramente aplicáveis ao 
presente caso"  (fl. 173).

No mais, o agravante reitera as razões do recurso especial.
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Em 21.2.2018, a Procuradoria-Geral Eleitoral peticionou a fim de que os autos retornassem à instância regional, pois não foi 
aberto prazo para manifestação ministerial após a interposição do apelo nobre (fls. 181-182). 

Em 27.2.2018, indeferi o pedido, concedi prazo de 3 (três) dias para emissão de parecer final e consignei que "eventual agravo 
interno contra a presente decisão deverá ser interposto sem prejuízo da apresentação do parecer de mérito, no mesmo prazo"  
(fl. 190). 

Consta do aludido decisum, essencialmente, que: a) a decretação de nulidade processual pressupõe efetiva demonstração de 
prejuízo, a teor do art. 219 do CE; b) a atuação ministerial é orientada pelos princípios constitucionais da unidade e da 
indivisibilidade, nos termos do § 1º do art. 127 da CF; e c) a alegação genérica aventada pela d. PGE nestes e em diversos outros 
processos, sem a indicação concreta de prejuízo, não autoriza o retrocesso da marcha processual nem a reabertura de fases já 
concluídas, devendo-se preservar a sequência lógica dos atos processuais validamente praticados, com a tramitação do feito em 
prazo razoável (fls. 185-190). 

Contra essa decisão, o Parquet interpôs agravo regimental (fls. 193-197), no qual aduziu que a providência requerida não 
comprometeria a celeridade do feito e seria necessária para garantir o exercício de suas prerrogativas institucionais. Ademais, a 
concessão do prazo de apenas 3 (três) dias para manifestação ministerial não encontra respaldo legal. 

A PGE não apresentou parecer de mérito. 

É o relatório. 

Decido. 

O agravo não merece êxito ante a inviabilidade do recurso especial.

Na espécie, o TRE/MG, por maioria, desaprovou a prestação de contas de campanha do agravante nas eleições de 2016, ao 
fundamento de que: a) os relatórios financeiros foram entregues fora do prazo estabelecido na legislação eleitoral; b) a 
prestação de contas parcial foi apresentada fora do prazo estabelecido no § 4º do art. 43 da Res.-TSE nº 23.463/2015; c) foram 
detectados doações e gastos efetuados em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à 
época; d) a abertura da conta bancária específica de campanha ocorreu apenas 10 (dias) após a concessão do CNPJ; e e) 
doações de pessoas físicas acima de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) foram realizadas por meio de 
cheques, em desacordo com o disposto no § 1º do art. 18 da Res.-TSE nº 23.463/2015.

Para melhor compreensão, transcrevo os votos proferidos, no que interessa: 

Voto Relator (vencido):

Depreende-se dos autos (fls. 13/17), que a prestação de contas parcial foi apresentada a destempo, assim como a remessa de 
alguns relatórios financeiros de campanha em relação a diversas doações e a abertura da conta corrente com atraso de 10 dias 
contados da concessão do CNPJ, fatos que não maculam a transparência das contas, porquanto não impedem sua análise.

Em relação às doações financeiras recebidas de pessoas físicas em valor superior a R$ 1.064,10, realizadas em desconformidade 
com o art. 18. § 1º da Resolução 

nº 23.463/2015, o órgão técnico as relacionou às fls. 55/58, sendo um total de três doações feitas por meio de depósito em 
cheque.

O objetivo da norma é que todos os recursos acima R$ 1.064,10 transitem pela conta corrente por meio de transparência, para 
a devida identificação da origem do recurso. À fl. 58, o parecer técnico relaciona as três doações, mencionando a data da 
transação, o nome do doador, o CPF e o valor doado. Nessa acepção, apesar de as doações não terem se efetivado por 
transferência, houve a identificação dos doadores, o que não prejudica a transparência das contas. Foram juntadas, outrossim, 
as declarações do IRPF relativas ao exercício de 2016 - ano calendário 2015 - desses doadores, demonstrando sua capacidade 
financeira e respeito ao limite de doação de pessoa física para candidato (fls. 76/78). Não há má-fé demonstrada.

Por fim, no que se relaciona às doações recebidas e aos gastos de campanha efetivados anteriormente à data inicial de entrega 
da prestação de contas parcial e não informadas nessa ocasião, cuida-se de mera irregularidade que não macula a transparência 
das contas, visto que todas as informações constaram da prestação de contas final.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalva, nos termos do art. 68, inciso II, da 
Resolução nº 23.463/2015, garantindo-se a quitação eleitoral do recorrente.

1º voto divergente - Juiz Ricardo Torres Oliveira 

Peço vênia para divergir do em. Relator.

Conforme relatório de fls. 55/58, houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo 
estabelecido pela legislação eleitoral em relação a diversas doações; a prestação de contas parcial foi entregue fora do prazo 
fixado pelo § 4º do art. 43 da Resolução TSE nº 23.463/2015; foram detectadas doações recebidas e gastos de campanha 
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época; a abertura da 
conta bancária extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ; foram identificadas doações financeiras 
recebidas de pessoas físicas acima de R$1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de "transferência eletrônica", 
contrariando o disposto no art. 18, § 1°, da Resolução TSE n° 23.463/2015.
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Assim, o candidato descumpriu o que determina o art. 18, 

§ 1°, da Resolução TSE n° 23.463/15 que dispõe:

Art. 18. As pessoas físicas somente poderão fazer doações, inclusive pela Internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de que o doador é 
proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços.

§ 1° As doações financeiras de valor igual ou superior a 

R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as 
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação. (Destaque nosso.)

A falha constitui sério obstáculo à aprovação das contas em exame, de tal sorte que, in casu, não se pode cogitar da aplicação 
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que tem amparo jurisprudencial, dado que o valor dos depósitos 
corresponde a aproximadamente 52,51% do total de receitas da campanha.

Tais irregularidades atingem a transparência e a lisura da prestação de contas e dificultam o efetivo controle, por parte da 
Justiça Eleitoral, sobre a licitude da movimentação dos recursos de campanha.

As falhas apontadas, não sanadas e graves, são suficientes para comprometerem fatalmente a prestação de contas.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que o ato 
praticado pelo candidato carrega consigo um potencial lesivo.

Conforme estabelece o art. 68, III, da Resolução n° 23.463/2015/TSE:

Art. 68. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 66, a Justiça Eleitoral 
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei 

n° 9.504/1997, art. 30, caput):

I - pela aprovação, quando estiverem regulares;

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade. (Destaque nosso.)

Face ao exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a desaprovação da prestação de contas. É o voto.

2º voto divergente - Des. Pedro Bernardes 

Data venia do posicionamento expresso pelo Relator e pelo Juiz Carlos Roberto, entendo que permanecem não sanadas 
irregularidades que, em conjunto, ensejam a manutenção da desaprovação das contas do recorrente.

No caso, verifica-se que houve descumprimento dos prazos para entrega de relatórios financeiros e da prestação de contas 
parcial, omissão de doações recebidas e gastos de campanha na prestação de contas parcial e atraso na abertura da conta.

Além disso, foram realizadas doações à campanha por meio de depósitos em cheque, contrariando o que determina o 

art. 18 da Resolução n° 23.463/2015/TSE, que estipula que as doações financeiras superiores a R$ 1.064,10 devem ser feitas 
mediante transferência eletrônica, in verbis:

Art. 18. As pessoas físicas somente poderão fazer doações, inclusive pela Internet, por meio de:

(...)

§ 1° As doações financeiras de valor igual ou superior a 

R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as 
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.

Destaque-se que o dispositivo acima transcrito constitui norma de caráter objetivo. Assim, para a configuração da 
irregularidade, basta o depósito de dinheiro na conta, em valor acima do indicado.

Lembre-se que o objetivo da supramencionada norma consiste em dar maior transparência às doações em espécie e permitir à 
Justiça Eleitoral a completa rastreabilidade dos recursos que financiam as campanhas eleitorais, de modo a evitar condutas 
ilegais, como contribuições de fontes vedadas e utilização de "caixa dois".

O descumprimento do citado dispositivo compromete, portanto, a pronta identificação da exata origem do recurso financeiro 
utilizado na campanha, cuja efetiva demonstração, nos autos da prestação de contas, fica a cargo do candidato, sob pena de o 
valor irregularmente creditado na sua conta caracterizar, inclusive, recurso de origem não identificada.

Desse modo, em caso de depósitos efetuados de forma diversa da determinada no dispositivo em comento, somente a 
demonstração clara e precisa de que o recurso adveio, de fato, do doador indicado na prestação de contas, permite considerar 
superada a irregularidade, como inclusive já procedeu esta e. Corte, em casos muito específicos.
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Na hipótese de depósito em cheque, assim como em dinheiro, a mera indicação de CPF no comprovante de depósito feito, 
muitas vezes, em caixa eletrônico, não tem o condão de demonstrar, com a necessária precisão, que o recurso de campanha 
arrecadado foi efetivamente fornecido por aquela pessoa indicada, que pode ser a portadora do cheque, mas não a sua 
emissora.

No caso, não há elementos nos autos que permitam aferir os efetivos doadores dos valores de R$5.000,00 (duas vezes) e 
R$3.000,00, fls. 16 e 17, creditados na conta de campanha do recorrente, por meio de depósitos em cheque.

Sequer há indicação, no extrato bancário de fls. 6 e 7, do CPF dos doadores, bem como não foram carreados aos autos 
documentos hábeis a permitir a vinculação entre os respectivos recursos arrecadados e os doadores informados na prestação 
de contas. Assim, não é possível aferir se os cheques depositados são provenientes das contas bancárias dos supostos doadores 
informados pelo recorrente.

Imperioso realçar que as informações do parecer técnico, 

fls. 17 e 18, relativas às doações em foco, no que tange ao nome do doador e CPF, não podem ser consideradas como 
identificadoras dos doadores, diversamente do consignado pelo Relator em seu voto, pois se verifica que constituem 
meramente dados que foram registrados pelo candidato na prestação de contas, uma vez que não constam do extrato de fls. 6 
e 7 ou do extrato bancário eletrônico.

Assim, embora o recorrente afirme que as quantias em foco, depositados em cheque, advieram dos doadores informados na 
prestação de contas, não há nos autos nenhuma prova que possibilite se concluir neste sentido.

As irregularidades detectadas envolvem mais de 30% do total de recursos financeiros arrecadados (R$ 36.189,52), 
comprometendo a lisura e a confiabilidade das contas, razão pela qual não é possível aplicar, ao caso, os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade.

Deve ser mantida, portanto, a decisão primeva que desaprovou as contas do candidato.

Diante do exposto, renovadas as vênias, nego provimento ao recurso. (Fls. 121-128 - grifei)

Contra essa decisão, insurge-se o recorrente, o qual assinala que a Corte Regional se equivocou ao desaprovar suas contas de 
campanha, porquanto apresentou todas as informações necessárias e juntou documentos que permitiam a identificação dos 
doadores e o trânsito dos recursos, inexistindo, na espécie, qualquer elemento que demonstre a sua má-fé, ao passo que as 
finalidades das normas que norteiam o exame das prestações de contas foram atingidas, a reclamar, no caso, a aplicação dos 
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fim de aprovar, ainda que com ressalvas, as suas 
contas. 

Sobre as irregularidades referentes: a) ao descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo 
estabelecido pela legislação eleitoral; b) à apresentação da prestação de contas parcial fora do prazo fixado no § 4º do art. 43 
da Res.-TSE nº 23.463/2015; c) às doações recebidas e gastos realizados em data anterior ao prazo de entrega das contas 
parciais e não informados à época; e d) à abertura de conta bancária em tempo superior àquele estipulado na alínea a do § 1º 
do art. 7º do instrumento normativo que dispôs sobre arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e 
sobre a prestação de contas nas eleições de 2016, a decisão do TRE/MG em que foram desaprovadas as contas do candidato 
não se alinha com a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que são consideradas falhas formais que não prejudicam a 
análise das contas nem revelam a má-fé do prestador. 

Nesse sentido este Tribunal já assentou que "a gravidade da irregularidade decorrente da não apresentação de relatório 
financeiro no prazo determinado em lei não é absoluta, devendo ser examinada por ocasião do julgamento de contas final"  
(AgR-REspe nº 38-26/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 7.8.2018). 

Nessa linha, cito, ainda, os seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). AUSÊNCIA DE EXTRATOS 
BANCÁRIOS. DOAÇÃO COM RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO NÃO COMPROVADA. CONTAS DESAPROVADAS PARCIALMENTE. 
IMPOSIÇÃO DE SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE 1 (UM) MÊS.

1. Contas de campanha, relativas às eleições de 2012. Incidência da Res.-TSE nº 23.376/2012. 

Irregularidades formais 

2. Configuram falhas formais as irregularidades relativas a não apresentação das contas parciais (item 8.1.a); à apresentação 
extemporânea da prestação de contas finais (item 8.1.b); à abertura de conta bancária fora do prazo estipulado no art. 14 da 
Res.-TSE nº 23.376/2012 (8.1.g); aos critérios de arrecadação e aplicação dos recursos de campanha (item 8.1.h) e à ausência de 
ficha de qualificação do partido assinada pelos representantes (item 9). 

[...]

(PC nº 1349-15/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22.11.2017 - grifei)

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO A VEREADOR. DECISÃO REGIONAL. APROVAÇÃO COM 
RESSALVAS. 

1. A jurisprudência desta Corte, mantida para as Eleições de 2016, é no sentido de que eventual omissão de gastos na prestação 
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de contas parcial não enseja a desaprovação das contas, pois pode ser sanada na prestação de contas final. Precedentes. 

2. O não cumprimento da exigência prevista no art. 28, § 4°, 1 e II, da Lei 9.504/97, que determina a emissão, a cada 72 horas, 
dos relatórios financeiros relativos às doações recebidas, também não deve levar à desaprovação das contas, tendo em vista 
que tais informações podem ser inseridas na prestação de contas final, não impossibilitando, segundo a jurisprudência atual, a 
aferição da regularidade da movimentação dos recursos de campanha. 

RESSALVA DO RELATOR.

1. A novel disciplina legal quanto à prestação de contas parcial tem o escopo de permitir fiscalização ainda mais eficaz das 
contas, com o acompanhamento da movimentação financeira durante a campanha eleitoral. 

2. Trata-se de modificação significativa, com o intuito de dar transparência e publicidade, o que pode viabilizar, inclusive, a 
rápida aferição da legalidade de doações, antes mesmo do exíguo prazo para processamento e apreciação das contas pelos 
órgãos da Justiça Eleitoral. 

3. A princípio, infere-se a necessidade de nova análise da matéria em pleitos futuros, haja vista a importância do disposto no 
art. 28, 

§ 4°, I e II, da Lei 9.504/97 para a efetiva fiscalização das contas de campanha, uma vez que não se trata, a rigor, de falha 
meramente formal, e sim de natureza material. 

Recurso especial desprovido, para manter a decisão regional que aprovou, com ressalvas, as contas do candidato a vereador. 

(REspe nº 133-43/PE, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 6.8.2018 - grifei)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. VICE-PREFEITO. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. GASTOS. RELATÓRIOS FINCANCEIROS. OMISSÃO. RECURSOS PRÓPRIOS EM CAMPANHA. 
REEXAME. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

[...]

2. Negado seguimento ao recurso especial: (i) ante a aplicação da Súmula nº 24/TSE, firmada a premissa de que as falhas 
apontadas - relativas aos gastos realizados em momento anterior à data de entrega da prestação de contas parcial e não 
informados à época e à ausência de relatórios financeiros igualmente nas contas parciais - não constituíram óbice à fiscalização 
das contas; e (iii) não enseja a desaprovação das contas falha relativa a informações inicialmente omitidas na prestação de 
contas parcial, mas posteriormente regularizadas na prestação de contas final, a teor da jurisprudência do TSE.

[...]

(AgR-REspe nº 276-54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018 - grifei)

Direito eleitoral. Agravo interno no recurso especial eleitoral. Eleições 2016. Prestação de contas. Irregularidades que não 
comprometeram a análise e fiscalização pela justiça eleitoral. Aprovação com ressalvas. Necessidade de reexame de fatos e 
provas. Incidência da Súmula nº 24/TSE. Desprovimento.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso especial eleitoral.

2. A gravidade da irregularidade relativa à omissão de receitas nas contas parciais de campanha deve ser aferida no julgamento 
da prestação de contas final, oportunidade em que é confirmado o vício apontado à luz do conjunto contábil das contas. 
Precedentes.

3. Na hipótese, o acórdão regional assentou que as irregularidades - (i) omissão de receitas e despesas na prestação de contas 
parcial e (ii) não apresentação de relatórios financeiros - não comprometeram a análise e a confiabilidade das contas de 
campanha da agravada. A modificação dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na 
Súmula 

nº 24/TSE.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgR-REspe nº 518-88/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 9.10.2018 - grifei) 

No que tange às irregularidades acima mencionadas, o entendimento firmado por esta Corte Superior é no sentido de que 
eventuais omissões de dados na apresentação parcial, conquanto lançadas e sanadas por ocasião da apresentação da prestação 
de contas final, não têm o condão por si só de desaprovar as contas, visto que não obsta a sua análise.

A teor do que consta do acórdão recorrido, não vislumbro prejuízo na atuação desta Justiça especializada que possa macular a 
transparência das contas ou obstar o efetivo controle na arrecadação e gastos de campanha do ora recorrente, no que se refere 
às irregularidades até aqui analisadas.

Superada a análise dessas irregularidades, passo então para as doações financeiras recebidas de pessoas físicas acima de R$ 
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) realizadas por meio de cheques, de forma distinta daquela fixada no § 1º 
do art. 18 da Res.-TSE nº 23.463/2015, que assim dispõe:

Art. 18. As pessoas físicas somente poderão fazer doações, inclusive pela internet, por meio de:
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[...]

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão 
ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação. (Grifei)

Nesse ponto, o acórdão regional não merece reparos. 

In casu, a mencionada irregularidade refere-se a duas doações de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e uma de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) por meio de depósito em cheque. A maioria na Corte de origem entendeu que não houve regular identificação no extrato 
bancário da conta de campanha do recorrente, uma vez que: 

Sequer há indicação, no extrato bancário de fls. 6 e 7, do CPF dos doadores, bem como não foram carreados aos autos 
documentos hábeis a permitir a vinculação entre os respectivos recursos arrecadados e os doadores informados na prestação 
de contas. Assim, não é possível aferir se os cheques depositados são provenientes das contas bancárias dos supostos doadores 
informados pelo recorrente.

Imperioso realçar que as informações do parecer técnico, fls. 17 e 18, relativas às doações em foco, no que tange ao nome do 
doador e CPF, não podem ser consideradas como identificadoras dos doadores, diversamente do consignado pelo Relator em 
seu voto, pois se verifica que constituem meramente dados que foram registrados pelo candidato na prestação de contas, uma 
vez que não constam do extrato de fls. 6 e 7 ou do extrato bancário eletrônico. (Fls. 127-128)

Nesse contexto, para alterar as conclusões assentadas pela maioria na Corte de origem, a fim de infirmar o entendimento de 
que as provas mostraram-se insuficientes para evidenciar a autoria da doação e a origem do recurso, seria necessário o 
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável nos limites do recurso especial, consoante o disposto 
na Súmula nº 24/TSE. 

Quanto ao tema, conforme decidido por este Tribunal Superior, no julgamento dos AgR-REspe n° 529-02/ES e AgR-REspe n° 265-
35/RO, a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) sejam feitas mediante 
transferência eletrônica não é meramente formal e o seu descumprimento é vício grave apto a ensejar a desaprovação das 
contas.

Assim, o referido dispositivo é norma de caráter objetivo. Para o seu descumprimento, basta que a doação além do limite 
estipulado se dê de forma contrária àquela discriminada no instrumento normativo.

Nesse sentido, colaciono, ainda, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS. DOAÇÃO. 
DEPÓSITO BANCÁRIO ACIMA DO LIMITE DO 

ART. 18, § 1º, DA RES.-TSE 23.643/2015. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO. DOADOR. REEXAME. FATOS E PROVAS. SÚMULA 
24/TSE. PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 18, § 1º, da Res.-TSE 23.463/15, as doações de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 somente poderão ser 
realizadas mediante transferência eletrônica entre contas bancárias. Por sua vez, o § 3º estabelece que os recursos em 
desacordo com esse dispositivo não podem ser utilizados e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional quando não for possível 
identificar o doador.

2. A realização de depósito identificado por determinada pessoa é incapaz, por si só, de comprovar sua efetiva origem, haja 
vista a ausência de trânsito prévio dos recursos pelo sistema bancário. Precedentes, dentre eles o AgR-REspe 529-02/ES, Rel. 
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 11.9.2018.

3. No caso, segundo o TRE/PA, " o meio escolhido para a doação - depósito `na boca do caixa" - [...] obstou a fiscalização sobre 
a origem dos recursos financeiros, pois do exame dos extratos da conta de campanha (fl. 11/12) não é possível extrair os dados 
do subscritor dos cheques" .

4. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da 
Súmula 24/TSE.

5. Agravo regimental provido para determinar o recolhimento de 

R$ 182.000,00 ao Tesouro Nacional. 

(AgR-REspe nº 543-59/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 19.12.2018 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES DE 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. DOAÇÃO 
FINANCEIRA. CHEQUE DO PRÓPRIO CANDIDATO. VALOR IGUAL OU SUPERIOR A R$ 1.064,10. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 
ENTRE AS CONTAS BANCÁRIAS DO DOADOR E DO DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 18, 1º, DA RES.-TSE 23.463. 
DESCUMPRIMENTO. DESAPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 26 DO TSE.

1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, pois se limitou a repetir, praticamente 
com as mesmas palavras, as razões do recurso especial, de modo que incide o verbete sumular 26 do TSE.

2. As contas de campanha do agravante foram desaprovadas em virtude da doação de R$ 50.000,00, realizada por meio de 
cheque do próprio candidato beneficiário, em afronta à regra prevista no § 1º do art. 18 da Res.-TSE 23.463, segundo a qual as 
doações financeiras de valor igual ou superior a 
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R$ 1.064,10 só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do donatário.

3. Em decisão proferida no AgR-REspe 265-35, redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, cujo julgamento foi concluído em 
11.9.2018, este Tribunal Superior, por maioria, firmou a orientação de que o descumprimento da regra prevista no 

art. 18, § 1º, da Res.-TSE 23.463 é irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, e de que o aporte de recursos 
próprios pelo candidato para a sua campanha eleitoral submete-se aos mesmos requisitos formais previstos na citada resolução 
para as doações efetuadas por terceiros.

4. "A aceitação de doações eleitorais em forma diversa da prevista compromete a transparência das contas de campanha, 
dificultando o rastreamento da origem dos recursos"  (AgR-REspe 313-76, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 
30.10.2018).

5. Não merece acolhimento a alegação de ofensa aos arts. 30, § 2º-A, da Lei 9.504/97 e 69 da Res.-TSE 23.463, pois a 
inobservância da exigência prevista no § 1º do art. 18 da citada resolução não é vício meramente formal e corresponde, na 
espécie, a montante expressivo em termos absolutos.

6. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são inaplicáveis no caso, tendo em vista o elevado valor absoluto da 
irregularidade e a circunstância consignada no acórdão regional de que o vício apontado é grave e de que comprometeu a 
confiabilidade das contas e a fiscalização sobre as fontes de recursos pela Justiça Eleitoral. Precedente: AgR-REspe 1192-75, Rel. 
Min. Luiz Fux, DJe de 9.2.2018.

[...]

Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgR-REspe nº 301-15/RJ, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 13.12.2018 - grifei)

Desse modo, incide na espécie a Súmula nº 30/TSE, segundo a qual "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio 
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral" .

Com efeito, a norma eleitoral visa resguardar a legitimidade e lisura do pleito eleitoral, impondo regras acerca da arrecadação e 
de gastos de campanha com vistas à identificação da origem, montante e destinação dos recursos, fatos que, no caso em 
testilha, não puderam ser adequadamente aferidos, segundo atestado pela maioria na Corte de origem.

Dessa forma, a inobservância do procedimento previsto no § 1º do art. 18 da Res.-TSE nº 23.463/2015 comprometeu, na 
espécie, a lisura do balanço contábil, haja vista ser expressivo o percentual tido por irregular. 

Assim, por remanescer referida irregularidade e diante do seu impacto na análise das contas, não merece prosperar as razões 
recursais.

Quanto ao mais, fica prejudicado o agravo regimental interposto pela PGE, na linha do que decidido por esta Corte, em questão 
de ordem, no AgR-AI nº 1334-22/GO, de minha relatoria, DJe de 12.2.2019, no qual o Plenário proferiu a seguinte orientação: 

Por fim, nos processos em que o Parquet Eleitoral houver deixado de apresentar parecer, apesar de ter sido regularmente 
intimado para tal fim, ficam os relatores autorizados a adentrar no exame do mérito do recurso especial ou do respectivo 
agravo, seja por meio de decisão monocrática (art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE), seja submetendo o feito para julgamento do 
Colegiado, o que sob nenhum argumento gerará prejuízo ao órgão ministerial, o qual poderá interpor, caso queira, o recurso 
cabível. 

Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, com base no 

art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2019.

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 238-21.2016.6.12.0000 CAMPO GRANDE-MS

AGRAVANTE: PARTIDO VERDE  (PV) - ESTADUAL

ADVOGADO: MARCELO DE MOURA BLUMA - OAB: 18118/MS

Ministro Admar Gonzaga

Protocolo: 4.805/2018

DECISÃO
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O Diretório Estadual do Partido Verde (PV) do Mato Grosso do Sul interpôs agravo de instrumento (fls. 91-97) em face de 
decisão do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (fls. 85-87) que negou seguimento a recurso 
especial manejado em oposição a acórdão daquela Corte que desaprovou as suas contas referentes à campanha eleitoral de 
2016, impondo-lhe a sanção de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de três meses.

O acórdão regional foi assim ementado (fl. 43):

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CAMPANHA. FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. OMISSÃO 
QUANTO À APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. CONTAS DESAPROVADAS. 
SUSPENSÃO, COM PERDA, DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.

A omissão quanto à apresentação dos extratos bancários de todo o período de campanha - em consequência da não abertura 
de conta bancária específica - consubstancia irregularidade grave e insanável, vez que impede o efetivo controle pela Justiça 
Eleitoral a ponto de ensejar a desaprovação das contas e incidência do art. 68, §§ 1º, 3º e 5º, da Resolução TSE n.º 
23.463/2015.

As contas de campanha dos partidos políticos só devem ser julgadas como não prestadas nas hipóteses em que não atendam o 
chamado da Justiça Eleitoral ou quando a omissão do partido prestador impeça o devido processamento de análise das contas.

Para que as contas sejam julgadas como não prestadas, é necessário que tenha ocorrido prejuízo absoluto para o 
processamento e para a análise das contas pelo órgão competente. Em algumas hipóteses, porém, é possível que a prestação 
de contas contenha dados sobre a movimentação econômica da campanha eleitoral, ou seja, aquela refletida pelas doações 
estimáveis em dinheiro, que não ensejam efetivo trânsito de numerário, exatamente como ocorreu no caso destes autos. No 
caso versado, a deficiência na instrução do feito não impede a análise da prestação de contas.

Opostos embargos de declaração (fls. 57-59), foram eles rejeitados em aresto que recebeu a seguinte ementa (fl. 67):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE QUOTAS DO 
FUNDO PARTIDÁRIO. DATA DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO. APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU 
OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.

Ainda que a Resolução TSE nº 23.546/2017 verse sobre prestação de contas de exercício financeiro, verifica-se que a dinâmica 
de aplicação de sanção é a mesma. Logo, não se vislumbra qualquer obscuridade em relação à forma de aplicação da sanção, 
que ocorrerá no ano seguinte ao trânsito em julgado deste feito, após a devida intimação do órgão partidário hierarquicamente 
superior.

O agravante alega, em suma, que:

a) a decisão agravada merece reforma quanto ao inconformismo do agravante no que tange ao "entendimento de que a insigne 
relatora teria fundamentado sua decisão conectando o texto do dispositivo utilizado com a causa"  (fl. 95);

b) permaneceu a omissão do aresto recorrido quanto ao início da contagem do prazo da pena de suspensão das quotas do 
Fundo Partidário, o que acarretou ofensa ao art. 489, § 1º, I, do CPC;

c) "não resta estabelecido se o prazo contará a partir do dia seguinte àquele da notificação do órgão hierarquicamente superior 
ou se o mesmo tem discricionariedade para decidir a partir de qual data aplicará a sanção"  (fl. 96).

Requer o conhecimento e o provimento do agravo, para que seja dado seguimento ao recurso especial.

A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do agravo (fls. 167-168v).

É o relatório.

Decido.

O agravo é tempestivo. A decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 26.6.2018 (fl. 87), e o apelo foi 
interposto em 29.6.2018 (fl. 91) por advogado habilitado nos autos (procuração à fl. 8).

Destaco o teor da decisão agravada, cujos fundamentos devem ser mantidos (fls. 86-87):

[...]

O recorrente evoca dissídio jurisprudencial existente entre o acórdão invectivado e o acórdão extraído da Prestação de Contas 
nº 1038-50.2012.6.27.0007-TRE/TO, pois enquanto a decisão combatida entendeu que a falta de abertura de conta específica e 
omissão quanto à apresentação de extratos bancários são irregularidades graves e insanáveis que geram desaprovação das 
contas, a decisão trazida a cotejo concluiu que tais falhas são tidas como irregularidades formais que não justificam a 
desaprovação das contas, mas apenas sua aprovação com ressalvas.

Todavia, o recurso não deve ser alçado à instância superior. É que a conclusão do acórdão combatido está de acordo com 
recente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, senão vejamos:

"(...) 1. O Relator está autorizado a negar seguimento a recurso intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure usurpação da competência do 
Plenário. Precedentes. 2. A não abertura de conta bancária específica constitui irregularidade grave a ensejar a desaprovação 
das contas. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão no REspe nº 93720, rel.ª Min.ª ROSA MARIA 
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WEBER CANDIOTA DA ROSA, DJE de 3.10.2016)" (grifo nosso)

"(...) 1. As contas serão julgadas como não prestadas apenas quando não fornecida, pelo candidato, comitê ou diretório, a 
documentação indispensável para a formulação, pelo órgão técnico responsável pelo exame dessas contas na Justiça Eleitoral, 
do relatório preliminar. Precedente. 2. Embora a falta de extratos bancários constitua falha de natureza grave, nos termos da 
jurisprudência desta Corte Superior, os demais documentos apresentados pelo candidato possibilitaram o processamento das 
contas, motivo pelo qual o caso é de desaprovação. 3. Agravo regimental desprovido. (Acórdão no AgR-REspe nº 1683-67, de 
9.8.2016, rel.ª Min.ª LUCIANA LÓSSIO)" (grifo nosso)

Nesse sentido, não se pode admitir a divergência jurisprudencial ora alegada, com fundamento na Súmula n° 83 do Superior 
Tribunal de Justiça, segundo a qual, "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se 
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

O recorrente também alega violação ao art. 489, § 1º do Código de Processo Civil, pois entende que a simples alegação da 
Resolução TSE nº 23.546 ao caso concreto, sem a utilização de seu texto, não resolve a obscuridade embargada, uma vez que, 
segundo ele, não basta a citação da existência de resolução a regular o procedimento, sendo necessária sua fundamentação.

Entretanto, trecho extraído do voto condutor que julgou os embargos declaratórios demonstra claramente que a relatora não 
apenas citou a existência de norma regulamentadora, qual seja, Resolução TSE nº 23.546, como também fundamentou sua 
decisão conectando o texto do dispositivo utilizado com a causa, senão vejamos:

"Portanto, no caso ora sob apreço, não há margem para qualquer dúvida de que a tal sanção não exige o decurso de um ano 
após a data de trânsito em julgado para sua aplicação, mas apenas que seja aplicada no ano seguinte ao trânsito em julgado e 
após a intimação do Diretório Nacional pela Secretaria Judiciária." 

Posto isso, nego seguimento ao recurso especial interposto.

[...]

Inicialmente, observo que, embora o agravante tenha sustentado o desacerto da decisão agravada, deixou de infirmar 
especificamente todos os fundamentos do decisum, limitando-se a reiterar as razões do recurso especial, sem rebater todos os 
pontos que ensejaram a negativa de seguimento do apelo. Tal circunstância atrai a incidência do verbete sumular 26 do TSE.

Ainda que superado o óbice, o agravo não teria condições de êxito, diante da inviabilidade do recurso especial.

Na espécie, a prestação de contas de campanha da agremiação foi desaprovada, o que ensejou a aplicação da pena de 
suspensão das quotas do Fundo Partidário pelo período de três meses. 

Segundo o agravante, teria havido omissão da Corte de origem quanto à delimitação do marco inicial para a imposição da 
sanção.

No entanto, como bem pontuado na decisão ora impugnada, o Tribunal a quo foi muito claro ao estabelecer que o início da 
suspensão das quotas do Fundo Partidário se dará no ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão. Confira-se (fl. 52):

[...]

Por conseguinte, e por força do que dispõe o art. 68, inciso II, da Resolução TSE n° 23.463/2015, determino a suspensão, com 
perda, de quotas do Fundo Partidário, pelo prazo de três meses, em relação ao ora prestador, a ser aplicada no ano seguinte ao 
trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 68, § 5º da Resolução TSE n° 23.463/2015. (Grifo nosso)

[...]

No julgamento dos embargos, a Corte de origem reafirmou a matéria, ao assim consignar (fl. 70):

[...]

Portanto, no caso ora sob apreço, não há margem para qualquer dúvida de que a tal sanção não exige o decurso de um ano 
após a data de trânsito em julgado para sua aplicação, mas apenas que seja aplicada no ano seguinte ao trânsito em julgado e 
após a intimação do Diretório Nacional pela Secretaria Judiciária.

[...]

Diante disso, não subsiste a alegação de malferimento ao art. 489 do CPC, pois a decisão está devidamente fundamentada.

Além disso, o decisum está respaldado no disposto no art. 25 da Lei 9.504/97, segundo o qual "o partido que descumprir as 
normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo 
Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico" .

No que tange às falhas apuradas, o Tribunal a quo constatou a ausência de abertura de conta bancária de campanha, o que 
afetou a confiabilidade das contas, impedindo a fiscalização. 

Nesse sentido, a Corte Regional asseverou que "a omissão quanto à apresentação dos extratos bancários de todo o período de 
campanha - em consequência da não abertura de conta bancária específica - consubstancia irregularidade grave e insanável, vez 
que impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral a ponto de ensejar a desaprovação das contas e incidência do art. 68, §§ 1º, 
3º e 5º, da Resolução TSE n.° 23.463/2015"  (fl. 50).
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A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que "a falta de abertura da referida conta bancária, com a consequente 
ausência dos extratos de todo o período de campanha, inviabiliza a análise contábil, constituindo falha de natureza grave a 
ensejar desaprovação de contas" (AgR-REspe 27137, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 27.3.2019).

Na mesma linha de entendimento: "A abertura de conta bancária deve possibilitar à Justiça Eleitoral a aferição da integralidade 
da movimentação financeira da campanha, o que é impedido pela ausência de apresentação de extratos bancários. 
Precedentes: AgR-AI

nº 4598-95, relator Min. Arnaldo Versiani, DJE de 5.10.2012; e REspe 

nº 26.115, relator Min. José Delgado, DJE de 18.9.2006. (AgR-AI nº 1445-64, de minha relatoria, DJE de 4.12.2013)" (AgR-AI 32-
37, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 18.6.2014).

Cito, ainda, o seguinte julgado: "A não abertura de conta bancária específica, a omissão de receitas e despesas e a arrecadação 
de recursos antes do recebimento de recibos eleitorais constituem irregularidades que comprometem a confiabilidade das 
contas de campanha e ensejam a sua desaprovação" (AgR-AI 14-78, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 21.10.2013, grifo nosso).

Portanto, a decisão regional está alinhada à jurisprudência desta Corte, o que afasta a configuração do dissídio, a teor do 
verbete sumular 30 do TSE._

Pelo exposto e nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, nego seguimento ao agravo interposto pelo 
Partido Verde (PV) - Estadual.

Publique-se. 

Intime-se.

Brasília, 24 de abril de 2019.

Ministro Admar Gonzaga

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 817-03.2012.6.26.0199 BARUERI-SP 199ª Zona Eleitoral (BARUERI)

RECORRENTE: CILENE RODRIGUES BITTENCOURT

ADVOGADOS: RAFAEL DELGADO CHIARADIA - OAB: 199092/SP E OUTROS

RECORRENTE: RUBENS FURLAN

ADVOGADOS: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - OAB: 2977/DF E OUTROS

RECORRENTE: CARLOS ZICARDI

ADVOGADOS: ANDERSON POMINI - OAB: 299786/SP E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Admar Gonzaga

Protocolo: 6.742/2018

DECISÃO

Carlos Zicardi e Cilene Rodrigues Bittencourt (fls. 1.488-1.518 e fls. 1.433-1.453) -, respectivamente, candidatos a prefeito e vice-
prefeito do Município de Barueri/SP nas Eleições de 2012 - e Rubens Furlan, então prefeito do referido Município (fls.1.455-
1.484), interpuseram recursos especiais em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo             (fls. 1.315-1.348) 
que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto por Cilene Rodrigues Bittencourt; por maioria, afastou a matéria 
preliminar e, no mérito, deu provimento ao recurso manejado por Bruna Furlan, a fim de julgar improcedente a ação proposta 
em seu desfavor, bem como deu provimento parcial aos recursos apresentados por Carlos Zicardi e Rubens Furlan, 
exclusivamente para adequar as penalidades impostas, substituindo a pena de suspensão dos direitos políticos, prevista na Lei 
8.429/92, pela declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 22 da LC 64/90, e reduzir a pena de multa para 15 mil Ufirs, 
com fundamento no art. 73, § 4º, da Lei 9.504/97.

O acórdão regional tem a seguinte ementa (fls. 1.315-1316):

RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. PRÉ-CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO 
E DE VICE-PREFEITO. DEPUTADA FEDERAL. ELEIÇÃO DE 2012. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. SENTENÇA DE 
PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS. PRELIMINARES JÁ AFASTADAS EM JULGAMENTO POR ESTA COLENDA CORTE. MÉRITO:

1. Entrega de kits esportivos - ginásio municipal de Barueri - 08 de agosto de 2011. Prova de que RUBENS FURLAN, no cargo de 
prefeito, desviou a finalidade do evento da área esportiva para favorecer CARLOS ZICARDI e CILENE RODRIGUES BITTENCOURT, 
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pré-candidatos aos cargos de prefeito e de vice-prefeito nas eleições de 2012. Abuso de poder político. Art. 22 da Lei 
Complementar nº 64/90. Configurado. Utilização de imóvel público e de recursos públicos para a promoção dos pré-candidatos. 
Distribuição gratuitas de bens (kits esportivos) custeados pelo Poder Público. Condutas vedadas. Art. 73, incisos I e IV da Lei de 
Eleições. Caracterizadas.

2. Programa "Nosso Abraço"  - 29 de agosto a 08 de setembro de 2011. Prova de que RUBENS FURLAN, no cargo de prefeito, 
desviou a finalidade do evento de capacitação de servidores públicos para favorecer CARLOS ZICARDI e CILENE RODRIGUES 
BITTENCOURT, pré-candidatos aos cargos de prefeito e de vice-prefeito nas eleições de 2012. Abuso de poder político. Art. 22 
da Lei Complementar nº 64/90. Configurado. Utilização de recursos públicos para a promoção dos pré-candidatos. Conduta 
vedada.   Art. 73, inciso I da Lei de Eleições. Caracterizada.

3. Centenário da "Assembleia de Deus"  no Brasil - Estádio Municipal de Barueri - 15 de novembro de 2011:

3.1 Prova de que RUBENS FURLAN, no cargo de prefeito, desviou a finalidade do evento religioso para favorecer CARLOS 
ZICARDI, pré-candidato ao cargo de prefeito nas eleições de 2012. Abuso de poder político. Art. 22 da Lei Complementar nº 
64/90. Configurado. Utilização de imóvel público e de recursos públicos para a promoção do pré-candidato. Conduta vedada. 
Art. 73, inciso I da lei de eleições. Caracterizada.

3.2. Ausência de prova da prática de abuso de poder político e de condutas vedadas por BRUNA DIAS FURLAN, Deputada 
Federal. Não concorreu nas eleições de 2012. Não detinha poder de comando frente ao Poder Executivo Municipal de Barueri.

RECURSO DE BRUNA DIAS FURLAN PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

RECURSOS DE CARLOS ZICARDI E DE RUBENS FURLAN PARCIALMENTE PROVIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA ADEQUAR AS 
PENALIDADES IMPOSTAS, SUBSTITUÍDA A PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PELA DECLARAÇÃO DE 
INELEGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, E REDUZIR A PENA DE MULTA PARA 15 MIL 
UFIRS, COM FUNDAMENTO NO ART. 73,   § 4º DA LEI Nº 9.504/97.

DE OFÍCIO, COM RELAÇÃO A CILENE RODRIGUES BITTENCOURT, SUBSTITUÍDA A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PELA 
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, MANTIDA A PENA DE MULTA 
DE 10 MIL UFIRS, COM FUNDAMENTO NO ART. 73, § 4º DA LEI Nº 9.504/97. COM DETERMINAÇÃO.

Opostos embargos de declaração por Cilene Rodrigues Bittencourt (fls. 1.355-1.364), foram eles acolhidos, exclusivamente, com 
efeitos integrativos, para fazer constar que o motivo do não conhecimento do seu apelo decorreu da impossibilidade de 
regularização de sua representação processual. Já os declaratórios opostos por Carlos Zicardi (fls. 1.368-1.386) e Rubens Furlan 
(fls. 1.388-1.393) foram rejeitados. Eis a ementa do julgado   (fl. 1.412):

TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. APENAS UM DOS VÍCIOS SE FAZ PRESENTE, REFERENTE AOS FUNDAMENTOS DO 
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR CILENE RODRIGUES BITTENCOURT. NECESSÁRIA INTEGRAÇÃO DO 
JULGADO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. INEXISTÊNCIA DAS DEMAIS OMISSÕES ARGUIDAS. MERO INCONFORMISMO. 
INTENÇÃO DE PRESQUETIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CILENE RODRIGUES BITTENCOURT 
ACOLHIDOS EM PARTE, EXCLUSIVAMENTE COM EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CARLOS 
ZICARDI E RUBES FURLAN REJEITADOS. COM DETERMINAÇÃO.

Nas razões do seu recurso especial, Cilene Rodrigues Bittencourt alega, em síntese, que:

a) houve violação aos arts. 4º, 5º e 188 do Código de Processo Civil e ao princípio da instrumentalidade das formas, porquanto o 
Tribunal de origem não conheceu de seu recurso eleitoral em virtude do excesso de formalismo na análise da regularidade de 
sua representação processual;

b) apresentou o substabelecimento original, em nome dos demais patronos pertencentes à mesma sociedade de advogados do 
subscritor do recurso especial, reiterando todas as razões recursais;

c) o TRE/SP violou o art. 1.013 do Código de Processo Civil e os princípios da voluntariedade e da vedação do reformatio in 
pejus, visto que a alteração, em segundo grau de jurisdição, de sanção imposta pela primeira instância não pode ocorrer de 
ofício;

d) a pena prevista nos arts. 11 e 12 da Lei 8.429/92 são de natureza jurídica diversa da sanção descrita no art. 22 da Lei 
Complementar 64/90;

e) configura supressão de instância a aplicação da sanção descrita no art. 22 da Lei Complementar 64/90 pelo Tribunal Regional 
Eleitoral, uma vez que não houve interposição de recurso eleitoral pelo recorrido nem apreciação de tal matéria pelo juízo de 
primeiro grau;

f) houve violação aos arts. 1.022, II, do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal, pois, embora tenha oposto 
embargos de declaração, a Corte Regional Eleitoral não especificou se o prazo da declaração de inelegibilidade que lhe foi 
imposto é o mesmo da pena de suspensão dos direitos políticos aplicada pelo juízo de primeira instância.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial, a fim de que seja anulado o acórdão regional para que o mérito da 
questão seja devidamente apreciado.

Por sua vez, Rubens Furlan, alega em suas razões, em síntese, que:

a) houve violação aos arts. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil e 257, caput, § 2º, do Código Eleitoral, porquanto, apesar da 
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oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem deixou de fundamentar a decisão que rejeitou a preliminar suscitada - 
supressão de instância -, decorrente do ajustamento da penalidade que lhe foi aplicada pelo juízo de primeira instância, bem 
como não se manifestou sobre questões importantes para o deslinde da causa;

b) foi condenado pela prática da conduta descrita no art. 73, IV, da Lei 9.504/97, em razão da distribuição de kits esportivos, 
mas essa conduta não foi incluída na causa de pedir da inicial, motivo pelo qual o acórdão regional deve ser anulado para que a 
Corte Regional Eleitoral examine a matéria em questão;

c) sua condenação foi fundamentada na prática de supostos atos de improbidade administrativa, que ocorreram no ano de 
2011 sem que fosse demonstrada qualquer influência no resultado do pleito de 2012;

d) houve violação ao art. 73, I, da Lei 9.504/97, pois o acórdão regional partiu da premissa equivocada de que todos os ilícitos 
apurados na inicial teriam ocorrido com o uso de bens públicos; 

e) o caso dos autos versa sobre promoção pessoal por meio de discursos e fotografias em eventos realizados na cidade de 
Barueri/SP em 2011, os quais não foram questionados na inicial;

f) o TSE desclassificou a incidência da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei 9.504/97 concluindo que não há uso de bem 
público quando o mandatário promover candidato durante evento público;

g) a Corte Regional violou o art. 22, caput e XIV, da Lei Complementar 64/90 porquanto as condutas que lhe foram imputadas 
não têm gravidade suficiente para configurar do abuso de poder;

h) o abuso de poder não pode ser presumido diante da mera presença de uma autoridade em evento oficial;

i) "os fatos realmente impugnados e que fazem parte da causa de pedir do processo não foram graves no sentido de 
caracterizar abuso de poder político e econômico é necessário também destacar que, mesmo em conjunto, eles não afetaram a 
legitimidade das eleições" (fl. 1.480).

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformado o acórdão regional para afastar as penas de multa e 
inelegibilidade impostas.

Já o recorrente Carlos Zicardi sustenta, em suma, que:

a) a Corte Regional Eleitoral violou o art. 492 do Código de Processo Civil, ao proferir decisão extra petita, consistente na 
substituição de ofício da pena de suspensão de direitos políticos pela declaração de inelegibilidade;

b) houve violação ao art. 22 da Lei Complementar 64/90, uma vez que a ação de investigação judicial eleitoral foi ajuizada com 
fundamento na prática de conduta vedada, nos termos do art. 73, I, da Lei 9.504/97, mas seus direitos políticos foram 
suspensos com base na Lei 8.429/92, que não constitui regramento eleitoral;

c) o acórdão regional viola o disposto nos arts. 485 e 1.013,  § 3º, I a IV, do Código de Processo Civil, porque é incabível a 
aplicação da Teoria da Causa Madura para a alteração, em sede recursal, de sanção imposta pela primeira instância, uma vez 
que não houve decretação de nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau;

d) houve violação ao art. 73, VI, da Lei 9.504/97 porque foi condenado pela prática de suposta conduta que ocorreu antes do 
período vedado pela legislação eleitoral;

e) o Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Corte Superior e de outras Cortes Regionais Eleitorais no tocante à 
aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum, bem como em relação ao limite temporal e à necessidade de 
comprovação de conhecimento prévio do candidato acerca da conduta vedada para que seja responsabilizado.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial, a fim de que seja anulado o acórdão regional, com determinação 
de retorno dos autos à origem para novo julgamento, para, se for o caso, o juízo de primeira instância readequar as penalidades 
nos termos da legislação aplicável à demanda.

Caso assim não se entenda, postula que sejam reconhecidas as violações alegadas, a fim de que seja provido o recurso especial 
para que a demanda seja julgada improcedente.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões às   fls. 1.633-1.637.

A Procuradoria-Geral Eleitoral, no parecer às fls. 1.641-1.648, opinou pelo parcial conhecimento dos recursos especiais e, na 
extensão conhecida, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Decido.

Os recursos especiais são tempestivos. O acórdão atinente aos embargos declaratórios foi publicado no DJE de 6.8.2018, 
(certidão à fl. 1.428), e os apelos foram interpostos em 9.8.2018 (fls. 1.433, 1.455 e 1.488) por advogados habilitados nos autos 
(procurações às fls. 422, 573 e 897 e substabelecimentos às fls. 893, 1.208, 1.366 e 1.652).

Conforme relatado, o Juízo da 199ª Zona Eleitoral do Estado de São Paulo julgou procedente a ação de investigação judicial 
eleitoral proposta em desfavor de Rubens Furlan, então prefeito do Município de Barueri/SP, Carlos Zicardi e Cilene Rodrigues 
Bittencourt - à época, respectivamente, secretários municipais de transportes e de administração e pré-candidatos aos cargos 
de prefeito e vice-prefeito da cidade de Barueri/SP, no pleito de 2012 -, e de Bruna Furlan, então deputada federal do Estado de 
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São Paulo, em razão da prática de conduta vedada a agente público e abuso do poder político e econômico, impondo-lhes as 
sanções de multa e suspensão dos direitos políticos (Lei 8.429/92).

Interpostos recursos eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, conquanto não tenha conhecido do recurso eleitoral 
interposto por Cilene Rodrigues Bittencourt, substituiu, de ofício, sob o argumento de que a decisão de primeira instância 
incorreu em erro legislativo, a pena de suspensão dos direitos políticos, prevista na Lei 8.429/92, pela sanção de inelegibilidade, 
nos termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90, e reduziu a pena de multa para 15 mil Ufirs, com fundamento no art. 73, § 
4º, da Lei 9.504/97.

Na mesma assentada, deu provimento ao recurso de Bruna Furlan e parcial provimento aos recursos eleitorais dos demais 
recorrentes, procedendo, igualmente, à substituição da sanção de suspensão dos direitos políticos e determinando a cassação 
do registro de Carlos Zicardi e Cilene Rodrigues Bittencourt, nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/90.

De início, assinalo que o feito versa sobre ação de investigação judicial eleitoral referente ao pleito de 2012, cujos mandatos já 
findaram.

Entretanto, considerando a cominação da sanção de inelegibilidade pelo prazo de oito anos, nos termos do art. 22, XIV, da Lei 
Complementar 64/90, persiste o interesse de agir dos recorrentes. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÃO 2008. PREFEITO. VICE-PREFEITO. CONDENAÇÃO. ABUSO DE PODER. 
INELEGIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO.

1. A incidência das cláusulas de inelegibilidade deverá ser apreciada em eventuais processos de registro de candidatura, razão 
pela qual subsiste o interesse recursal relativo à condenação pela prática de abuso de poder fundada no art. 22 da LC nº 64/90.

2. Agravo regimental provido para afastar a prejudicialidade e determinar prosseguimento do recurso especial.

(AgR-REspe 9560262-95, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 7.12.2012.)

ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM SEDE DE AIJE POR ABUSO DE PODER E 
CONDUTA VEDADA. IMPOSIÇÃO DA PENA DE TRÊS ANOS DE INELEGIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO. 
INCIDÊNCIA DA ALÍNEA D DO INCISO I DA LC Nº 64/90.

1. O transcurso do prazo de três anos de inelegibilidade imposto na decisão que julga procedente AIJE não impede a incidência 
da inelegibilidade de oito anos prevista na alínea d do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, em decorrência da condenação. 
Precedentes.

2. Tendo sido a candidata condenada em sede de AIJE, mediante decisão colegiada, em razão de fatos praticados no pleito de 
2008, é forçoso o reconhecimento da sua inelegibilidade pelo prazo de oito anos, em face do disposto no art. 1º, I, d, da LC nº 
64/90, o que impede o deferimento do registro da sua candidatura ao pleito de 2012.

3. Recurso especial provido para indeferir o registro.

(REspe 193-80, red. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJE de 28.8.2013.)

Examino, primeiro, por ser prejudicial, a alegação de Cilene Rodrigues Bittencourt de que o acórdão regional, ao não conhecer 
do seu recurso eleitoral, violou os arts. 4º, 5º, 6º e 188, todos do Código de Processo Civil, e o princípio da instrumentalidade 
das formas.

O TRE/SP não conheceu do recurso eleitoral interposto pela ora recorrente sob o fundamento de ausência de representação 
processual, conforme esclarecido nos embargos de declaração (fls. 1.422-1.423):

[...]

De inicio, devem ser acolhidos em parte os embargos opostos por CILENE RODRIGUES BITTENCOURT no que tange à alegada 
omissão com relação a indicação do motivo do não conhecimento do recurso eleitoral por ela interposto. 

Neste ponto, anote-se que embora a matéria fora efetivamente debatida por esta Egrégia Corte nos julgamentos realizados nas 
datas de 31 de janeiro (fl. 1.298) e 24 de abril de 2018 (fl. 1.310), inclusive com decisão unânime, diante dos embargos opostos 
faz-se necessário esclarecer os fundamentos do resultado. 

Assim, para efeitos exclusivamente integrativos, passa-se a discorrer os fundamentos que levaram ao não conhecimento do 
recurso interposto por CILENE RODRIGUES BITTENCOURT.

Naquela oportunidade, esta Colenda Corte reconheceu a ausência de representação processual em nome da embargante, uma 
vez que o exclusivo subscritor da peça recursal, Anderson Pomini, inscrito na OAB/SP sob o nº 299.786, não possui procuração 
ou substabelecimento em nome da referida recorrente. 

Ao ser intimada para regularizar a representação processual, a recorrente expressamente informou "(...) que deixa de 
colacionar o substabelecimento outorgado ao Dr. Anderson Pomini, na medida em que atualmente ele se encontra impedido de 
exercer a advocacia" (fls. 1.286/1.288 - Vol. 07). 

Logo, diante da impossibilidade de regularização da representação processual da embargante, o recurso por ela interposto não 
foi conhecido por esta Egrégia Corte.

[...]
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Observo que o recurso eleitoral de Cilene Rodrigues Bittencourt foi interposto em conjunto com Carlos Zicardi (fls. 1.169-1.207). 
Apesar de assinado apenas por Anderson Pomini, a petição também continha os nomes dos advogados Thiago Tommasi 
Marinho e Guilherme Ruiz Neto, integrantes do escritório Pomini Advogados. 

Em anexo a esse recurso, foi apresentado substabelecimento de procuração outorgada pela recorrente em favor do citado 
advogado Anderson Pomini (fl. 1.208).

Como o substabelecimento foi apresentado em cópia reprográfica, o relator intimou a recorrente para apresentar o documento 
original (fl. 1.282).

Destaco, desde logo, que não havia necessidade de apresentação da procuração original, pois a cópia reprográfica apresentada 
se presume completa e autêntica, nos termos do art. 425, IV, do Código de Processo Civil: "IV - as cópias reprográficas de peças 
do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada 
a autenticidade" .

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que "é desnecessária a 
autenticação de cópia de procuração e/ou substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados aos 
autos quando a falsidade não foi arguida oportunamente pela parte adversa" (AgRg nos EDcl no AREsp 725.505/SE, rel. Min. 
João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJE de 28.3.2016; AR 5.512/RS, rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Seção, DJE de 4.12.2018, entre 
outros)

De qualquer modo, por lealdade processual, a recorrente, em atendimento à intimação, informou sobre o impedimento 
temporário de Anderson Pomini para o exercício da advocacia e juntou novo substabelecimento, em nome de Thiago Tommasi 
Marinho e outros, todos advogados integrantes da "Pomini Sociedade de Advogados" , além de ratificar as razões do recurso 
eleitoral (fls. 1.286-1.288). Reitero que Thiago Tommasi Marinho já constava como um dos subscritores do recurso eleitoral, 
embora não o tenha assinado.

Assim, além de despicienda a apresentação do documento original, pois não havia sido impugnada sua autenticidade, a 
recorrente ainda apresentou novo substabelecimento e ratificou as razões do recurso apresentado, valendo notar que o nome 
de um dos substabelecidos já constava na petição recursal, sendo todos integrantes da mesma sociedade de advogados.

Além de não ter havido irregularidade na representação processual, por força do disposto no art. 425, IV, do Código de 
Processo Civil, a negativa de conhecimento do recurso eleitoral mostrou-se dissonante das regras e dos princípios erigidos pelo 
Novo Código de Processo Civil, que consagra a instrumentalidade das formas, valendo trazer à colação os arts. 188 e 277 do 
Código de Processo Civil:

Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, 
considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

[...]

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a 
finalidade.

A respeito da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, esta Corte tem advertido que "deve o julgador verificar se 
a norma jurídica atingiu sua finalidade, de modo a tutelar os direitos assegurados, em uma vertente processualista maior. O 
importante é aproveitar os atos na sua essência, sob pena de prestigiar a forma em detrimento da substância" (REspe 118-09, 
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 2.8.2018).

Anoto, outrossim, que investigar a regularidade processual é matéria que não se confunde com a pesquisa probatória vedada 
nos termos do verbete sumular 24 do TSE.

Com efeito, a pretensão veiculada neste recurso especial não se volta a saber se a assinatura no recurso é autêntica ou falsa, ou 
mesmo se houve algum vício de vontade na outorga do mandato, mas apenas a saber se quem subscreveu o recurso eleitoral 
que restou não conhecido tinha ou não poderes para representar a parte em juízo.

Portanto, não havendo defeito na regularidade processual, deve ser anulado o acórdão que não conheceu do recurso sob esse 
fundamento e determinada a realização de novo julgamento do recurso de Cilene Rodrigues Bittencourt.

Observo, por fim, que o eventual provimento dos argumentos apresentados por Cilene em seu recurso eleitoral aproveitará aos 
demais recorrentes, tanto que seu recurso foi apresentado em conjunto com Carlos Zicardi (fl. 1.169), de molde a afastar as 
sanções a eles impostas, conforme prescreve o art. 1.005, caput, do CPC: "Art. 1.005. O recurso interposto por um dos 
litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses" .

Essa é a orientação prevalente nesta Corte, como se colhe de julgado em caso semelhante:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. NÃO CONFIGURADO. AUSENTE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ELABORADO POR 
ÓRGÃO DE PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO. PROVIMENTO.

[...]

5. O afastamento do abuso na campanha do agravante (candidato ao cargo de prefeito) e, via de consequência, da sanção de 
inelegibilidade, aproveita ao litisconsorte, candidato a vice-prefeito. Inteligência do art. 1.005 do CPC/2015, ante o denominado 
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efeito expansivo do recurso. Precedente: REspe nº 1034-68 (Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 9.8.2016).

[...]

(AI 286-73, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 27.3.2019.)

Assim, merece provimento o recurso especial de Cilene Rodrigues Bittencourt, a fim de que seja anulado o acórdão regional e 
determinada a realização de novo julgamento da causa pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Há, outrossim, mais um motivo para a anulação do acórdão regional.

Os recorrentes afirmam que o TRE/SP, conquanto provocado por meio de embargos de declaração, deixou de sanar o vício 
apontado em sede de embargos de declaração, consistente na ausência de fundamentação acerca da alegada supressão de 
instância, decorrente da substituição de ofício da pena de suspensão dos direitos políticos pela sanção de inelegibilidade, nos 
termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90.

Sobre a questão, o TRE/SP consignou o seguinte no julgamento dos embargos de declaração (fl. 1.424):

[...]

Quanto à substituição das penas aplicadas pelo MM. Juízo de primeiro grau, registre-se que, não obstante o meu 
posicionamento inicial no sentido de que os autos retornassem à origem para que o Magistrado sentenciante adequasse as 
penalidades à legislação eleitoral, a matéria preliminar foi afastada, por maioria de votos, durante o julgamento realizado no dia 
14 de abril de 2018 (fl. 1.310), motivo pelo qual, em atenção ao princípio da colegialidade, foram enfrentadas as matérias de 
mérito e, ao final, tendo em vista que constaram na R. sentença as penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa, 
foram feitas as devidas adequações à legislação eleitoral (fls. 1.338/ 1.340).

Logo, não houve qualquer omissão no v. aresto com relação à adequação das penalidades impostas aos embargantes, 
cumprindo destacar trecho do parecer da D. Procuradoria Regional Eleitoral de fl. 1402 neste mesmo sentido "(...) o juiz afirma 
expressamente que sua decisão pela supressão de instância se deu em função do principio da colegialidade, visto que o 
julgamento de fl. 1.310 (correto: 1.319) esse TRE afastou a preliminar de nulidade por maioria dos votos e decidiu que o mérito 
deveria ser analisado em segunda instância, não cabendo, portanto, falar-se em omissão" .

[...]

Como se vê, embora tenha sido provocado por meio de embargos de declaração, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo se 
limitou a reafirmar que a questão atinente à substituição de ofício da pena de suspensão dos direitos políticos (Lei 8.429/92) 
pela sanção de inelegibilidade, nos termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90, foi decidida em sede de preliminar, por 
maioria de votos, sem explicitar os fundamentos que o levaram a assim decidir.

O relator apenas consignou que, conquanto tenha se posicionado no sentido de que os autos retornassem à origem para que o 
juízo de primeiro grau adequasse as penalidades à legislação eleitoral, procedeu à apreciação do mérito dos recursos especiais, 
em atenção ao princípio da colegialidade.

A ausência de fundamentação não se limitou ao exame dos embargos de declaração, mas marcou também o próprio 
julgamento dos recursos eleitorais.

Com efeito, não há registro no voto do relator dos argumentos lançados nessa votação preliminar acerca da supressão de 
instância. 

Há nos autos somente dois votos escritos, proferidos pelos desembargadores Nuevo Campos e Marcelo Coutinho Gordo (fls. 
1.344-1.348), que abordam sucintamente a questão.

O desembargador Nuevo Campos registrou (fl. 1.341):

[...]

No caso em tela, pelo que verte dos autos, a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a ação, mas aplicou as sanções 
previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.249/92).

Entendo, porém, que a Egrégia Corte poderia enfrentar as questões postas nos autos, com esteio nos princípios da economia e 
da celeridade processuais.

Ademais, a rigor, não haveria supressão de instância, visto que, bem ou mal, o juízo `a quo" manifestou-se sobre o ponto 
(dosimetria da pena), cabendo a esta Egrégia Corte, se o caso, redimensionar ou corrigir a sanção imposta, o que não suprime, 
mas, sim, substitui o provimento prestado em primeiro grau.

[...]

_O desembargador Marcelo Coutinho Gordo, por seu turno, consignou (fl. 1.344):

[...]

Entendo que eventual falha na dosimetria da pena não enseja a nulidade parcial da sentença, já que sua correção pode ser feita 
diretamente por este Tribunal, caso mantida a decisão condenatória, não se justificando o retorno dos autos à origem.

[...]
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No recurso eleitoral, os recorrentes haviam pedido a anulação da sentença de primeiro grau, por ser a condenação imposta 
estranha ao pedido (extra petita) e à legislação eleitoral aplicável, haja vista terem sido condenados à suspensão dos direitos 
políticos com base na Lei de Improbidade (Lei 8.429/92).

Registre-se que não houve recurso eleitoral por parte do Ministério Público Eleitoral, autor da ação, sendo o recurso exclusivo 
da defesa.

Não obstante, o TRE/SP promoveu a alteração de ofício dos parâmetros da condenação imposta pela sentença.

Diante disso, os recorrentes opuseram embargos de declaração alegando reformatio in pejus, supressão de instância, e violação 
aos arts. 492 e 1.013 do CPC e ao princípio da devolutividade ("tantum devolutum quantum appellatum" ).

No entanto, como visto, o Tribunal foi omisso no exame percuciente desses argumentos.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da 
Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite, ainda que de forma mínima, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, "a omissão do Tribunal a quo sobre relevantes teses da defesa as quais podem conduzir, eventualmente, à 
efetiva modificação do julgado, [...] não obstante a oposição de embargos de declaração, contraria o art. 275 do CE, cuja 
observância está diretamente relacionada com o direito à ampla defesa e ao contraditório, ensejando, assim, a anulação do 
julgado"  (REspe 1-21, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 6.8.2015).

Anoto, ademais, que a subsunção ao principio da colegialidade não é motivo jurídico válido para justificar a alteração de ofício 
das penalidades impostas pelo juízo de primeira instância pelo o Tribunal de origem.

Desse modo, o acórdão regional deve ser anulado também para que a Corte de origem se manifeste expressamente sobre as 
questões suscitadas no referido recurso integrativo.

Por essas razões, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, conheço dos recursos 
especiais eleitorais interpostos por Carlos Zicardi, Cilene Rodrigues Bittencourt e Rubens Furlan, por ofensa aos arts. 425, IV, 
188 e 277 do Código de Processo Civil, e aos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, e dou-lhes 
provimento, a fim de anular o acórdão regional, bem como determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que 
examine o recurso eleitoral de Cilene Rodrigues Bittencourt e se manifeste acerca das questões suscitadas pelos recorrentes 
nos embargos de declaração, atinentes à reformatio in pejus, à supressão de instância, à violação aos arts. 492 e 1.013 do CPC e 
ao princípio da devolutividade, como entender de direito.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 24 de abril de 2019.

Ministro Admar Gonzaga

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 817-03.2012.6.26.0199 BARUERI-SP 199ª Zona Eleitoral (BARUERI)

RECORRENTE: CILENE RODRIGUES BITTENCOURT

ADVOGADOS: RAFAEL DELGADO CHIARADIA - OAB: 199092/SP E OUTROS

RECORRENTE: RUBENS FURLAN

ADVOGADOS: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - OAB: 2977/DF E OUTROS

RECORRENTE: CARLOS ZICARDI

ADVOGADOS: ANDERSON POMINI - OAB: 299786/SP E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Admar Gonzaga

Protocolo: 6.742/2018

DECISÃO

Carlos Zicardi e Cilene Rodrigues Bittencourt (fls. 1.488-1.518 e fls. 1.433-1.453) -, respectivamente, candidatos a prefeito e vice-
prefeito do Município de Barueri/SP nas Eleições de 2012 - e Rubens Furlan, então prefeito do referido Município (fls.1.455-
1.484), interpuseram recursos especiais em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo             (fls. 1.315-1.348) 
que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto por Cilene Rodrigues Bittencourt; por maioria, afastou a matéria 
preliminar e, no mérito, deu provimento ao recurso manejado por Bruna Furlan, a fim de julgar improcedente a ação proposta 
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em seu desfavor, bem como deu provimento parcial aos recursos apresentados por Carlos Zicardi e Rubens Furlan, 
exclusivamente para adequar as penalidades impostas, substituindo a pena de suspensão dos direitos políticos, prevista na Lei 
8.429/92, pela declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 22 da LC 64/90, e reduzir a pena de multa para 15 mil Ufirs, 
com fundamento no art. 73, § 4º, da Lei 9.504/97.

O acórdão regional tem a seguinte ementa (fls. 1.315-1316):

RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. PRÉ-CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO 
E DE VICE-PREFEITO. DEPUTADA FEDERAL. ELEIÇÃO DE 2012. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. SENTENÇA DE 
PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS. PRELIMINARES JÁ AFASTADAS EM JULGAMENTO POR ESTA COLENDA CORTE. MÉRITO:

1. Entrega de kits esportivos - ginásio municipal de Barueri - 08 de agosto de 2011. Prova de que RUBENS FURLAN, no cargo de 
prefeito, desviou a finalidade do evento da área esportiva para favorecer CARLOS ZICARDI e CILENE RODRIGUES BITTENCOURT, 
pré-candidatos aos cargos de prefeito e de vice-prefeito nas eleições de 2012. Abuso de poder político. Art. 22 da Lei 
Complementar nº 64/90. Configurado. Utilização de imóvel público e de recursos públicos para a promoção dos pré-candidatos. 
Distribuição gratuitas de bens (kits esportivos) custeados pelo Poder Público. Condutas vedadas. Art. 73, incisos I e IV da Lei de 
Eleições. Caracterizadas.

2. Programa "Nosso Abraço"  - 29 de agosto a 08 de setembro de 2011. Prova de que RUBENS FURLAN, no cargo de prefeito, 
desviou a finalidade do evento de capacitação de servidores públicos para favorecer CARLOS ZICARDI e CILENE RODRIGUES 
BITTENCOURT, pré-candidatos aos cargos de prefeito e de vice-prefeito nas eleições de 2012. Abuso de poder político. Art. 22 
da Lei Complementar nº 64/90. Configurado. Utilização de recursos públicos para a promoção dos pré-candidatos. Conduta 
vedada.   Art. 73, inciso I da Lei de Eleições. Caracterizada.

3. Centenário da "Assembleia de Deus"  no Brasil - Estádio Municipal de Barueri - 15 de novembro de 2011:

3.1 Prova de que RUBENS FURLAN, no cargo de prefeito, desviou a finalidade do evento religioso para favorecer CARLOS 
ZICARDI, pré-candidato ao cargo de prefeito nas eleições de 2012. Abuso de poder político. Art. 22 da Lei Complementar nº 
64/90. Configurado. Utilização de imóvel público e de recursos públicos para a promoção do pré-candidato. Conduta vedada. 
Art. 73, inciso I da lei de eleições. Caracterizada.

3.2. Ausência de prova da prática de abuso de poder político e de condutas vedadas por BRUNA DIAS FURLAN, Deputada 
Federal. Não concorreu nas eleições de 2012. Não detinha poder de comando frente ao Poder Executivo Municipal de Barueri.

RECURSO DE BRUNA DIAS FURLAN PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

RECURSOS DE CARLOS ZICARDI E DE RUBENS FURLAN PARCIALMENTE PROVIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA ADEQUAR AS 
PENALIDADES IMPOSTAS, SUBSTITUÍDA A PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PELA DECLARAÇÃO DE 
INELEGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, E REDUZIR A PENA DE MULTA PARA 15 MIL 
UFIRS, COM FUNDAMENTO NO ART. 73,   § 4º DA LEI Nº 9.504/97.

DE OFÍCIO, COM RELAÇÃO A CILENE RODRIGUES BITTENCOURT, SUBSTITUÍDA A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PELA 
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, MANTIDA A PENA DE MULTA 
DE 10 MIL UFIRS, COM FUNDAMENTO NO ART. 73, § 4º DA LEI Nº 9.504/97. COM DETERMINAÇÃO.

Opostos embargos de declaração por Cilene Rodrigues Bittencourt (fls. 1.355-1.364), foram eles acolhidos, exclusivamente, com 
efeitos integrativos, para fazer constar que o motivo do não conhecimento do seu apelo decorreu da impossibilidade de 
regularização de sua representação processual. Já os declaratórios opostos por Carlos Zicardi (fls. 1.368-1.386) e Rubens Furlan 
(fls. 1.388-1.393) foram rejeitados. Eis a ementa do julgado   (fl. 1.412):

TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. APENAS UM DOS VÍCIOS SE FAZ PRESENTE, REFERENTE AOS FUNDAMENTOS DO 
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR CILENE RODRIGUES BITTENCOURT. NECESSÁRIA INTEGRAÇÃO DO 
JULGADO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. INEXISTÊNCIA DAS DEMAIS OMISSÕES ARGUIDAS. MERO INCONFORMISMO. 
INTENÇÃO DE PRESQUETIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CILENE RODRIGUES BITTENCOURT 
ACOLHIDOS EM PARTE, EXCLUSIVAMENTE COM EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CARLOS 
ZICARDI E RUBES FURLAN REJEITADOS. COM DETERMINAÇÃO.

Nas razões do seu recurso especial, Cilene Rodrigues Bittencourt alega, em síntese, que:

a) houve violação aos arts. 4º, 5º e 188 do Código de Processo Civil e ao princípio da instrumentalidade das formas, porquanto o 
Tribunal de origem não conheceu de seu recurso eleitoral em virtude do excesso de formalismo na análise da regularidade de 
sua representação processual;

b) apresentou o substabelecimento original, em nome dos demais patronos pertencentes à mesma sociedade de advogados do 
subscritor do recurso especial, reiterando todas as razões recursais;

c) o TRE/SP violou o art. 1.013 do Código de Processo Civil e os princípios da voluntariedade e da vedação do reformatio in 
pejus, visto que a alteração, em segundo grau de jurisdição, de sanção imposta pela primeira instância não pode ocorrer de 
ofício;

d) a pena prevista nos arts. 11 e 12 da Lei 8.429/92 são de natureza jurídica diversa da sanção descrita no art. 22 da Lei 
Complementar 64/90;

e) configura supressão de instância a aplicação da sanção descrita no art. 22 da Lei Complementar 64/90 pelo Tribunal Regional 
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Eleitoral, uma vez que não houve interposição de recurso eleitoral pelo recorrido nem apreciação de tal matéria pelo juízo de 
primeiro grau;

f) houve violação aos arts. 1.022, II, do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal, pois, embora tenha oposto 
embargos de declaração, a Corte Regional Eleitoral não especificou se o prazo da declaração de inelegibilidade que lhe foi 
imposto é o mesmo da pena de suspensão dos direitos políticos aplicada pelo juízo de primeira instância.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial, a fim de que seja anulado o acórdão regional para que o mérito da 
questão seja devidamente apreciado.

Por sua vez, Rubens Furlan, alega em suas razões, em síntese, que:

a) houve violação aos arts. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil e 257, caput, § 2º, do Código Eleitoral, porquanto, apesar da 
oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem deixou de fundamentar a decisão que rejeitou a preliminar suscitada - 
supressão de instância -, decorrente do ajustamento da penalidade que lhe foi aplicada pelo juízo de primeira instância, bem 
como não se manifestou sobre questões importantes para o deslinde da causa;

b) foi condenado pela prática da conduta descrita no art. 73, IV, da Lei 9.504/97, em razão da distribuição de kits esportivos, 
mas essa conduta não foi incluída na causa de pedir da inicial, motivo pelo qual o acórdão regional deve ser anulado para que a 
Corte Regional Eleitoral examine a matéria em questão;

c) sua condenação foi fundamentada na prática de supostos atos de improbidade administrativa, que ocorreram no ano de 
2011 sem que fosse demonstrada qualquer influência no resultado do pleito de 2012;

d) houve violação ao art. 73, I, da Lei 9.504/97, pois o acórdão regional partiu da premissa equivocada de que todos os ilícitos 
apurados na inicial teriam ocorrido com o uso de bens públicos; 

e) o caso dos autos versa sobre promoção pessoal por meio de discursos e fotografias em eventos realizados na cidade de 
Barueri/SP em 2011, os quais não foram questionados na inicial;

f) o TSE desclassificou a incidência da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei 9.504/97 concluindo que não há uso de bem 
público quando o mandatário promover candidato durante evento público;

g) a Corte Regional violou o art. 22, caput e XIV, da Lei Complementar 64/90 porquanto as condutas que lhe foram imputadas 
não têm gravidade suficiente para configurar do abuso de poder;

h) o abuso de poder não pode ser presumido diante da mera presença de uma autoridade em evento oficial;

i) "os fatos realmente impugnados e que fazem parte da causa de pedir do processo não foram graves no sentido de 
caracterizar abuso de poder político e econômico é necessário também destacar que, mesmo em conjunto, eles não afetaram a 
legitimidade das eleições" (fl. 1.480).

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformado o acórdão regional para afastar as penas de multa e 
inelegibilidade impostas.

Já o recorrente Carlos Zicardi sustenta, em suma, que:

a) a Corte Regional Eleitoral violou o art. 492 do Código de Processo Civil, ao proferir decisão extra petita, consistente na 
substituição de ofício da pena de suspensão de direitos políticos pela declaração de inelegibilidade;

b) houve violação ao art. 22 da Lei Complementar 64/90, uma vez que a ação de investigação judicial eleitoral foi ajuizada com 
fundamento na prática de conduta vedada, nos termos do art. 73, I, da Lei 9.504/97, mas seus direitos políticos foram 
suspensos com base na Lei 8.429/92, que não constitui regramento eleitoral;

c) o acórdão regional viola o disposto nos arts. 485 e 1.013,  § 3º, I a IV, do Código de Processo Civil, porque é incabível a 
aplicação da Teoria da Causa Madura para a alteração, em sede recursal, de sanção imposta pela primeira instância, uma vez 
que não houve decretação de nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau;

d) houve violação ao art. 73, VI, da Lei 9.504/97 porque foi condenado pela prática de suposta conduta que ocorreu antes do 
período vedado pela legislação eleitoral;

e) o Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Corte Superior e de outras Cortes Regionais Eleitorais no tocante à 
aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum, bem como em relação ao limite temporal e à necessidade de 
comprovação de conhecimento prévio do candidato acerca da conduta vedada para que seja responsabilizado.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial, a fim de que seja anulado o acórdão regional, com determinação 
de retorno dos autos à origem para novo julgamento, para, se for o caso, o juízo de primeira instância readequar as penalidades 
nos termos da legislação aplicável à demanda.

Caso assim não se entenda, postula que sejam reconhecidas as violações alegadas, a fim de que seja provido o recurso especial 
para que a demanda seja julgada improcedente.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões às   fls. 1.633-1.637.

A Procuradoria-Geral Eleitoral, no parecer às fls. 1.641-1.648, opinou pelo parcial conhecimento dos recursos especiais e, na 
extensão conhecida, pelo seu desprovimento.
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É o relatório.

Decido.

Os recursos especiais são tempestivos. O acórdão atinente aos embargos declaratórios foi publicado no DJE de 6.8.2018, 
(certidão à fl. 1.428), e os apelos foram interpostos em 9.8.2018 (fls. 1.433, 1.455 e 1.488) por advogados habilitados nos autos 
(procurações às fls. 422, 573 e 897 e substabelecimentos às fls. 893, 1.208, 1.366 e 1.652).

Conforme relatado, o Juízo da 199ª Zona Eleitoral do Estado de São Paulo julgou procedente a ação de investigação judicial 
eleitoral proposta em desfavor de Rubens Furlan, então prefeito do Município de Barueri/SP, Carlos Zicardi e Cilene Rodrigues 
Bittencourt - à época, respectivamente, secretários municipais de transportes e de administração e pré-candidatos aos cargos 
de prefeito e vice-prefeito da cidade de Barueri/SP, no pleito de 2012 -, e de Bruna Furlan, então deputada federal do Estado de 
São Paulo, em razão da prática de conduta vedada a agente público e abuso do poder político e econômico, impondo-lhes as 
sanções de multa e suspensão dos direitos políticos (Lei 8.429/92).

Interpostos recursos eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, conquanto não tenha conhecido do recurso eleitoral 
interposto por Cilene Rodrigues Bittencourt, substituiu, de ofício, sob o argumento de que a decisão de primeira instância 
incorreu em erro legislativo, a pena de suspensão dos direitos políticos, prevista na Lei 8.429/92, pela sanção de inelegibilidade, 
nos termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90, e reduziu a pena de multa para 15 mil Ufirs, com fundamento no art. 73, § 
4º, da Lei 9.504/97.

Na mesma assentada, deu provimento ao recurso de Bruna Furlan e parcial provimento aos recursos eleitorais dos demais 
recorrentes, procedendo, igualmente, à substituição da sanção de suspensão dos direitos políticos e determinando a cassação 
do registro de Carlos Zicardi e Cilene Rodrigues Bittencourt, nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/90.

De início, assinalo que o feito versa sobre ação de investigação judicial eleitoral referente ao pleito de 2012, cujos mandatos já 
findaram.

Entretanto, considerando a cominação da sanção de inelegibilidade pelo prazo de oito anos, nos termos do art. 22, XIV, da Lei 
Complementar 64/90, persiste o interesse de agir dos recorrentes. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÃO 2008. PREFEITO. VICE-PREFEITO. CONDENAÇÃO. ABUSO DE PODER. 
INELEGIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO.

1. A incidência das cláusulas de inelegibilidade deverá ser apreciada em eventuais processos de registro de candidatura, razão 
pela qual subsiste o interesse recursal relativo à condenação pela prática de abuso de poder fundada no art. 22 da LC nº 64/90.

2. Agravo regimental provido para afastar a prejudicialidade e determinar prosseguimento do recurso especial.

(AgR-REspe 9560262-95, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 7.12.2012.)

ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM SEDE DE AIJE POR ABUSO DE PODER E 
CONDUTA VEDADA. IMPOSIÇÃO DA PENA DE TRÊS ANOS DE INELEGIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO. 
INCIDÊNCIA DA ALÍNEA D DO INCISO I DA LC Nº 64/90.

1. O transcurso do prazo de três anos de inelegibilidade imposto na decisão que julga procedente AIJE não impede a incidência 
da inelegibilidade de oito anos prevista na alínea d do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, em decorrência da condenação. 
Precedentes.

2. Tendo sido a candidata condenada em sede de AIJE, mediante decisão colegiada, em razão de fatos praticados no pleito de 
2008, é forçoso o reconhecimento da sua inelegibilidade pelo prazo de oito anos, em face do disposto no art. 1º, I, d, da LC nº 
64/90, o que impede o deferimento do registro da sua candidatura ao pleito de 2012.

3. Recurso especial provido para indeferir o registro.

(REspe 193-80, red. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJE de 28.8.2013.)

Examino, primeiro, por ser prejudicial, a alegação de Cilene Rodrigues Bittencourt de que o acórdão regional, ao não conhecer 
do seu recurso eleitoral, violou os arts. 4º, 5º, 6º e 188, todos do Código de Processo Civil, e o princípio da instrumentalidade 
das formas.

O TRE/SP não conheceu do recurso eleitoral interposto pela ora recorrente sob o fundamento de ausência de representação 
processual, conforme esclarecido nos embargos de declaração (fls. 1.422-1.423):

[...]

De inicio, devem ser acolhidos em parte os embargos opostos por CILENE RODRIGUES BITTENCOURT no que tange à alegada 
omissão com relação a indicação do motivo do não conhecimento do recurso eleitoral por ela interposto. 

Neste ponto, anote-se que embora a matéria fora efetivamente debatida por esta Egrégia Corte nos julgamentos realizados nas 
datas de 31 de janeiro (fl. 1.298) e 24 de abril de 2018 (fl. 1.310), inclusive com decisão unânime, diante dos embargos opostos 
faz-se necessário esclarecer os fundamentos do resultado. 

Assim, para efeitos exclusivamente integrativos, passa-se a discorrer os fundamentos que levaram ao não conhecimento do 
recurso interposto por CILENE RODRIGUES BITTENCOURT.
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Naquela oportunidade, esta Colenda Corte reconheceu a ausência de representação processual em nome da embargante, uma 
vez que o exclusivo subscritor da peça recursal, Anderson Pomini, inscrito na OAB/SP sob o nº 299.786, não possui procuração 
ou substabelecimento em nome da referida recorrente. 

Ao ser intimada para regularizar a representação processual, a recorrente expressamente informou "(...) que deixa de 
colacionar o substabelecimento outorgado ao Dr. Anderson Pomini, na medida em que atualmente ele se encontra impedido de 
exercer a advocacia" (fls. 1.286/1.288 - Vol. 07). 

Logo, diante da impossibilidade de regularização da representação processual da embargante, o recurso por ela interposto não 
foi conhecido por esta Egrégia Corte.

[...]

Observo que o recurso eleitoral de Cilene Rodrigues Bittencourt foi interposto em conjunto com Carlos Zicardi (fls. 1.169-1.207). 
Apesar de assinado apenas por Anderson Pomini, a petição também continha os nomes dos advogados Thiago Tommasi 
Marinho e Guilherme Ruiz Neto, integrantes do escritório Pomini Advogados. 

Em anexo a esse recurso, foi apresentado substabelecimento de procuração outorgada pela recorrente em favor do citado 
advogado Anderson Pomini (fl. 1.208).

Como o substabelecimento foi apresentado em cópia reprográfica, o relator intimou a recorrente para apresentar o documento 
original (fl. 1.282).

Destaco, desde logo, que não havia necessidade de apresentação da procuração original, pois a cópia reprográfica apresentada 
se presume completa e autêntica, nos termos do art. 425, IV, do Código de Processo Civil: "IV - as cópias reprográficas de peças 
do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada 
a autenticidade" .

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que "é desnecessária a 
autenticação de cópia de procuração e/ou substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados aos 
autos quando a falsidade não foi arguida oportunamente pela parte adversa" (AgRg nos EDcl no AREsp 725.505/SE, rel. Min. 
João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJE de 28.3.2016; AR 5.512/RS, rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Seção, DJE de 4.12.2018, entre 
outros)

De qualquer modo, por lealdade processual, a recorrente, em atendimento à intimação, informou sobre o impedimento 
temporário de Anderson Pomini para o exercício da advocacia e juntou novo substabelecimento, em nome de Thiago Tommasi 
Marinho e outros, todos advogados integrantes da "Pomini Sociedade de Advogados" , além de ratificar as razões do recurso 
eleitoral (fls. 1.286-1.288). Reitero que Thiago Tommasi Marinho já constava como um dos subscritores do recurso eleitoral, 
embora não o tenha assinado.

Assim, além de despicienda a apresentação do documento original, pois não havia sido impugnada sua autenticidade, a 
recorrente ainda apresentou novo substabelecimento e ratificou as razões do recurso apresentado, valendo notar que o nome 
de um dos substabelecidos já constava na petição recursal, sendo todos integrantes da mesma sociedade de advogados.

Além de não ter havido irregularidade na representação processual, por força do disposto no art. 425, IV, do Código de 
Processo Civil, a negativa de conhecimento do recurso eleitoral mostrou-se dissonante das regras e dos princípios erigidos pelo 
Novo Código de Processo Civil, que consagra a instrumentalidade das formas, valendo trazer à colação os arts. 188 e 277 do 
Código de Processo Civil:

Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, 
considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

[...]

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a 
finalidade.

A respeito da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, esta Corte tem advertido que "deve o julgador verificar se 
a norma jurídica atingiu sua finalidade, de modo a tutelar os direitos assegurados, em uma vertente processualista maior. O 
importante é aproveitar os atos na sua essência, sob pena de prestigiar a forma em detrimento da substância" (REspe 118-09, 
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 2.8.2018).

Anoto, outrossim, que investigar a regularidade processual é matéria que não se confunde com a pesquisa probatória vedada 
nos termos do verbete sumular 24 do TSE.

Com efeito, a pretensão veiculada neste recurso especial não se volta a saber se a assinatura no recurso é autêntica ou falsa, ou 
mesmo se houve algum vício de vontade na outorga do mandato, mas apenas a saber se quem subscreveu o recurso eleitoral 
que restou não conhecido tinha ou não poderes para representar a parte em juízo.

Portanto, não havendo defeito na regularidade processual, deve ser anulado o acórdão que não conheceu do recurso sob esse 
fundamento e determinada a realização de novo julgamento do recurso de Cilene Rodrigues Bittencourt.

Observo, por fim, que o eventual provimento dos argumentos apresentados por Cilene em seu recurso eleitoral aproveitará aos 
demais recorrentes, tanto que seu recurso foi apresentado em conjunto com Carlos Zicardi (fl. 1.169), de molde a afastar as 
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sanções a eles impostas, conforme prescreve o art. 1.005, caput, do CPC: "Art. 1.005. O recurso interposto por um dos 
litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses" .

Essa é a orientação prevalente nesta Corte, como se colhe de julgado em caso semelhante:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. NÃO CONFIGURADO. AUSENTE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ELABORADO POR 
ÓRGÃO DE PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO. PROVIMENTO.

[...]

5. O afastamento do abuso na campanha do agravante (candidato ao cargo de prefeito) e, via de consequência, da sanção de 
inelegibilidade, aproveita ao litisconsorte, candidato a vice-prefeito. Inteligência do art. 1.005 do CPC/2015, ante o denominado 
efeito expansivo do recurso. Precedente: REspe nº 1034-68 (Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 9.8.2016).

[...]

(AI 286-73, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 27.3.2019.)

Assim, merece provimento o recurso especial de Cilene Rodrigues Bittencourt, a fim de que seja anulado o acórdão regional e 
determinada a realização de novo julgamento da causa pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Há, outrossim, mais um motivo para a anulação do acórdão regional.

Os recorrentes afirmam que o TRE/SP, conquanto provocado por meio de embargos de declaração, deixou de sanar o vício 
apontado em sede de embargos de declaração, consistente na ausência de fundamentação acerca da alegada supressão de 
instância, decorrente da substituição de ofício da pena de suspensão dos direitos políticos pela sanção de inelegibilidade, nos 
termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90.

Sobre a questão, o TRE/SP consignou o seguinte no julgamento dos embargos de declaração (fl. 1.424):

[...]

Quanto à substituição das penas aplicadas pelo MM. Juízo de primeiro grau, registre-se que, não obstante o meu 
posicionamento inicial no sentido de que os autos retornassem à origem para que o Magistrado sentenciante adequasse as 
penalidades à legislação eleitoral, a matéria preliminar foi afastada, por maioria de votos, durante o julgamento realizado no dia 
14 de abril de 2018 (fl. 1.310), motivo pelo qual, em atenção ao princípio da colegialidade, foram enfrentadas as matérias de 
mérito e, ao final, tendo em vista que constaram na R. sentença as penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa, 
foram feitas as devidas adequações à legislação eleitoral (fls. 1.338/ 1.340).

Logo, não houve qualquer omissão no v. aresto com relação à adequação das penalidades impostas aos embargantes, 
cumprindo destacar trecho do parecer da D. Procuradoria Regional Eleitoral de fl. 1402 neste mesmo sentido "(...) o juiz afirma 
expressamente que sua decisão pela supressão de instância se deu em função do principio da colegialidade, visto que o 
julgamento de fl. 1.310 (correto: 1.319) esse TRE afastou a preliminar de nulidade por maioria dos votos e decidiu que o mérito 
deveria ser analisado em segunda instância, não cabendo, portanto, falar-se em omissão" .

[...]

Como se vê, embora tenha sido provocado por meio de embargos de declaração, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo se 
limitou a reafirmar que a questão atinente à substituição de ofício da pena de suspensão dos direitos políticos (Lei 8.429/92) 
pela sanção de inelegibilidade, nos termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90, foi decidida em sede de preliminar, por 
maioria de votos, sem explicitar os fundamentos que o levaram a assim decidir.

O relator apenas consignou que, conquanto tenha se posicionado no sentido de que os autos retornassem à origem para que o 
juízo de primeiro grau adequasse as penalidades à legislação eleitoral, procedeu à apreciação do mérito dos recursos especiais, 
em atenção ao princípio da colegialidade.

A ausência de fundamentação não se limitou ao exame dos embargos de declaração, mas marcou também o próprio 
julgamento dos recursos eleitorais.

Com efeito, não há registro no voto do relator dos argumentos lançados nessa votação preliminar acerca da supressão de 
instância. 

Há nos autos somente dois votos escritos, proferidos pelos desembargadores Nuevo Campos e Marcelo Coutinho Gordo (fls. 
1.344-1.348), que abordam sucintamente a questão.

O desembargador Nuevo Campos registrou (fl. 1.341):

[...]

No caso em tela, pelo que verte dos autos, a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a ação, mas aplicou as sanções 
previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.249/92).

Entendo, porém, que a Egrégia Corte poderia enfrentar as questões postas nos autos, com esteio nos princípios da economia e 
da celeridade processuais.
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Ademais, a rigor, não haveria supressão de instância, visto que, bem ou mal, o juízo `a quo" manifestou-se sobre o ponto 
(dosimetria da pena), cabendo a esta Egrégia Corte, se o caso, redimensionar ou corrigir a sanção imposta, o que não suprime, 
mas, sim, substitui o provimento prestado em primeiro grau.

[...]

_O desembargador Marcelo Coutinho Gordo, por seu turno, consignou (fl. 1.344):

[...]

Entendo que eventual falha na dosimetria da pena não enseja a nulidade parcial da sentença, já que sua correção pode ser feita 
diretamente por este Tribunal, caso mantida a decisão condenatória, não se justificando o retorno dos autos à origem.

[...]

No recurso eleitoral, os recorrentes haviam pedido a anulação da sentença de primeiro grau, por ser a condenação imposta 
estranha ao pedido (extra petita) e à legislação eleitoral aplicável, haja vista terem sido condenados à suspensão dos direitos 
políticos com base na Lei de Improbidade (Lei 8.429/92).

Registre-se que não houve recurso eleitoral por parte do Ministério Público Eleitoral, autor da ação, sendo o recurso exclusivo 
da defesa.

Não obstante, o TRE/SP promoveu a alteração de ofício dos parâmetros da condenação imposta pela sentença.

Diante disso, os recorrentes opuseram embargos de declaração alegando reformatio in pejus, supressão de instância, e violação 
aos arts. 492 e 1.013 do CPC e ao princípio da devolutividade ("tantum devolutum quantum appellatum" ).

No entanto, como visto, o Tribunal foi omisso no exame percuciente desses argumentos.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da 
Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite, ainda que de forma mínima, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, "a omissão do Tribunal a quo sobre relevantes teses da defesa as quais podem conduzir, eventualmente, à 
efetiva modificação do julgado, [...] não obstante a oposição de embargos de declaração, contraria o art. 275 do CE, cuja 
observância está diretamente relacionada com o direito à ampla defesa e ao contraditório, ensejando, assim, a anulação do 
julgado"  (REspe 1-21, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 6.8.2015).

Anoto, ademais, que a subsunção ao principio da colegialidade não é motivo jurídico válido para justificar a alteração de ofício 
das penalidades impostas pelo juízo de primeira instância pelo o Tribunal de origem.

Desse modo, o acórdão regional deve ser anulado também para que a Corte de origem se manifeste expressamente sobre as 
questões suscitadas no referido recurso integrativo.

Por essas razões, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, conheço dos recursos 
especiais eleitorais interpostos por Carlos Zicardi, Cilene Rodrigues Bittencourt e Rubens Furlan, por ofensa aos arts. 425, IV, 
188 e 277 do Código de Processo Civil, e aos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, e dou-lhes 
provimento, a fim de anular o acórdão regional, bem como determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que 
examine o recurso eleitoral de Cilene Rodrigues Bittencourt e se manifeste acerca das questões suscitadas pelos recorrentes 
nos embargos de declaração, atinentes à reformatio in pejus, à supressão de instância, à violação aos arts. 492 e 1.013 do CPC e 
ao princípio da devolutividade, como entender de direito.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 24 de abril de 2019.

Ministro Admar Gonzaga

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1361-96.2016.6.16.0144 AGUDOS DO SUL-PR 144ª Zona Eleitoral (FAZENDA RIO GRANDE)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADA: COLIGAÇÃO UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

ADVOGADOS: KAMILLE ZILIOTTO FERREIRA - OAB: 79545/PR E OUTROS

AGRAVADOS: LUCIANE MAIRA TEIXEIRA E OUTRO

ADVOGADOS: THIAGO FERRARI TURRA - OAB: 58660/PR E OUTROS

Ministro Admar Gonzaga
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Protocolo: 6.935/2018

DECISÃO

O Ministério Público Eleitoral interpôs agravo de instrumento (fls. 846-859) em face da decisão denegatória (fls. 836-842) do 
recurso especial, manejado com vistas à reforma do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que deu provimento ao 
recurso para reformar sentença e julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada em desfavor de Luciane 
Maira Teixeira e Manir Araújo Munhoz Camargo, prefeita e vice-prefeito do Município de Agudos do Sul, e da Coligação Um 
Rumo Novo Com a Força do Povo, com base nos arts. 30-A e 41-A da Lei 9.504/97 e 22 da LC 64/90.

O acórdão regional tem a seguinte ementa (fls. 723-724):

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA 
SENTENÇA, DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE 
INADEQUAÇÃO DA VIA AFASTADA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. GASTOS ILÍCITOS E ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. 

1. Embora descabida a declaração da revelia em sede de AIJE, a sentença não deve ser anulada porque a revelia no caso dos 
autos não implicou a confissão da matéria fática. Ademais, a defesa, com o pedido de produção probatória, foi apreciada, não 
gerando prejuízo para os recorrentes.

2. As provas pleiteadas pela defesa foram produzidas, tendo sido indeferidas apenas as consideradas desnecessárias, não 
havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa (Art. 370 do CPC).

3.  É lícita a apreensão de documentos realizada em estabelecimento comercial, sem mandado judicial, na hipótese de flagrante 
delito. 

4. As ações fundadas em suposta violação ao art. 30-A da Lei 

nº 9.504/97 podem ser ajuizadas antes da data de diplomação dos eleitos, consoante interpretação sistemática do § 2º do 
aludido dispositivo legal.

5. Não configura captação ilícita de sufrágio, por ausência do fim específico de obter o voto de eleitor, a existência de vales-
combustível em nome do candidato, sem a comprovação de sua utilização por eleitor. 

6. A configuração da captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico, tendo como graves consequências a cassação 
do mandato e a decretação de inelegibilidade, não pode decorrer de mera presunção, sendo imprescindível a existência de 
prova robusta da prática do ato.

7. A mera alegação da existência de omissão de despesas na campanha, mormente quando o valor supostamente irregular 
representa 5% do total do montante de recursos movimentados pelos candidatos, não conduz ao reconhecimento do ilícito 
descrito no 

art. 30-A da Lei das Eleições.     

8. Recurso provido.

Opostos embargos de declaração (fls. 770-777), foram eles rejeitados em aresto assim ementado (fl. 780):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. OMISSÃO. 
NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, é de se rejeitar os embargos (art. 275 do 
Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Embargos de declaração rejeitados. 

O agravante alega, em suma, que:

a) ao contrário do consignado na decisão agravada, foram atendidos todos os pressupostos de admissibilidade recursais;

b) a distribuição indiscriminada de combustível no dia do primeiro turno das Eleições de 2016 foi embasada em vários 
elementos probatórios e ainda no flagrante realizado por dois policiais militares;

c) os vales-combustível apreendidos continham as letras "M" ou "B" , com notas fiscais anexadas em favor do investigado Manir 
Araújo Munhoz, então candidato a vice-prefeito;

d) segundo a jurisprudência do TSE, a distribuição de benesses de qualquer natureza no período entre o registro de candidatura 
e a data do pleito conduz à presunção do intuito de se obter o voto do eleitor, configurando a conduta ilícita descrita no art. 41-
A da Lei das Eleições, sendo dispensável a identificação do beneficiado;

e) embora não tenha sido localizado nenhum vale-combustível na casa de eleitores, é incontroverso nos autos que o candidato 
a vice-prefeito adquiriu 335 litros de combustível entre os dias 1º e 2 de outubro de 2016, o que demonstra o especial fim de 
agir;
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f) a conduta do vice-prefeito também configurou os ilícitos descritos no art. 30-A da Lei das Eleições e no art. 22 da LC 64/90, 
pois os gastos realizados com combustível não informados na prestação de contas corresponderam a 17,70% das despesas de 
campanha.

Pugna pelo recebimento e pelo provimento do agravo, para que o recurso especial seja admitido.

Os agravados apresentaram contrarrazões às fls. 863-866v e 867-877.

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, no parecer às 

fls. 882-888v, opinou pelo provimento do agravo e do recurso especial.

É o relatório.

Decido.

O agravo é tempestivo. O Ministério Público Eleitoral foi intimado pessoalmente em 13.9.2018, quinta-feira (fl. 844), e o apelo 
foi interposto em 17.9.2018, segunda-feira (fl. 846), pela Procuradora Regional Eleitoral (fl. 846).

Reproduzo o teor da decisão da Presidência do Tribunal de origem ao negar seguimento ao recurso especial (fls. 839-842):

[...]

O recurso é tempestivo, porém não comporta seguimento. 

Os autos cuidam da suposta prática das condutas descritas nos artigos 30-A e 41-A da Lei nº 9.504/97, bem assim da ocorrência 
de abuso de poder econômico, mediante a distribuição de vales-combustível por candidatos ao pleito majoritário nas eleições 
municipais de 2016.

Indubitável que o abuso de poder e a compra de voto são expedientes repulsivos. Não se pode, no entanto, descurar da 
aplicação responsável, prudente e segura dos dispositivos; mormente pelas prontas e severas consequências jurídicas que 
trazem, daí a necessidade de reclamação de prova consistente, clara, indeclinável e inequívoca.

Foi com tal atenção que resolveu o Relator: "na seara eleitoral, não se admitem meras e frágeis presunções, devendo todos os 
argumentos vir acompanhados de provas seguras e rígidas, capazes de incitarem as graves sanções previstas ... a mera 
presunção de que a prestação de contas está equivocada não culmina na sanção do artigo 30-A, §2º, da Lei das Eleições. Para 
tanto, seria necessário que se comprovasse de forma inequívoca a existência de gastos ilícitos, o que não se verifica nesta lide" .

Em igual sentido, dispôs ainda "Como descreve Pedro Henrique dos Santos Lucon, há a necessidade de que o convencimento do 
julgador se forme além de qualquer dúvida para a condenação com base no referido artigo 41-A, ele afirma que `Não se admite, 
por exemplo, que a existência de um único indício seja apta a ensejar eventual condenação, tampouco se admite que um indício 
seja a base de outro raciocínio indiciário"" .

Denota-se, assim, do extenso julgado, que o acervo probatório, relativo às condutas expostas ao crivo do Judiciário na presente 
ação, não dá, indene de dúvida, suporte a sua procedência, já que carece de informações suficientemente consistentes para 
legitimar um decreto de cassação de diploma. 

E sabe-se, consoante disciplina da prova vigente no nosso ordenamento, que recai sobre aquele que alega o ônus substancial da 
prova; cabe ao autor demonstrar, de forma inequívoca, a responsabilidade do réu.

Sobre tal aspecto, veja-se o que restou consignado no acórdão proferido pela Corte deste Regional: "a prova dos autos é frágil 
para embasar um juízo condenatório e compete aos investigantes o ônus correspondente, do qual não se desincumbiram" . 

Nessa linha, em relação à análise dos fatos sob a ótica do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, anotou-se que "com base nas 
declarações contidas nos depoimentos colhidos nos autos, não há como se afirmar sequer se quem utilizou os vales reside ou 
vota no município, tampouco se houve oferta de benefício a eleitor do município com o intuito de obter-lhe o voto" . 

Nesse ponto, inclusive, vê-se que a pretensão da recorrente esbarra na Súmula TSE nº 30, pois que o aresto recorrido está em 
consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que é iterativa na linha de "Exigem-se, pois, provas seguras 
que indiquem todos os elementos previstos naquela norma (doar, oferecer, prometer ou entregar alguma benesse, com a 
finalidade de obter o voto de eleitor individualizado; e a participação ou a anuência do candidato), sendo que a ausência de 
qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido" .

No que tange à prescindibilidade de identificação de eleitor, citando lição de Edson Resende Castro, o Relator houve por bem 
evidenciar que "Mesmo quem defende não ser necessária a identificação nominal do eleitor... sustenta a necessidade de 
demonstração de que o candidato, direta ou indiretamente, praticou a conduta em relação a eleitor" .

Quanto à suposta subsunção dos fatos à previsão legal do art. 30-A, restou consignado no acórdão discutido que "para a 
deflagração do ato abusivo, é necessário, o cometimento de irregularidade na declaração das contas e que a mesma seja 
suficientemente danosa para influir no equilíbrio do pleito"  e que no caso dos autos "a alegação de omissão de despesas nas 
contas de campanha dos candidatos recorrentes, representa mera presunção, uma vez que foi declarado na prestação de 
contas valor superior ao gasto" .

Acerca da inexistência de verossimilhança na alegação de que o combustível faturado em nome do recorrido foi usado para 
entrega de marmitas a clientes de seu restaurante, colhe-se do aresto que, pelas provas dispostas no autos, "tal raciocínio, se 
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confirmado, só levaria à conclusão de que os vales não foram utilizados a serviço do restaurante, mas não que foram usados 
para compra de votos" , (22)de sorte que permaneceria "controvertido quem se beneficiou de referidos fornecimentos" .

De igual sorte a alegação de exiguidade do lapso temporal entre os abastecimentos foi enfrentada pelo Relator, no que foi 
acompanhado à unanimidade pelos demais membros da Corte: "ainda assim, não há como se afirmar que o montante total de 
gastos com combustível naqueles dois dias foi em favor da campanha eleitoral e, se o foram, que não estão declarados".

Já, a respeito da alegação de emprego desproporcional de recursos financeiros, extrai-se do acórdão - considerando o 
montante de gasto efetuado pelos recorridos, relatado pela Receita Estadual, de R$ 1.319,86 (mil, trezentos e dezenove reais e 
oitenta e seis centavos) - que "não houve disparidade de armas entre os concorrentes, uma vez que... o candidato derrotado 
nas Eleições de 2016 em Agudos do Sul, declarou despesas com combustíveis e lubrificantes no total de R$10.991,39 (dez mil, 
novecentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos) [http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 
divulga/#/candidato/2016/2/74055/160000030726], portanto num montante muito superior ao da chapa ora investigada" .

Ir além da moldura fática delineada no acórdão regional esbarraria na Súmula TSE nº 24, que veda o reexame do conjunto 
fático-probatório em sede de Recurso Especial; do mesmo modo que esbarra, mais uma vez, na Súmula TSE nº 30.

Anoto ainda descabida a alegação de violação direta ao disposto no artigo 14, §9º, da Constituição Federal c/c artigo 22, inciso 
XIV, da Lei Complementar nº 64/90, pois que apresentadas de modo genérico, sem fundamentação firme e pontual, 
encontrando, portanto, óbice no princípio da dialeticidade recursal.

Por fim, registro que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, no Recurso Eleitoral nº 378-88, que a 
recorrente traz a confronto, não baliza divergência jurisprudencial, por ausência de similitude fática, tendo em vista que 
naquele caso, há minimamente um eleitor nominalmente identificado, bem assim conhecidos os dados da motocicleta que 
conduzia, de modo que permitiram apurar que não se tratava de contratado a trabalhar na campanha e cuja placa não fazia 
parte do rol de veículos credenciados pela própria candidata para campanha. Ademais "a conduta (de entrega de "vales" ) foi 
praticada no âmbito de sua residência (da candidata), por seu filho Marcílio, quando lá se encontravam inúmeras pessoas" .

Nessas condições, o acórdão trazido como paradigma, à luz da Súmula TSE nº 28(30), ante a carência de similitude fática, não se 
presta a fundamentar recurso especial eleitoral.

[...]

A decisão agravada não merece reparos.

Observo que, embora o agravante tenha sustentado o desacerto do decisum impugnado, não apresentou argumentos aptos a 
ensejar o acolhimento das razões recursais, mormente diante da inviabilidade do recurso especial, haja vista a clara incidência 
do verbete sumular 24 do TSE.

Na espécie, a Corte de origem afastou a configuração dos ilícitos de captação de sufrágio, abuso de poder e de gastos ilícitos de 
recursos para a campanha eleitoral de 2016, diante da fragilidade das provas produzidas.

O Tribunal Regional Eleitoral paranaense concluiu, com base no conjunto probatório dos autos, que as condutas ilícitas não 
foram devidamente demonstradas, à míngua de provas efetivas do especial fim de agir.

Nesse sentido, reproduzo os seguintes excertos do aresto recorrido (fls. 746-763):

[...]

Durante a instrução processual, por meio do relatório enviado pela receita estadual, averiguou-se que foram faturados em 
nome do candidato Manir 335 litros de combustível, durante o final de semana da eleição.

[...]

Restou incontroverso nos autos que os vales que continham a letra "M"  foram emitidos em nome do então candidato Manir, 
ora recorrente, também proprietário de um restaurante local que, assim como outras empresas do município, tem como 
padrão a utilização de vales para pagamento de combustível.

[...]

De fato, embora tenha restado incontroverso o abastecimento de veículos nos dias 01 e 02/10/16, faturados em nome do CPF 
do recorrente Manir Araújo Munhoz Camargo, permaneceu controvertido quem se beneficiou de referidos fornecimentos.

[...]

Não há nos autos nenhuma prova de que os vales tenham sido operados por eleitores do Município de Agudos do Sul, onde o 
recorrente era candidato.

[...]

A única testemunha que afirma que falou com uma senhora na fila de abastecimento e que esta teria dito que recebeu o vale 
junto com um santinho, é o Presidente da Câmara de Vereadores do Município, ouvido com o informante por ser adversário 
político dos recorrentes.

[...]
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Referido depoimento, no entanto, deve ser apreciado com cautela, pois a testemunha integra grupo político oposto ao do 
recorrente, situação que evidencia seu interesse na procedência da ação. Dessa forma, tal declaração isolada, sem apoio a 
nenhuma outra prova dos autos, não se reveste da robustez necessária para comprovar a veracidade da narração, mormente 
porque a suposta eleitora, talvez por não estar devidamente identificada, não foi procurada para comprovar a informação.

Assim, não identificado nenhum eleitor que tenha se beneficiado dos abastecimentos, mais difícil ainda seria afirmar que o 
fornecimento de tickets para combustível seria condicionado à obtenção de voto dos usuários.

Com efeito, com base nas declarações contidas nos depoimentos colhidos nos autos, nãohá como se afirmar seu quem utilizou 
os vales reside ou vota no município, tampouco se houve oferta de benefício a eleitor do município com o intuito de obter-lhe o 
voto.

O próprio magistrado sentenciante, em que pese tenha proferido decisão condenatória neste ponto, reconheceu que não há 
nos autos prova "específica"  e "direta" , verbis:

[...]

Ressalta-se, nesse sentido, que a prova dos autos é frágil para embasar um juízo condenatório e que compete aos investigantes 
o ônus correspondente, do qual não se desincumbiram. Fato é que, sem a localização de ao menos um eleitor que tenha sido 
beneficiado pelo vale-combustível, não se pode deduzir que a utilização dos vales ocorreu em troca de voto.

Não há, portanto, como enquadrar a conduta imputada ao recorrente Manir no ilícito previsto no art. 41-A da Lei das Eleições, 
porquanto não restou demonstrado o especial fim de agir consistente no condicionamento de vantagem ao voto do eleitor.

[...]

Com relação à captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, alega, os recorridos que, se acolhida a tese da degesa, de 
que os gastos com combustível realizados em nome do recorrente Manir no final de semana da eleição foram feitos em prol da 
campanha dos recorrentes, tal despesa deveria ter sido declarada na prestação de contas.

Tal afirmação se baseia no fato de que só naqueles dois dias foram gastos R$ 1.319,86 (mil trezentos e dezenove reais e oitenta 
e seus centavos), mais da metade do total de despesas com combustíveis declarados na campanha de Manir, que foi de R$ 
2.533,50 (dois mil, quinhentos  e trinta e três reais e cinquenta centavos).

[...]

Dessa forma, a alegação de omissão de despesas nas contas de campanha dos candidatos recorrentes, representa mera 
presunção, uma vez que foi declarado na prestação de contas valor superior ao gasto, portanto, ainda que pouco crível que 
tenha sido utilizado metade do total de combustível somente na véspera e dia da eleição, ainda assim, não há como se afirmar 
que o montante total de gastos com combustível naqueles dois dias foi em favor da campanha eleitoral e, se o foram, que não 
estão declarados.

Além disso, ainda que se demonstrasse que houve omissão de despesas, irregularidade apta a ensejar inclusive a desaprovação 
das contas dos candidatos, tal fato, por si só, não acarretaria o reconhecimento da prática capitulada no artigo 30-A da lei 
9.504/97.

Com efeito, para a deflagração do ato abusivo, é necessário o cometimento de irregularidade na declaração das contas e que a 
mesma seja suficientemente danosa para influir no equilíbrio do pleito, o que não restou demonstrado no presente caso.

Como já fundamentado acima, na seara eleitoral, não se admitem meras e frágeis presunções, devendo todos os argumentos 
vir acompanhados de provas seguras e rígidas, capazes de incitarem as graves sanções previstas.

[...]

Pelo exposto, na hipótese dos autos, a mera alegação de omissão de despesas não conduz à caracterização do art. 30-A, seja 
porque não há provas de que houve arrecadação ou gasto ilícito, seja porque o montante, se tivesse sido omitido, 
representaria, aproximadamente 5% do total de recursos arrecadados na campanha, não representando gravidade suficiente a 
atrair a grave sanção de cassação do mandato.

[...]

Por fim, no tocante à alegação de abuso de poder econômico, infração prevista no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, 
definido como o emprego desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), também não assiste razão aos 
investigantes.

[...]

No caso dos autos se apurou que os gastos supostamente irregulares realizados pelos recorrentes com combustível foram no 
montante de R$ 1.319,86 (mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), como se depreende do relatório 
encaminhado pela Receita Estadual (fl. 312/345), valor que não seria capaz de desequilibrar as forças na campanha eleitoral 
para prefeito.

Outrossim, não houve disparidade de armas entre os concorrentes, uma vez que o recorrido Augustinho Carlo Tremea, 
candidato derrotado nas Eleições de 2016 em agudos do Sul, declarou despesas com combustíveis e lubrificantes no total de R$ 
10.991,39 (dez mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos), portanto num montante muito superior ao da 
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chapa ora investigada.

Assim, diante da inexistência de uso desproporcional de recursos financeiros, não ficou configurado o abuso de poder 
econômico na hipótese dos autos.

[...]

Portanto, a decisão regional respaldou-se no exame das provas produzidas e de todas as nuances relacionadas às condutas 
imputadas aos investigados para concluir pela não incidência dos arts. 30-A e 41-A da 

Lei 9.504/97 e 22 da LC 64/90.

Diante desse contexto, o acolhimento das alegações recursais, para se entender de forma diversa, demandaria, 
necessariamente, o revolvimento de todo o arcabouço fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso 
especial, a teor dos verbetes sumulares 24 do TSE e 279 do STF.

Com relação ao indigitado dissídio jurisprudencial, registro que a simples citação de ementas não é suficiente para o 
atendimento do pressuposto específico de admissibilidade do recurso especial, sendo necessária a realização do devido cotejo 
analítico entre a decisão recorrida e os julgados colacionados, a teor do verbete sumular 28 do TSE, providência da qual o 
recorrente não se desincumbiu. 

Ademais, o recurso especial também não poderia ser conhecido com base no art. 276, I, b, do Código Eleitoral, pois, "incidindo 
na hipótese as Súmulas 7 do STJ e 279 do STF, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial, a qual 
aborda a mesma tese que embasou a interposição do recurso pela alínea a do inciso I do artigo 276 do Código Eleitoral" (AgR-
REspe 10070-54, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 22.12.2014).

Por essas razões e nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo 
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 24 de abril de 2019.

Ministro Admar Gonzaga

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 349-28.2016.6.15.0030 MÃE D'ÁGUA-PB 30ª Zona Eleitoral (TEIXEIRA)

RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) - MUNICIPAL

ADVOGADO: DELMIRO GOMES DA SILVA NETO - OAB: 12362/PB

RECORRIDOS: FRANCISCO CIRINO DA SILVA E OUTRO

ADVOGADOS: FRANCISCO DE ASSIS REMÍGIO II - OAB: 9464/PB E OUTROS

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Protocolo: 7.572/2018

DECISÃO

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO. VICE-PREFEITO. 
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. SUPOSTA DISTRIBUIÇÃO DE BEDIDAS E COMIDAS. REALIZAÇÃO DE 
SHOWMÍCIO. GRAVIDADE. AUSÊNCIA. CONOTAÇÃO ELEITOREIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO 
MÍNIMO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Cuida-se de recurso especial interposto pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) Municipal contra acórdão do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE/PB) mediante o qual, por unanimidade, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa e mantida a 
sentença de improcedência da ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) fundada em abuso do poder econômico e captação 
ilícita de sufrágio na campanha aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas eleições de 2016.

Eis a ementa do acórdão regional:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA 
DE SUFRÁGIO. ART. 41-A. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS E COMIDAS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. 

Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 
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Ausência de gravidade na conduta a fim de configurar o abuso do poder econômico pretendido. 

Conjunto fático-probatório (prova testemunhal e material) insuficiente à caracterização da prática da captação ilícita de 
sufrágio, preconizada no art. 41-A da Lei nº 9.504/97.

Recurso desprovido. (Fl. 487)

Opostos embargos de declaração às fls. 502-513, foram rejeitados (fls. 517-520).

No recurso especial de fls. 521-540, interposto com fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral, o PSB alega, em síntese, 
que a realização de convenção partidária - com presença de banda musical e distribuição de bebida e comida - amolda-se ao 
ilícito eleitoral de abuso do poder econômico, nos moldes dos arts. 22 da LC nº 64/90 e 237 do Código Eleitoral e da Lei nº 
9.504/97.

Nesse contexto, sustenta que "o abuso de poder ficou consubstanciado nos vídeos e fotografias acostados, e até mesmo na 
nota fiscal juntada pelos investigados para justificar os atos de comércio que supostamente teriam ocorrido durante o evento"  
(fl. 529).

Obtempera inexistir hierarquia entre as provas, razão pela qual é irrelevante para o desfecho da lide a produção de prova 
testemunhal. 

Assevera, ainda, que o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, no julgamento da AIJE nº 1588-36/RO, em caso similar, 
considerou ser a distribuição de comida e bebida caracterizadora da prática de abuso do poder econômico e captação ilícita de 
sufrágio. Quanto ao tópico, cita julgados do TRE/MG e do TSE.

O recurso especial foi admitido na decisão de fls. 542-546.

Em contrarrazões (fls. 548-557), Francisco Cirino da Silva e Péricles Viana de Oliveira ressaltam: i) incidência da Súmula nº 
24/TSE ante a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para exame da pretensão recursal; ii) ausência de 
prequestionamento dos artigos tidos por violados; e iii) óbice da Súmula nº 27/TSE. No mérito, salientam a fragilidade do 
conjunto fático-probatório para a condenação dos recorridos e postulam pelo não provimento do apelo.

Em parecer de fls. 561-563, a Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo não conhecimento do recurso especial.

É o relatório.

Decido.

A insurgência não merece prosperar.

Na espécie, o TRE/PB, soberano na análise do conjunto fático-probatório, manteve a sentença de improcedência da presente 
AIJE ante a carência de elementos probatórios suficientes para a condenação dos recorridos por abuso do poder econômico e 
captação ilícita de sufrágio.

Por pertinente, reproduzo os fundamentos adotados pela Corte de origem: 

O recurso não deve prosperar. Até julgamos um caso parecido aqui, todavia envolvia suposta distribuição de bebidas e camisas 
em um comitê eleitoral.

Nesse caso o recorrente insiste em afirmar que houve abuso de poder econômico e captação ilícita de votos quando do 
ocorrido da convenção partidária dos investigados.

Na sentença de fls.380/385, o Juiz Eleitoral foi bastante cirúrgico naquilo que foi trazido aos autos e que não restou 
demonstrado.

Sentença, às fls. 380/385, do Vol. 02, julgando improcedentes os pedidos, ante a ausência de elementos probatórios mínimos 
acerca dos ilícitos relatados. Segue trecho dos fundamentos da sentença ora guerreada:

O investigante não conseguiu se desincumbir de seu mister probatório, como observou o Ministério Público Eleitoral.

Observa-se que as fotos e vídeos colacionados com a exordial apontam aparente consumo de bebidas e comidas durante a 
realização da convenção.

Contudo, a prova testemunhal colhida durante a instrução não corroborou as alegações da exordial de que teria ocorrido 
distribuição gratuita de comidas e bebidas, de forma indiscriminada, a convencionais ou não, durante o evento, ou se teria 
havido apenas distribuição de bebidas e comidas a convencionais e eventual exploração comercial de bebidas por terceiros, em 
locais próximos ao evento.

Ademais, como bem observado pelo órgão ministerial, as cervejas comercializadas foram adquiridas por pessoa que atuava 
nessa atividade, conforme nota fiscal colacionada (fls. 96), não havendo qualquer questionamento acerca de sua veracidade, 
enquanto a relação de adquirentes colacionada às fls. 272-3 fora emitida em relação ao Município de Olho D'água (fls. 272), e 
não Mãe D'água. 

Ademais, a única testemunha arrolada pelo representante ouvida aduziu que não chegou a ingressar no recinto da convenção, o 
que torna ainda mais frágil suas palavras, por não constituir testemunha presencial dos fatos.

Em relação a salgados e comidas, à exceção de fotos isoladas com adesivos, não há qualquer comprovação de que as mesmas 
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tenham sido distribuídas de forma graciosa a populares ou eleitores, e não convencionais. (...) Por fim, em relação à 
apresentação de artista, verifica-se que não há comprovação de que o mesmo tenha se apresentado no mesmo horário da 
convenção, o que deveria ter sido corroborado por prova testemunhal robusta, apontando o nexo causal entre a apresentação 
durante o ato político-partidário e a exploração eleitoral de tal fato, o que não restou demonstrado nos autos (...).

Importante ressaltar as premissas basilares daquilo que resta alegado no apelo, ou seja, para configuração do abuso do poder 
(art. 22, inciso XVI, da LC nº 64/90), requer a demonstração da gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Se a conduta 
teve o condão para desequilibrar a igualdade de chances entre os competidores, prejudicando, assim, a normalidade e a 
legitimidade do pleito. Por outro lado para à demonstração do ilícito do art. 41-A da Lei 9.504/97, deve ser feita de forma 
inconteste, com provas robustas e que não possam pairar dúvidas quanto a conduta supostamente atribuída ao agente infrator.

Vou me socorrer do brilhante parecer do Procurador Regional Eleitoral quando ao cerne da questão meritória trazida:

(...) "No caso dos autos, o acervo probatório se resume, basicamente, aos vídeos e às imagens que instruem a inicial, aos 
depoimentos contraditórios das duas únicas testemunhas ouvidas em juízo (Ailton de Souza Barros e Euricélio Alves Ramos), à 
cópia da nota fiscal acostada à fl. 96, do Vol. 01, e ao documento de fls. 272/273, do Vol. 02, encaminhado pela Cervejaria 
Petrópolis S/A, unidade de Patos/PB. Em relação à distribuição de salgados e de bebidas (cerveja e refrigerante), embora as 
imagens e os vídeos constantes dos autos demonstrem que no local da convenção ocorreu o consumo de tais itens, não é 
possível concluir, somente com base nesses elementos probatórios, se eles foram distribuídos de forma ampla e gratuita, 
conforme sustenta o recorrente, ou vendidos no local, pelo Sr. Inácio Monteiro de Oliveira, proprietário de um estabelecimento 
comercial no Município de Mãe D'água/PB e que trabalhava com a venda de bebidas em eventos, consoante alegam os 
recorridos. Ainda que se presuma que tal distribuição ocorreu, haja vista as imagens e a fala¹ do Sr. Célio Martinez, que, antes 
do encerramento da convenção, afirmou que tinha recebido uma informação de que haveria "forró e cerveja pra todo mundo a 
vontade" , entende este Parquet, conforme frisado acima, que não é possível concluir se houve ou não a distribuição de forma 
indiscriminada ou se ela foi direcionada somente para os filiados e correligionários que prestigiaram ou trabalhavam no evento, 
o que afastaria eventual caráter ilícito. Corroborando esse entendimento, as imagens revelam pelo menos uma pessoa com 
uma caixa térmica, o que sustentaria a alegação defensiva de que "alguns filiados levaram térmicas com suas bebidas" . (...)

Ora, única testemunha do investigante Euricélio Alves Ramos embora tenha afirmado que presenciou a livre distribuição de 
comidas e de bebidas, também disse que não adentrou no recinto e que não viu o caminhão de bebidas, mas disseram a ele que 
havia um caminhão descarregando bebidas.

Por outro lado, a testemunha do investigado Ailton de Souza Barros, disse que as bebidas foram vendidas no local da convenção 
por Inácio Monteiro de Oliveira, corroborando a tese sustentada pelos Investigados. E que a festa com a banda só começou 
depois de terminada a convenção.

Registre-se que a tese da venda de bebidas é corroborada pela cópia da nota fiscal acostada à fl. 96, do Vol. 01, emitida pela 
Cervejaria Petrópolis S/A, localizada em Patos/PB, referente à venda de 51 (cinquenta e uma) caixas de cerveja, da marca 
ITAIPAVA, no valor total de R$ 2.488,99 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), ao Sr. Inácio 
Monteiro de Oliveira, no dia 21/07/2016, ou seja, dois dias antes da convenção em questão.

Como disse o Procurador Eleitoral em seu parecer, que uma possível falta autenticidade da nota fiscal em tela, não foi 
questionada pelo recorrente, que se limitou a alegar que os produtos adquiridos por Inácio Monteiro de Oliveira, junto a 
Cervejaria Petrópolis S/A, teriam sido distribuídos no evento, e não revendidos, como sustentado pelos investigados.

Nesse rumo, as questões trazidas no apelo não encontram guarida dentro daquilo que foi produzido nos autos, em razão da 
ausência de provas robustas e de ratificação contundente daquilo que se alegou. Não seriam meras fotografias ou vídeos sem 
identificação que seriam suficientes para o desiderato pretendido pelos investigantes.

Com relação à atração musical, pelo que se colheu, restou evidente que a banda só começou a se apresentar após o término 
dos trabalhos da convenção.

Disse o Procurador Regional Eleitoral, nesse particular:

(...) "Contudo, ainda que se conclua pela presença de contornos de um showmício, tenho que o mesmo não apresentou 
dimensão e gravidade apta a ensejar o desequilíbrio da disputa eleitoral. Isso porque, conforme se extrai dos autos, referida 
atividade ocorreu em uma única data, não havendo nos autos qualquer dado ou elemento que aponte no sentido de que 
ocorreram reiteradas movimentações políticas nesses moldes, inclusive externamente ao recinto da convenção, o que, aí sim, 
poderia chegar a caracterizar o abuso de poder econômico e a imposição das pretendidas sanções.(...) Com efeito, não se 
consegue vislumbrar a partir do referido evento, isoladamente e tal como ocorreu, a gravidade, de modo a comprometer a 
lisura e a normalidade do pleito eleitoral, até porque não restou comprovado que os candidatos tenham operado de forma 
abusiva com relação aos gastos despendidos nessa ocasião (...)" .

Sem mais delongas, ao verificar o contido nos autos e a teor daquilo que já restou assentado na irretocável sentença de 1º grau, 
melhor sorte não socorre ao recorrente, pois o caso aqui trazido, nem de longe mostra gravidade da conduta ou lesão ao bem 
jurídico protegido pela norma.

Diante do exposto, em harmonia com o Ministério Público Eleitoral, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso, mantendo 
incólume a sentença de 1º grau em todos os seus termos. (Fls. 490-496)

A despeito de alegar o recorrente que suas pretensões são lastreadas apenas no reenquadramento jurídico dos fatos, as razões 
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da insurgência concentram-se em alterar a conclusão da Corte Regional para que se entenda pela efetiva prática de abuso do 
poder econômico. Vejamos.

Consta dos autos que o ora recorrente ajuizou a presente AIJE com vistas a imputar aos recorridos a prática de abuso do poder 
econômico e captação ilícita de sufrágio consistente na realização de convenção partidária para formação da chapa dos 
partidos coligados para o pleito de 2016 com showmício e distribuição indiscriminada de comida e bebida.

Vale anotar que a prática de captação ilícita de sufrágio - art. 41-A da Lei nº 9.504/97 - não foi reconhecida pelas instâncias 
ordinárias, não tendo havido insurgência no ponto.

Delimitada a controvérsia à ocorrência do ilícito eleitoral de abuso do poder econômico na realização da convenção partidária, 
concluiu o Tribunal Regional que não ficou comprovado nos autos haver distribuição graciosa de comida e bebida, tampouco a 
conotação eleitoreira do evento.

Assentou também inexistir gravidade suficiente para atingir a legitimidade e a normalidade do pleito ou para causar lesão ao 
bem jurídico tutelado pela legislação eleitoral.

Portanto, afastar os fundamentos do Tribunal a quo a respeito da fragilidade e insuficiência das provas dos autos acerca do 
caráter eleitoral do evento, bem como da gravidade da conduta supostamente abusiva atribuída aos recorridos, demandaria o 
revolvimento da matéria fático-probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 
24/TSE. 

Perfilhando esse entendimento, colho o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. 
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA TSE Nº 24. 
AGRAVO DESPROVIDO.

2. O abuso de poder não pode ser presumido, reclamando, para sua configuração, a comprovação da gravidade das 
circunstâncias do caso concreto que caracterizam a prática abusiva, de forma a macular a lisura da disputa eleitoral, nos termos 
do art. 22, XVI, da LC nº 64/90 (AgR-REspe nº 349-15/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27.3.2014 e REspe nº 130-68/RS, Rel. 
Min. Henrique Neves, DJe de 4.9.2013).

[...]

4. A jurisprudência deste Tribunal pressupõe a existência de provas robustas e incontestes para a configuração de tais ilícitos 
eleitorais, não podendo, bem por isso, encontrar-se a pretensão ancorada em frágeis ilações ou mesmo em presunções, 
nomeadamente em virtude da gravidade das sanções nele cominadas. Precedentes.

[...]

6. In casu, a inversão do julgado quanto à inexistência de provas da prática de captação ilícita de sufrágio, de abuso de poder 
econômico e de prática de conduta vedada implicaria necessariamente nova incursão no conjunto fático-probatório, o que não 
se coaduna com a via estreita do apelo extremo eleitoral, ex vi dos Enunciados das Súmulas nº 24/TSE, 279/STF e 7/STJ.

7. Agravo regimental desprovido. 

(AgR-AI nº 423-96/PA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.10.2017)

Ademais, não assiste razão ao recorrente no tocante à alegação de que, em caso idêntico, o TRE/RO (AIJE nº 1588-36/RO) 
concluiu de maneira diversa. Isso porque, tal como alegado nas contrarrazões ao recurso especial, esta Corte Superior deu 
provimento ao recurso ordinário interposto para julgar improcedentes os pedidos formulados na citada AIJE ao fundamento de 
que "a conduta praticada - fornecimento de alimentação e bebida, no horário de almoço, aos participantes de convenção 
partidária - não configurou abuso do poder econômico, porquanto não apresentou gravidade para prejudicar a normalidade e a 
legitimidade do pleito"  (RO nº 1588-36/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 24.11.2015).

Nada há a prover, portanto, quanto à pretensão recursal.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso especial, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2019.

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Relator

(1)  "Todo mundo relando o bucho porque nós temos aqui o forró do precateado. Doutor Jucélio está me dizendo qui forró e 
cerveja pra todo mundo a vontade... quem quer tomar uma cervejinha? Tá quente então vamos tomar cerveja (...). Muito 
obrigado a todos vocês (...). Obrigado Mão D'água, unidos, unidos, estamos todos unidos. Banda (Forró do Precateado) começa 
a tocar" .
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5-41.2017.6.26.0342 SOROCABA-SP 342ª Zona Eleitoral (SOROCABA)

AGRAVANTE: GRASIELE DE CARVALHO RIBEIRO DEON

ADVOGADOS: GRASIELE DE CARVALHO RIBEIRO DEON - OAB: 222156/SP E OUTRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Protocolo: 7.762/2018

DECISÃO

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. INADMISSÃO. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA 
DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. ART. 23, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.488/2017. 
RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Cuida-se de agravo interposto por Grasiele de Carvalho Ribeiro Deon contra decisão de inadmissão de recurso especial 
manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) mediante o qual foi afastada de ofício a 
declaração de inelegibilidade e determinada a respectiva anotação no cadastro nacional de eleitores, bem como, no mérito, 
mantida a sentença na qual se julgou procedente representação por doação acima do limite legal para condenar a ora 
agravante ao pagamento de multa correspondente a 5 (cinco) vezes o valor doado em excesso.

Eis a ementa do acórdão regional:

RECURSO ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. ART. 23, § 1º, DA LEI Nº 9.504/1997. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 

1. Não se admite a comunicação dos rendimentos brutos do cônjuge para fins de cálculo do limite para doação, pois o regime 
adotado pelo casal é o da comunhão parcial de bens. Precedente do TSE. Excesso de doação comprovado. 

2. A sanção pecuniária, no presente caso, deve ser fixada de acordo com o patamar previsto antes das alterações promovidas 
pela Lei nº 13.488/2017, em razão do princípio do "tempus regit actum" . 

3. Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da pena. 

4. Eventual declaração de inelegibilidade deve ser examinada em ação própria. Todavia, a anotação de inelegibilidade da pessoa 
física no cadastro nacional de eleitores deve ser realizada, por ser mera consequência normativa. Efeito reflexo e implícito da 
condenação aplicada nos autos de representação por doação realizada acima do limite legal. Precedentes: TSE, TRE/SP, 
TRE/GO, TRE/MS E TRE/AM. 

RECURSO DESPROVIDO E DE OFÍCIO, AFASTADA A DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE E DETERMINADA APENAS A ANOTAÇÃO 
DE INELEGIBILIDADE DA PESSOA FÍSICA NO CADASTRO NACIONAL DE ELEITORES. (Fl. 143)

Opostos embargos de declaração às fls. 155-159, foram rejeitados (fls. 173-182).

No recurso especial de fls. 185-198, interposto com fundamento no art. 276, I, a e b, do Código Eleitoral, a recorrente sustenta, 
em síntese, a aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei nº 13.488/2017 à espécie em respeito aos princípios da 
retroatividade da lei mais benéfica, da segurança jurídica, da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Para corroborar o alegado, reputa por violado o quanto disposto no art. 5º, caput e XL, da Constituição Federal e suscita dissídio 
pretoriano entre o acórdão vergastado e julgados do TRE/BA (RE nº 2-52), TRE/MT (RE nº 8255-04) e TRE/MS (RE nº 19-18). 

Na decisão de fls. 244-245, o presidente do TRE/SP inadmitiu o processamento do apelo especial sob o fundamento de incidir 
na espécie a Súmula nº 30/TSE.

Contra essa decisão, sobreveio o presente agravo (fls. 253-262) no qual Grasiele de Carvalho Ribeiro Deon assevera o desacerto 
da decisão agravada, pois "o recurso especial eleitoral manejado [...] se mostra perfeitamente viável, vez que alicerçado no 
artigo 121, § 4º, incisos I e II, da nossa Carta Magna"  (fl. 257). No mais, repisa as razões expostas no apelo especial.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público Eleitoral às fls. 277-278.

No parecer de fls. 290-291, a Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Decido.

O agravo não merece prosperar ante a inviabilidade do recurso especial. 

A agravante pleiteia a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica para reduzir o valor da multa ao montante 
estabelecido pelo art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, com a redação que lhe conferiu a Lei nº 13.488/2017.

A tese carece de plausibilidade.
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Colhe-se do acórdão impugnado que a agravante, pessoa física, efetuou doação em dinheiro no montante de R$ 21.000,00 
(vinte e um mil reais) à campanha eleitoral de 2016, valor que extrapola o limite previsto na legislação de regência à época dos 
fatos (10% dos rendimentos brutos), uma vez que ficou demonstrado - na declaração do imposto de renda no ano-calendário 
de 2015 - o percebimento de rendimentos no importe de R$ 41.116,97 (quarenta e um mil, cento e dezesseis reais e noventa e 
sete centavos).

Por ocasião do julgamento do recurso eleitoral, o Tribunal a quo, não obstante afastar a declaração de inelegibilidade, manteve 
a sentença primeva na parte em que condenou a ora agravante ao pagamento de multa fixada no mínimo legal, correspondente 
a 5 (cinco) vezes o excesso doado, ao fundamento de que a nova redação do art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97 não retroage para 
atingir doações feitas antes da sua vigência

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a Lei nº 13.488/2017, que 
alterou o montante da multa devida pela pessoa física que efetua doação à campanha de valor superior ao limite legal (art. 23, 
§ 3º), não retroage para alcançar o momento em que a irregularidade foi praticada, visto se tratar de ato jurídico perfeito que, 
como tal, é regido pela norma vigente ao seu tempo - tempus regit actum.

Essa solução busca preservar, ainda, a igualdade de tratamento entre candidaturas e a segurança jurídica, de forma que todos 
sejam submetidos a regras idênticas no curso de uma mesma disputa. Com efeito, imutáveis as regras que regeram as eleições 
de 2016, nas quais o excesso de doação efetuada pela agravante foi verificado.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE 
LEGAL. PESSOA FÍSICA. MULTA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DO 
ART. 23, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. ATO 
JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

[...]

3. Em caso análogo, esta Corte decidiu que "é impróprio afirmar a incidência do princípio da retroatividade da lei benéfica em 
favor da doadora, seja por não se tratar na espécie de sanção penal, seja porque a retroatividade da norma não penal 
pressupõe a existência de regra expressa que a determina"  (AgR-REspe nº 32-80/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 
17.11.2016).

4. A Lei nº 13.488/2017, que alterou o montante da multa devida pela pessoa física que efetua doação à campanha de valor 
superior ao limite legal (art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97), não retroage para alcançar o momento em que a irregularidade foi 
praticada, posto tratar-se de ato jurídico perfeito que, como tal, é regido pela norma vigente ao seu tempo (tempus regit 
actum).

[...]

6. Embargos de declaração não conhecidos e declarados manifestamente protelatórios, com imposição de multa fixada em 
valor equivalente a 1 (um) salário mínimo.

(ED-AgR-AI nº 32-03/RJ, de minha relatoria, DJe de 11.4.2018)

Ademais, vale ressaltar que a redução da multa abaixo do mínimo legal, em prol dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, resulta inviabilizada, pois, conquanto devam ser observados os referidos postulados, "não é possível 
estabelecer valor abaixo do mínimo previsto na legislação de regência (AgR-REspe nº 1943-40/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 
20.8.2014) (REspe nº 447-92, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 9.12.2015)"  (AgR-AI nº 124-94/RJ, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe 
de 22.9.2017).

Incide no caso, portanto, a Súmula nº 30/TSE, in verbis: "Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio 
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

Ante o exposto, nego seguimento ao presente agravo, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior 
Eleitoral.

Publique-se.    

Brasília, 24 de abril de 2019.

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2-60.2017.6.11.0033 PEIXOTO DE AZEVEDO-MT 33ª Zona Eleitoral (PEIXOTO DE AZEVEDO)

AGRAVANTE: RAIMUNDO IRAEL PIRES DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: RONIMÁRCIO NAVES - OAB: 6228/MT E OUTROS

http://www.tse.jus.br


Ano 2019, Número 078 Brasília, sexta-feira, 26 de abril de 2019 Página 104

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

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Protocolo: 1.036/2019

DECISÃO

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 
(AIME). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. SUPOSTO LANÇAMENTO DE CANDIDATURA FEMININA FICTÍCIA. JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO SEM CARÁTER 
DEFINITIVO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Cuida-se de agravo interposto por Raimundo Irael Pires de Oliveira contra decisão de inadmissão de recurso especial manejado 
em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (TRE/MT) por meio do qual, por unanimidade, foi dado 
provimento ao recurso eleitoral com vistas a acolher a preliminar de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao 
juízo para o regular processamento do feito.

Eis a ementa do acórdão regional:

RECURSO. AIME. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA FICTÍCIA. PREENCHIMENTO DE COTA DE GÊNERO. INDICAÇÃO DE 
ROL DE TESTEMUNHAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
ARTIGO 22 INCISO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ZONA ELEITORAL 
PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DO FEITO. PROVIMENTO

1 - "Requerida a produção de prova pelas partes, no momento processual oportuno, indicando testemunhas necessárias à 
correta elucidação do fato controverso, resta impossível o julgamento antecipado da lide da Investigação Judicial Eleitoral."  
(TRE-MT - RE 113983, Rel. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, DEJE 27/02/2014);

2 - O magistrado não pode impedir o direito de ação do autor sob o argumento da inexistência de fraude, pois a existência ou 
não de fraude é matéria de mérito, que pode ser seguramente debatida somente após a instrução probatória, com juntada de 
documentos, oitiva de testemunhas, etc.

3 - Recurso provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos. (Fl. 413)

No recurso especial de fls. 473-486, o recorrente assevera que o julgamento antecipado da lide está amparado pelo disposto no 
art. 5º da Lei Complementar nº 64/90 e no art. 355, I, do Código de Processo Civil, haja vista a fragilidade das alegações 
aduzidas na exordial. 

Quanto ao tópico, suscita dissídio pretoriano entre o acórdão vergastado e julgados do Tribunal Superior Eleitoral - REspe nº 
302-74/MG e RHC nº 235-76/RJ -, porquanto despicienda a conversão do julgamento em diligência nas hipóteses em que "a 
prova requerida é irrelevante para o convencimento do julgador"  (fl. 483).

Obtempera, nesse contexto, "inexist[ir] cerceamento de direito de produção de provas, uma vez que o único e exclusivo fato 
que levou o Recorrido a propor a presente ação, em verdade, constitui verdadeiro exercício regular de um direito, ou seja, 
direito da candidata de não votar em si mesma, mormente quando a própria teria informado a desistência de sua candidatura"  
(fl. 480).

Na decisão de fls. 503-505, o presidente do TRE/MT inadmitiu o processamento do apelo especial sob os fundamentos de não 
estar demonstrada afronta expressa à legislação e inexistir divergência jurisprudencial apta a ensejar a subida do recurso.

Contra essa decisão, sobreveio o presente agravo, no qual Raimundo Irael Pires Oliveira alega o desacerto da decisão agravada, 
pois "o recurso especial de forma didática e extensiva apresentou fartos argumentos, demonstrando de forma insofismável que 
houve sim a violação de disposição expressa à lei infraconstitucional, bem como o evidente dissídio jurisprudencial"  (fl. 518). 
No mais, repisa as razões expostas no apelo especial.

Em contrarrazões (fls. 527-530), o Ministério Público Eleitoral sustenta que: i) o deferimento da produção de provas coaduna 
com o rito previsto no art. 5º da Lei Complementar nº 64/90; ii) incide na espécie o óbice da Súmula nº 28/TSE em razão da 
ausência de cotejo analítico para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial.

A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pela negativa de seguimento do agravo (fls. 534-535).

É o relatório.

Decido.

O agravo não comporta êxito ante a inviabilidade do recurso especial. 

Na espécie, o TRE/MT deu provimento ao recurso eleitoral com vistas a acolher a preliminar de nulidade da sentença e 
determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito em razão de a lide ter sido julgada 
antecipadamente, sem a produção da prova requerida, consubstanciada na inquirição de testemunhas arroladas na petição 
inicial.

Reproduzo fragmentos do acórdão recorrido: 

http://www.tse.jus.br


Ano 2019, Número 078 Brasília, sexta-feira, 26 de abril de 2019 Página 105

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

O recorrente sustenta preliminar de nulidade do processo sob a alegação de que teria havido ofensa ao princípio do devido 
processo legal, haja vista que depois da apresentação de defesa pelos recorridos, o magistrado proferiu sentença sem 
oportunizar as partes dilação probatória, e salientam que, a despeito de terem arrolado testemunhas na petição inicial, não foi 
designada audiência de instrução. 

Pois bem. Aplica-se a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo o rito previsto na Lei Complementar nº 64/90 para a Ação de 
Impugnação de Registro de Candidaturas - AIRC, previsto nos artigos 3° ao 16, observando-se subsidiariamente, e no que 
couber, o Código de Processo Civil. 

Tal procedimento, nos termos previstos no §2° do art. 5º, prevê que "o juiz, ou o Relator, procederá a todas as diligências que 
determinar, de ofício ou a requerimento das partes" . Assim, o rito previsto para as AIMEs é o rito ordinário do art. 3° da LC no 
64/90. 

Esse permissivo com relação à instrução processual encontra-se confirmado pela jurisprudência atual do TSE, consoante se 
observa em decisão proferida no AIJE nº 1943-58.2014/DF, conexa com a AIME nº 761, proferida pela Ministra Maria Thereza 
de Assis Moura, que assim assentou:

[...]

In casu, o impugnante arrolou duas testemunhas na petição inicial, quais sejam: José Gonzaga Jorge Vasconcelos e Neide de 
Sousa Rocha Duarte (fls. 23).

Ora, se não consta dos autos a realização de audiência para oitiva das testemunhas arroladas na presente AIME, não há como o 
magistrado afirmar que pode julgar antecipadamente a lide por entender exaurido todos os meios de prova, e fundamentar seu 
indeferimento na ausência de provas robustas, senão vejamos trechos da fundamentação da sentença de fls. 320/322:

"Sem delongas, ao analisar os autos, não se pode considerar que o registro de candidatura de Edina da Costa Santos Pinheiro 
fora realizado exclusivamente com a finalidade de burlar o regramento legal, sendo totalmente insuficiente a mera alegação de 
que não obteve nenhum voto no pleito e não realizou campanha. 

(...) 

Ademais, não há qualquer indício nos autos de que o registro da candidata alhures mencionada tenha sido realizado contra a 
sua vontade. Aliás, tão situação passou ao largo das provas produzidas."  (grifei - sic - fls. 322)

[...]

Nesse sentido, insta salientar que apesar de ser assente na jurisprudência e na doutrina que não ocorre cerceamento de defesa 
no julgamento antecipado da lide, quando o órgão julgador entende que a verdade dos fatos está demonstrada nos autos, 
sendo desnecessário outro meio de prova para esta ser demonstrada, também é certo que implica cerceamento de defesa o 
julgamento antecipado sem a devida dilação probatória.

[...]

Sendo assim, cabe reconhecer ter sido precipitada a respeitável decisão. Logo, não há outra conclusão a seguir senão a de que o 
magistrado não pode impedir o direito de ação do autor sob o argumento da inexistência de fraude, pois a existência ou não de 
fraude é matéria de mérito, que pode ser seguramente debatida somente após a instrução probatória, com juntada de 
documentos, oitiva de testemunhas, etc. 

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para anular a decisão que julgou extinto o processo sem resolução 
do mérito, determinando, por conseguinte o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se dê regular prosseguimento à 
presente AIME, com a instrução do feito e inquirição das testemunhas arroladas. 

(Fls. 415-419)

Com efeito, o acórdão recorrido - que se limita a acolher a preliminar de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos 
para a adequada instrução processual - ostenta natureza interlocutória, não terminativa, motivo pelo qual não pode ser 
considerado para fins de interposição do recurso especial, nos termos do art. 19 da Res.-TSE nº 23.478/2016¹.

Esta Corte Superior dispõe de reiterada orientação jurisprudencial no sentido de que "decisões interlocutórias proferidas em 
ações eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, motivo pelo qual a matéria deve ser 
impugnada em recurso contra decisão definitiva da Corte Regional"  (AgR-AI nº 1322-60/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
21.11.2017).

Por elucidativos, cito os seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 
MANDATO ELETIVO. ACÓRDÃO REGIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 
ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E PROCESSAMENTO DO FEITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO POR RECURSO ESPECIAL. 
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão da Corte Regional que determina o retorno dos autos à origem para o prosseguimento de ação de impugnação de 
mandato eletivo tem natureza interlocutória e, portanto, não desafia a interposição de recurso especial eleitoral. Precedentes.

[...]
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3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgR-AI nº 33-54/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28.11.2018 - grifei)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AIJE. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. SENTENÇA 
ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO SEM CARÁTER DEFINITIVO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. 
DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da firme jurisprudência desta Corte, as decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas em ações 
eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, razão pela qual eventual inconformismo deve ser 
deduzido no apelo contra decisão definitiva de mérito (art. 19 da Res.-TSE nº 23.478/2016).

[...]

3. Agravo regimental desprovido.

(AgR-AI nº 415-49/PR, de minha relatoria, DJe de 6.11.2018 - grifei)

Ante o exposto, nego seguimento ao presente agravo, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior 
Eleitoral.

Publique-se.    

Brasília, 24 de abril de 2019.

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Relator

(1)  Resolução nº 23.478/2016

Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por 
não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a 
decisão definitiva de mérito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 226-81.2016.6.09.0067 BONFINÓPOLIS-GO 141ª Zona Eleitoral (ANÁPOLIS)

AGRAVANTE: COLIGAÇÃO CONFIANÇA E TRANSFORMAÇÃO

ADVOGADO: MICHAEL BRUNNER BISPO GONÇALVES - OAB: 47608/GO

AGRAVADA: COLIGAÇÃO UNIDOS POR BONFINÓPOLIS

ADVOGADOS: RUBENS FERNANDO MENDES DE CAMPOS - OAB: 8198/GO E OUTROS

AGRAVADA: COLIGAÇÃO UNIDOS FAREMOS UMA NOVA HISTÓRIA

ADVOGADO: FABIANA GONCALVES VIEIRA OLIVEIRA - OAB: 43693/GO

Ministro Admar Gonzaga

Protocolo: 431/2019

DECISÃO

A Coligação Confiança e Transformação interpôs agravo (fls. 426-434) em face da decisão do Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás (fls. 414-417) que negou seguimento ao recurso especial eleitoral interposto em oposição ao acórdão 
proferido por aquela Corte (fls. 330-336) que, por unanimidade, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

O acórdão regional tem a seguinte ementa (fl. 330):

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. COTA DE GÊNERO. FRAUDE. EFEITO TRANSLATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA.

1. Eventual fraude em cota de gênero, após preclusa a via da AIRC (Ação de Impugnação de Registro de Candidatura), deve ser 
objeto de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo.

2. Representação extinta sem resolução do mérito.

Opostos embargos de declaração (fls. 343-345), foram eles rejeitados em aresto assim ementado (fl. 375):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não é omisso o acórdão que se manifesta sobre todos os fundamentos alegados pelas partes.

2. O mero ajuizamento de Representação Eleitoral no lugar da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, dado o erro grosseiro, 
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já é suficiente para a extinção do feito por inadequação da via eleita.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

A Coligação Confiança e Transformação alega, em suma, que:

a) o Tribunal de origem negou vigência ao art. 96, § 1º, da Lei 9.504/97, ao considerar que o único instrumento adequado para 
combater fraudes eleitorais seria a ação de impugnação de mandato eletivo, conforme disposto no art. 14, §§ 10 e 11, da 
Constituição Federal;

b) houve negativa de prestação jurisdicional no que se refere ao acórdão atinente aos embargos de declaração, com afronta aos 
preceitos do art. 1.022, parágrafo único, inciso II, c.c. o art. 489, § 1º, III e IV, ambos do CPC, visto que a Corte Regional não 
enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo e invoca fundamentos genéricos, que se prestariam a justificar qualquer 
outra decisão;

c) foram contrariados os arts. 140 do Código de Processo Civil e 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 
porquanto a jurisdição é indeclinável;

d) ao considerar erro grosseiro o procedimento adotado nos autos, a decisão a quo ofende o disposto nos arts. 15 e 318 do 
Código de Processo Civil;

e) houve violação do preceito do art. 96, caput, da Lei 9.504/97, pois inexiste disposição legislativa que impeça a arguição de 
descumprimento da quota de gênero pela via da representação;

f) a decisão agravada ofende os arts. 4º e 317 do Código de Processo Civil, ao ignorar o princípio da primazia da resolução de 
mérito.

Requer o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial.

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral opinou, às fls. 473-474, pelo não conhecimento do agravo. 

É o relatório.

Decido.

O agravo é tempestivo. A decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 7.1.2019, segunda-feira, conforme 
certidão à fl. 420, e o agravo foi interposto em 21.1.2019, segunda-feira (fl. 426), por procurador devidamente habilitado nos 
autos (procuração à fl. 20).

No caso, o apelo é tempestivo em razão da suspensão de prazos no Tribunal de origem, nos termos do art. 220 do Código de 
Processo Civil.

A negativa de seguimento do recurso especial teve como lastro a ausência de comprovação de ofensa direta aos arts. 96, caput, 
10, § 3º, da Lei 9.504/97, 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 40 e 317, 15 e 318, 140, 1.022, parágrafo 
único, II, e 489, § 1º, IV, todos do Código de Processo Civil.

Além disso, o Presidente do Tribunal a quo assentou a não comprovação do dissídio jurisprudencial, tendo em vista a 
diversidade das bases fáticas dos acórdãos apontados como paradigmas e o aresto regional.

Não obstante esses fundamentos, o agravante se limitou a reproduzir, quase literalmente, os fundamentos já ventilados nas 
razões do recurso especial de fls. 383-402, o que revela a sua inadmissibilidade, a teor do verbete sumular 26/TSE.

Ainda que fosse possível superar o óbice, o apelo não poderia ser provido, ante a inviabilidade do próprio recurso especial.

O Tribunal de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em virtude da inadequação da via eleita, conforme os 
seguintes fundamentos (fls. 332-335):

[...]

O recurso é próprio e tempestivo, motivo pelo qual dele conheço.

As apresentações Eleitorais previstas no artigo 96 da Lei 9.504/97 se prestam a punir as condutas praticadas em 
descumprimento à Lei das Eleições. Veja-se:

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei as reclamações ou representações relativas ao seu 
descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:

Contudo, eventual fraude na cota de gênero não deve ser examinada em sede de Representação Eleitoral, eis que seu rito 
célere é inadequado à dilação probatória.

Para combater eventuais fraudes eleitorais, o instrumento adequado é a Acão de Impugnação de Mandato Eletivo previsto no 
artigo 14, §§ 10 e 11 da Constituição Federal. Senão, vejamos:

Art.14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos 
lermos da lei, mediante:

(...)
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§ 10 O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplonacão o 
instruída a ação com provas de abuso do poder; econômico, corrupção ou fraude.

§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária 
ou de manifesta má-fé.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CORRUPÇÃO. FRAUDE. COEFICIENTE DE GÊNERO.

1. Não houve violação ao art. 275 do Código Eleitoral, pois o Tribunal de origem se manifestou sobre matéria prévia ao mérito 
da causa, assentando o não cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo com fundamento na alegação de fraude nos 
requerimentos de registro de candidatura.

2. O conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (art. 14, § 10, da Constituição 
Federal), é aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo 
são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei. A inadmissão da AIME, na espécie, acarretaria violação 
ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição.

Recurso especial provido.

(REspe 1-49, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 21.10.2015.)

Concernente ao tema em debate, esta Corte já teve oportunidade de se pronunciar pelo cabimento apenas da AIME e da AIJE, 
consoante o seguinte a resto:

AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016. DECISÃO MONOCRÁTICA. 
PREENCHIMENTO DE QUOTAS POR SEXO. ART. 10, § 3°, DA LEI 9.504/97. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO REGISTRO DE 
CANDIDATURA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL. ROL 
TAXATIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO 
DE AGRAVO INTERNO QUE NÃO AFASTA A MOTIVAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O 
entendimento dominante nos Tribunais Eleitorais pátrios é no sentido de que a chamada "quota de gênero", apesar de ser 
requisito para o registro de candidatura, não possui natureza de causa inelegibilidade superveniente ou de natureza 
constitucional e de falta de condição de elegibilidade, conforme dicção do artigo 262 do CE e artigo 14, § da CF, não podendo 
ser alegado em Recurso contra a Expedição de Diploma (TRE-PB RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA n° 379, Acórdão n° 
31 de 13.02.2014, Relator EDUARDO JOSÉ DE CARVALHO SOARES, Publicação: DJe. Diário de Justiça Eletrônico, Data 
17.02.2014). 2. As vias adequadas para a cassação de eventuais diplomas/mandatos obtidos pelos candidatos mediante fraude 
na cota de gênero, prevista no art. 10. § 3°, da Lei n° 9.504/97. por parte de seus partidos ou coligações, são a AIME e a AIJE, e 
não o RCED. Nesse sentido: Recurso Especial Eleitoral n° 24342, Acórdão de 16.08.2016, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, 
Publicação: DJE. Diário de justiça eletrônico, Tomo 196, Data 11.10.2016, Página 65-66; Recurso Especial Eleitoral n° 149, 
Acórdão de 04.08.2015, Relator Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE. Diário de justiça eletrônico, Data 21.10.2015, 
Página 25-26. 3. Agravo Interno que não afasta a motivação da decisão agravada. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. 
(Agravo Regimental n° 29576, TRE/GO, Rel. Abel Cardoso Morais, j. 30.03.2017, unânime, DJ 04.04.2017).

Deste modo, correta a manifestação do Exmo. Procurador Regional Eleitoral, de forma que o feito deve ser extinto sem 
resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.

A propósito, as matérias de ordem pública podem ser arguidas ou mesmo suscitadas de ofício, pelo órgão jurisdicional, a 
qualquer tempo e grau de jurisdição, o que ficou conhecido doutrinariamente, no âmbito recursal, como efeito translativo do 
recurso.

Sobre este assunto, destaco as palavras de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha: "A apreciação da matéria impugnada 
pelo recorrente, bem como da matéria devolvida por força de lei, constitui exame de mérito do recurso. Esse exame somente 
pode ocorrer após o juízo positivo de admissibilidade, cuja análise lhe é preliminar. Daí se concluir que é possível, em razão da 
profundidade do efeito devolutivo, que o tribunal, em agravo de instrumento, extinga o processo principal, desde que o recurso 
tenha sido admitido. Se a extinção se der por motivo alegado pelo agravante em suas razões recursais, tendo sido oportunizada 
ao agravado a chance de ofertar contrarrazões, o contraditório estará respeitado, podendo o tribunal extinguir o processo sem 
resolução do mérito no julgamento do agravo de instrumento" (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. Volume 3, 13a 
Edição, Ed. JusPodivm, 2016, pág. 242).

Tal entendimento é compartilhado por Daniel Amorim Assumpção Neves: "As matérias de ordem pública e a prescrição, 
portanto, somente poderão ser conhecidas, ainda que ex officio, se o recurso for conhecido" (Neves, Daniel Amorim 
Assumpção. Manual de direito processual civil -Volume único, 9. Ed. -Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, pág. 1573).

Diante disso, impõe-se o conhecimento da preliminar, a fim de se extinguir o feito sem resolução do mérito.

[...]

O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a inobservância 
fraudulenta do percentual de gênero, após o transcurso do prazo de impugnação de registro, somente pode ser arguida em 
sede de ação de impugnação de mandato eletivo e em ação de investigação judicial eleitoral.

Nessa linha:
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RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE. PERCENTUAIS DE GÊNERO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIO.

1. Não houve ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral, pois o Tribunal de origem entendeu incabível o exame da fraude em sede 
de ação de investigação judicial eleitoral e, portanto, não estava obrigado a avançar no exame do mérito da causa.

2. "É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que o partido político não detém a condição de 
litisconsorte passivo necessário nos processos nos quais esteja em jogo a perda de diploma ou de mandato pela prática de ilícito 
eleitoral" (AgR-AI nº 1307-34, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 25.4.2011).

3. Para modificar a conclusão da Corte de origem e assentar a existência de oferta de benesse condicionada ao voto ou de ato 
abusivo com repercussão econômica, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência inviável em 
sede de recurso especial (Súmulas 7 do STJ e 279 do STF).

4. É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o partido político efetivamente respeita a 
normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico - tanto no momento do registro como no curso das campanhas 
eleitorais, no que tange à efetiva observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições - ou se há o lançamento de 
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas previsto para cada gênero, sem o 
efetivo desenvolvimento das candidaturas. 

5. Ainda que os partidos políticos possuam autonomia para escolher seus candidatos e estabelecer quais candidaturas merecem 
maior apoio ou destaque na propaganda eleitoral, é necessário que sejam assegurados, nos termos da lei e dos critérios 
definidos pelos partidos políticos, os recursos financeiros e meios para que as candidaturas de cada gênero sejam efetivas e não 
traduzam mero estado de aparências.

Recurso especial parcialmente provido.

(REspe 243-42, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 11.10.2016, grifo nosso.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CORRUPÇÃO. FRAUDE. COEFICIENTE DE GÊNERO.

1. Não houve violação ao art. 275 do Código Eleitoral, pois o Tribunal de origem se manifestou sobre matéria prévia ao mérito 
da causa, assentando o não cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo com fundamento na alegação de fraude nos 
requerimentos de registro de candidatura.

2. O conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (art. 14, § 10, da Constituição 
Federal), é aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo 
são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei. A inadmissão da AIME, na espécie, acarretaria violação 
ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição.

Recurso especial provido.

(REspe 149, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 21.10.2015, grifo nosso.)

Vale lembrar, ademais, que a apuração de ilícitos eleitorais ocorre por meio de ações típicas, com expressa previsão legal, não 
havendo falar na possibilidade de arguir causa de pedir em todo tipo de demanda.

Em outros termos, se a alegação é calcada no mero descumprimento do preceito estampado no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, a 
ação adequada é a ação de impugnação ao registro de candidatura, incidindo os efeitos da preclusão se não proposta 
oportunamente. Se, por outro lado, a alegação é de fraude, as únicas ações cabíveis são a ação de impugnação de mandato 
eletivo e, por extensão jurisprudencial, a ação de investigação judicial eleitoral.

Desse modo, não se vislumbra a alegada ofensa a dispositivo de lei.

Por essas razões e nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo 
interposto pela Coligação Confiança e Transformação.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 24 de abril de 2019.

Ministro Admar Gonzaga

Relator

Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções
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Acórdão

PUBLICAÇÃO DE DECISÕES Nº 103/2019

ACÓRDÃOS

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 585-95.2016.6.25.0031  CLASSE 32  SALGADO  SERGIPE

Relator: Ministro Edson Fachin

Agravante: Partido Socialista Brasileiro (PSB)  Municipal

Advogada: Katianne Cintia Correa Rocha  OAB: 7297/SE

Ementa:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO 
POLÍTICO. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE 
REEXAME DE PROVAS. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DECISÃO 
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.  A ausência de abertura de conta de campanha e a de apresentação de extratos bancários impossibilitam a aferição da 
integralidade da movimentação financeira da campanha, comprometendo a regularidade da contabilidade e ensejando, em 
tese, sua desaprovação.

2.  A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de ser inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade quando as irregularidades na prestação de contas são graves e inviabilizam o seu controle pela Justiça 
Eleitoral.

3.  A Corte Regional concluiu pela insanabilidade dos vícios presentes na prestação de contas, em virtude da impossibilidade do 
controle da respectiva regularidade, para chegar-se à conclusão diversa haveria necessidade de análise de fatos e de provas, 
vedada perante esta instância recursal (Súmula 24 do TSE).

4.  Agravo 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, 26 de março de 2019.

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 em exercício: Luciano Mariz Maia.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 414-08.2016.6.24.0051  CLASSE 6  TIMBÓ GRANDE  SANTA 
CATARINA

Relator: Ministro Edson Fachin

Agravante: Ministério Público Eleitoral

Agravada: Neiva Guedes

Advogados: Diogo Valiati Luvisa  OAB: 34968/SC e outros

Agravados: Edson Luiz Batista dos Santos e outros

Advogado: Glauco Piva  OAB: 26021/SC

Ementa:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO 
DE PODER POLÍTICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DA 
SÚMULA Nº 24 DO TSE. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
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1.  A Corte Regional assentou a inexistência de provas da ocorrência de abuso de poder político para afastar a inelegibilidade do 
candidato a prefeito.

2.  Para se chegar à conclusão diversa daquela alcançada pelo Regional catarinense seria necessário o reexame das provas dos 
autos, o que encontra óbice na Súmula nº 24 do TSE.

3.  Agravo regimental 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, 28 de março de 2019.

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 em exercício: Luciano Mariz Maia.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 33-54.2018.6.00.0000  CLASSE 6 
 BANDEIRA  MINAS GERAIS

Relator: Ministro Edson Fachin

Embargante: Antônio Rodrigues dos Santos

Advogados: Julio Firmino da Rocha Filho  OAB: 96648/MG e outro

Embargada: Coligação Juntos pela Mudança. Nossa Bandeira É Você!

Advogados: Francisco Galvão de Carvalho  OAB: 8809/MG e outros

Ementa:

ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFEITO E VICE. 
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E 
PROCESSAMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA, NO CASO. 
INCONFORMISMO QUANTO À DECISÃO. REJEIÇÃO.

1.  Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver, no 
acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, o que não ocorre no presente caso.

2.  O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão que legitime a oposição de embargos de 
declaração com pedido de efeitos infringentes, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão 
impugnado.

3.  Embargos de declaração rejeitados.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do 
voto do relator. 

Brasília, 28 de março de 2019.

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 em exercício: Luciano Mariz Maia.

PUBLICAÇÃO DE DECISÕES Nº 104/2019

ACÓRDÃOS

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 37-61. 2014.6.26.0274  CLASSE 6  CAMPINAS  SÃO PAULO

Relator: Ministro Admar Gonzaga

Agravante: Partido Social Democrático (PSD)  Municipal

Advogado: Gustavo de Oliveira Alves Boccaletti  OAB: 158651/SP
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Ementa:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2013. DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.

1.  A agremiação partidária, intimada para se manifestar acerca das inconsistências identificadas no parecer técnico, 
permaneceu inerte, razão pela qual a Corte de origem não examinou os documentos trazidos aos autos após o julgamento das 
contas, os quais buscavam comprovar a regularidade dos recursos recebidos, no valor de R$ 50.000,00.

2.  O entendimento da Corte de origem está de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que, 
em virtude da natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha 
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das 
relações jurídicas. Precedentes.

3.  Diante das premissas do acórdão recorrido, para entender de forma diversa e acolher o argumento do agravante  no 
sentido de que a irregularidade consiste em mero erro formal, que não inviabiliza a confiabilidade das contas , seria necessário 
reexaminar o conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado nesta instância recursal, nos termos do verbete sumular 24 
do TSE.

Agravo regimental 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, 4 de abril de 2019.

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 em exercício: Augusto Aras.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 481-47. 2016.6.05.0068  CLASSE 6  ITAGUAÇU DA BAHIA  BAHIA

Relator: Ministro Admar Gonzaga

Agravantes: Alex Pires de Carvalho e outro

Advogados: Kallyde Cavalcanti Macedo  OAB: 140676/MG e outros

Agravados: Ivan Tiburtino de Oliveira e outros

Advogados: José Jorge Peregrino de Carvalho  OAB: 8340/BA e outra

Ementa:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO 
DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.  Os agravantes se limitaram a repisar as considerações lançadas no recurso especial e no agravo, não atacando 
especificamente os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual incide, em relação ao agravo regimental, o verbete 
sumular 26 do TSE.

2.  Não é relevante o argumento de que deveria ter sido publicada a certidão atinente ao adiamento do julgamento do recurso 
eleitoral, com a designação da nova data para a apreciação do feito, visto que os advogados estiveram presentes na sessão de 
julgamento do Tribunal Regional Eleitoral, tomando assim ciência, naquele momento, da nova data  desde logo designada  de 
apreciação do apelo.

3.  Após o exame das questões probatórias, a Corte de origem concluiu pela ausência de provas suficientes do abuso, aptas a 
ensejar a procedência da AIJE, consoante se observa do teor do voto condutor do aresto transcrito na decisão agravada, 
demonstrando que a pretensão dos agravantes envolve nova inserção nos fatos e nas provas, o que encontra óbice no verbete 
sumular 24 desta Corte Superior.

Agravo regimental 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, 9 de abril de 2019.

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

Intimação

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO Nº 47/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 576-11.2016.6.06.0081 - FRECHEIRINHA - CEARÁ

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

EMBARGANTES: CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO e Outro

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA - OAB: 10550/CE e Outros

EMBARGADOS: HELTON LUIS AGUIAR JUNIOR e Outra

ADVOGADOS: JAMILLY JENNY LINHARES MOITA JUNIOR - OAB: 33030/CE e Outro

PROTOCOLO: 2.105/2019

Fica(m) intimado(s) o(s) embargado(s), por seu(s) advogado(s) para, querendo, no prazo de 3 (três) dias, apresentar(em) 
contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos nos autos do(a) Recurso Especial Eleitoral nº 576-11.2016.6.06.0081.

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO Nº 48/2019

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3-68.2017.6.09.0011 - FORMOSA - GOIÁS

RELATOR: MINISTRO ADMAR GONZAGA

RECORRENTES: NILDA GOMES DA MOTA DE MORAIS e Outro

ADVOGADA: TATIANA BASSO PARREIRA - OAB: 38154/GO

RECORRIDOS: COLIGAÇÃO UNIDOS PARA VENCER e Outros

ADVOGADOS: DYOGO CROSARA - OAB: 23523/GO e Outro

PROTOCOLO: 2.006/2019

Fica(m) intimado(s) o(s) recorrido(s), por seu(s) advogado(s) para, querendo, no prazo de 3 (três) dias, apresentar(em) 
contrarrazões ao Recurso Extraordinário interposto nos autos do(a) Agravo de Instrumento nº 3-68.2017.6.09.0011.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 4-53.2017.6.09.0011 - FORMOSA - GOIÁS

RELATOR: MINISTRO ADMAR GONZAGA

RECORRENTES: EDNA DE OLIVEIRA COSTA e Outro

ADVOGADA: TATIANA BASSO PARREIRA - OAB: 38154/GO

RECORRIDOS: COLIGAÇÃO DEMOCRACIA E SOLIDARIEDADE e Outros

ADVOGADOS: DYOGO CROSARA - OAB: 23523/GO e Outro

PROTOCOLO: 2.005/2019

Fica(m) intimado(s) o(s) recorrido(s), por seu(s) advogado(s) para, querendo, no prazo de 3 (três) dias, apresentar(em) 
contrarrazões ao Recurso Extraordinário interposto nos autos do(a) Agravo de Instrumento nº 4-53.2017.6.09.0011.

Despacho

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO Nº 018/2019

Interessada : Coligação PSDB/PTB/DEM/PSD/PP

Advogados: Flávio Henrique Costa Pereira - OAB: 131364/SP e outros
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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 268-55.2016.6.26.0230 - CLASSE 32 - SUMARÉ - SÃO PAULO

Relator: Ministro Admar Gonzaga

Recorrente: Antônio Dirceu Dalben

Advogados: Ângela Cignachi Baeta Neves - OAB: 18730/DF e outros

Recorrido: Coligação PSDB/PTB/DEM/PSD/PP

Advogados: Flávio Henrique Costa Pereira - OAB: 131364/SP e outros

AÇÃO CAUTELAR Nº 0600098-97.2018.6.00.0000 - CLASSE 12061 - SUMARÉ - SÃO PAULO (Processo eletrônico)

Relator: Ministro Admar Gonzaga

Autor: Antonio Dirceu Dalben

Advogados: Ricardo Vita Porto - OAB: 183224/SP e outros

Réu: Coligação PSDB/PTB/DEM/PSD/PP

DESPACHO

Antônio Dirceu Dalben interpôs recurso especial eleitoral (fls. 855-890) em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (fls. 556-583) que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, por maioria e nos termos do voto do 
relator designado Juiz Silmar Fernandes, negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença da 230ª Zona Eleitoral daquele 
Estado que indeferiu o seu registro de candidatura ao cargo de vereador de Sumaré/SP nas Eleições de 2016, em face da 
inexarado

cidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da Lei Complementar 64/90.

O ora recorrente também propôs a Ação Cautelar 0600098-97, na qual  deferi o pedido de efeito ativo ao Recurso Especial 268-
55, tendo determinado a imediata comunicação da decisão ao Juízo da 230ª Zona Eleitoral de São Paulo, para que procedesse a 
validação dos votos auferidos pelo referido candidato e a eventual diplomação dele no cargo de vereador de Sumaré/SP, caso 
tenha sido eleito.

Em sessão de 4.12.2018, após o voto-vista da Ministra Rosa Weber (Presidente), em divergência ao voto por mim proferido, o 
Tribunal, acolhendo a sugestão proposta pelo Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, deu provimento ao agravo regimental 
para permitir que o recurso especial seja julgado pelo Colegiado, a fim de que fosse oportunizada sustentação oral.

Após a publicação do acórdão conjunto, referente ao apelo e à cautelar proposta, os autos retornaram conclusos em 2.4.2019 
(fl. 1.027).

Na espécie, consubstancia fato notório que o recorrente concorreu ao cargo de deputado estadual e logrou êxito no pleito de 
2018.

Ademais, o seu pedido de registro foi, por maioria, deferido por esta Corte Superior, no julgamento dos Embargos no Recurso 
Ordinário 0604175-29, o que ocorreu em recente sessão de 19.3.2019.

Diante da assunção do recorrente no cargo de deputado estadual nas indigitadas eleições gerais, cumpre lhe facultar, 
preliminarmente, se manifestar sobre tais fatos supervenientes e sua repercussão neste feito.

Pelo exposto, ouça-se, no prazo de três dias, o recorrente Antônio Dirceu Dalben sobre a prejudicialidade do seu recurso 
especial e do próprio feito, alusivo ao pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador de Sumaré/SP no pleito de 2012, 
bem como da cautelar correlata, dada a sua assunção no cargo eletivo referente às eleições de 2018.

Por conseguinte, determino, também, a oitiva da recorrida Coligação PSDB/PTB/DEM/PSD/PP e, em seguida, do Ministério 
Público, em igual prazo de três dias.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 4 de abril de 2019.

Ministro Admar Gonzaga

Relator
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Documentos Eletrônicos Publicados pelo PJE

Intimação

Processo 0600398-59.2018.6.00.0000

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0600398-59.2018.6.00.0000 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL RELATOR(A): MINISTRO(A) 
JORGE MUSSI 

REQUERENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) - NACIONAL ADVOGADO: ALZIRA MOREIRA MARTINS - 
OAB/SP1956730A ADVOGADO: RODRIGO TAVARES DA SILVA - OAB/SP2304080A ADVOGADO: KARINA RODRIGUES FIDELIX DA 
CRUZ - OAB/SP2732600A RESPONSÁVEL: JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ ADVOGADO: RODRIGO TAVARES DA SILVA - 
OAB/SP2304080A ADVOGADO: KARINA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ - OAB/SP2732600A RESPONSÁVEL: JOSE LUIZ GLADCHI 
ADVOGADO: RODRIGO TAVARES DA SILVA - OAB/SP2304080A ADVOGADO: KARINA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ - 
OAB/SP2732600A FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral 

 

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 

 

    

Fica o requerente e os responsáveis intimados para apresentarem os documentos indicados pela unidade técnica no item 5 da 
Informação 73/2019, no prazo de vinte dias, em observância ao disposto no art. 34, §3º, da referida resolução, conforme 
determinado no ato judicial exarado, pelo(a) Ministro(a) JORGE MUSSI na ID nº 7644088. 

Brasília, 24 de abril de 2019. 

RODRIGO MOREIRA DA SILVA Coordenadoria de Processamento 

 

Processo 0600018-21.2017.6.09.0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACÓRDÃO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0600018-21.2017.6.09.0000 
–FORMOSA –GOIÁS 

Relator: Ministro Admar Gonzaga 

Embargante: Renato Rodrigues Silva 

Advogada: Tatiana Basso Parreira –OAB: 38154/GO 

Embargado: Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) –Estadual 

 

ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA 
E LITIGÂNCIA REITERADA CONTRA EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI. APLICAÇÃO DE MULTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀOAB. 

1. Não houve omissão em relação aos pontos suscitados nos embargos de declaração, porquanto, no julgamento do agravo 
interno, esta Corte consignou expressamente o descabimento de querela nullitatis para anular sentença transitada em julgado 
que deferiu DRAP de coligação. 

2. A insurreição do embargante com o deliberado por esta Corte Superior, consubstanciada na insistência em obter um 
julgamento vantajoso, denota o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração ora opostos, impondo a 
aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 275, §6º, do Código Eleitoral. 

3. A reiteração das teses suscitadas em diversas ações e sucessivas peças processuais apresentadas (ações rescisórias, 
mandados de segurança, representações, com pedidos de tutela de urgência e de evidência, seguidos de agravos regimentais e 
embargos de declaração), denota não apenas a má-fé da parte, mas, em princípio, o descumprimento dos deveres profissionais 
da advocacia, especificamente aquele estampado no art. 34, VI, da Lei 8.906/94. 

Embargos de declaração rejeitados e declarados manifestamente protelatórios, com aplicação de multa no valor de dois 
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salários mínimos e remessa de ofício àOrdem dos Advogados do Brasil. 

 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, assentar o 
caráter protelatório, aplicar multa ao embargante e determinar a expedição de ofício àOrdem dos Advogados do Brasil, nos 
termos do voto do relator. 

 

Brasília, 26 de março de 2019. 

 

MINISTRO ADMAR GONZAGA –RELATOR 

 

RELATÓRIO 

 

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Senhora Presidente, Renato Rodrigues Silva opôs embargos de declaração, com 
pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão desta Corte que negou provimento ao agravo regimental por ele interposto 
nos autos de recurso especial que visou àreforma do acórdão do Tribunal Regional Eleitora de Goiás, que julgou extinta, sem 
resolução do mérito, ação que visava àdeclaração de nulidade da Comissão Provisória do PTB, da Coligação Unidos para Vencer 
e de todos os pedidos de registros de candidatos por ela requeridos. 

Eis a ementa do acórdão embargado (ID 3327538, p.5): 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. VALIDADE DE 
COMISSÃO PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. 

1. Não foi infirmado o fundamento da decisão agravada alusivo àconformidade do entendimento da Corte de origem com a 
jurisprudência deste Tribunal Superior, que éno sentido da excepcionalidade do cabimento da ação declaratória de nulidade. 

Incidência do verbete sumular 26 do TSE. 

2. A jurisprudência desta Corte Superior épacífica no sentido de que “o cabimento da querela nullitatis restringe-se às hipóteses 
de revelia decorrente de ausência ou de defeito na citação e de sentença proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do 
magistrado ou exarada por quem não exerce função judicante ou atividade jurisdicional” (AgR-AI 505-93, rel. Min. Gilmar 
Mendes, DJE de 5.3.2015). 

3. A matéria suscitada na ação declaratória de nulidade, referente àalegada invalidade da constituição de comissão provisória, 
deveria ter sido ventilada por meio de impugnações ao processo alusivo ao DRAP e aos registros de candidatura individuais, o 
que não ocorreu na espécie. Incidência da preclusão. 

Agravo regimental a que se nega provimento. 

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, negativa de prestação jurisdicional e manifesto descumprimento de regras 
constitucionais. 

Alega que a decisão embargada énula de pleno direito por omissão e manifesta deficiência de fundamentação, e também por 
ser ultra e citra petita. 

Sustenta não ter sido enfrentada a tese de vulneração aos “artigos 5º caput , II, XXXVI, §1º e 102 §2º da CF/88; do art. 28 
parágrafo único da Lei 9.868/99; do art. 927 I do CPC/15; da decisão vinculante da ADI 1817 e da decisão de repercussão geral 
reconhecida do RE 730.462 do STF, que são autoaplicáveis ao caso concreto” (ID 4350438, p. 5), além dos arts. 166, II, IV e V, 
168, parágrafo único, e 169 da Lei 10.406. 

Aponta omissão no exame do argumento de que “a comissão provisória do PTB só poderia participar das eleições de 2016 se 
fosse constituída com o mínimo de 7 membros até o dia da sua convenção em 05/08/2016, o que não foi praticado por ter 
participado do pleito só com cinco membros consumando a decadência do direito de participação das eleições no dia 
06/08/2016 ao teor do mérito dos artigos 4º e 8º da Lei 9.504/97 e do art. 68 do Estatuto do PTB” (ID 4350438, p. 13). 

Assevera que também não teria sido examinada a alegação de que o aresto recorrido violou a tese jurídica expressa na decisão 
da ADI 1.817, uma vez que o PTB não possuía órgão de direção constituído de acordo com a regra legal, sendo vedada a sua 
participação nas Eleições 2016. Do mesmo modo, indica omissão quanto ao argumento de que o acórdão regional afrontou a 
decisão do STF proferida na ADI 1.082 ao não apreciar, examinar, enfrentar ou refutar as provas constantes e fatos apontados 
nos autos. 

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam “declarados as inconstitucionalidades 
pontuadas e provadas neste recurso, por violação manifesta do mérito dos artigos 1º parágrafo único, 5º caput , II, XXXV, 
XXXVI, LIV, LVI, §1º, 14 caput , §9º, 19 II, III, 37 I, 60 §4º, III, IV e 102 §2º da CF/88 diante da invalidade dos atos 
inconstitucionais impugnados” (ID 4350438, p. 50). 
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Postula, ainda, “que sejam juridicamente apreciados, enfrentados e acolhidos todos os fundamentos e pedidos formulados nos 
pontos jurídicos I, II, III, IV de 1 ao 15 e V de 1 ao 4, deste recurso, por manifestação específica e jurídica, demonstrando 
juridicamente de forma fundamentada com adequação e pertinência jurídica no tocante ao mérito dos dispositivos 
constitucionais, legais e das decisões vinculantes de eficácia plena do STF avocadas, dizendo o porquê estes ée não éaplicável, o 
porquê acolhe ou desacolhe cada um destes pontos jurídico no julgamento do presente recurso, para que não haja mais a 
negativa da prestação jurisdicional efetiva e satisfativa a que fazem jus os recorrentes  (ID 4350438, p. 50). 

Éo relatório. 

 

VOTO 

 

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA (relator): Senhora Presidente, os embargos de declaração são tempestivos. O acórdão 
embargado foi publicado no DJe em 12.2.2010 (ID 4582388), e os embargos foram opostos em data anterior, 7.2.2019 (ID 
4350438), por advogada habilitada nos autos (procuração –ID 423845). 

O embargante aponta omissão e negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o acórdão embargado énulo, pois não 
houve a devida fundamentação do assentado no julgado, violando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como 
nos arts. 11 e 489, II, §§1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, além de vários outros dispositivos constitucionais e legais. 

Insiste na tese defendida na querela nullitatis, de que a convenção que escolheu os candidatos do PTB não obedeceu ao 
quórum mínimo de sete membros, previsto no estatuto partidário, e de que os candidatos não atenderam ao prazo de um ano 
de filiação, o que deveria ensejar a nulidade de todos os atos que culminaram no deferimento do DRAP da coligação recorrida. 

Reitera o argumento de que o deferimento de DRAP de partido cuja comissão provisória não cumpriu os requisitos legais e 
estatutários fere vários dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como julgados do Supremo Tribunal Federal. 

No entanto, a pretensão do embargante éa desconstituição de sentença transitada em julgado em processo de Demonstrativo 
de Regularidade de Atos Partidários que tramitou dentro da normalidade e sem impugnação, pedido este que deve ser 
ventilado em sede de impugnação, e não por meio da ação declaratória de nulidade. 

Portanto, como consignado por esta Corte, ainda que se trate de alegação de vício na constituição de comissão provisória, 
deveria ele ter sido arguido em sede de impugnação, não cabendo trazê-lo apenas em sede de ação declaratória de nulidade. 

Ressalto que todas as teses suscitadas nos embargos de declaração foram refutadas, ainda que implícita e logicamente, pela 
fundamentação jurídica exposta no acórdão de julgamento do agravo regimental, ora embargado. 

Nessa linha, observo que “a omissão apta a ser suprida pelos declaratórios éaquela advinda do próprio julgamento e prejudicial 
àcompreensão da causa, não aquela deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o 
entendimento manifestado pelo julgador” (ED-AgR-AI 108-04, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 1º.2.2011). 

Ademais, evidencia-se nova insurreição dos embargantes com o deliberado por esta Corte Superior, consubstanciado na 
insistência em obter um julgamento vantajoso, o que denota o caráter manifestamente protelatório dos embargos declaração 
ora opostos, impondo a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 275, §6º, do Código Eleitoral. 

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que “os primeiros embargos podem ser reputados protelatórios quando se limitarem a 
reproduzir teses suscitadas anteriormente e já enfrentadas pelo órgão julgador, situação que justifica a imposição da multa 
prevista no art. 275, §6º, do CE. In casu , as teses veiculadas nos embargos –[...] –consubstanciam mera reprodução das que já 
haviam sido articuladas na defesa, as quais, por sua vez, foram detidamente examinadas no acórdão regional” (AgR-AI 268-29, 
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 20.9.2017). 

No ponto, entendo que a insistência nas teses suscitadas em diversas ações e sucessivas peças processuais apresentadas (ações 
rescisórias, mandados de segurança, representações, com pedidos de tutela de urgência e de evidência, seguidos de agravos 
regimentais e embargos de declaração1), denota não apenas a má-fé da parte, mas, em princípio, o descumprimento dos 
deveres profissionais da advocacia, especificamente aquele estampado no art. 34, VI, da Lei 8.906/94. 

Desse modo, entendo cabível que se oficie àOrdem dos Advogados do Brasil, enviando-se cópia da respectiva decisão, a fim de 
que se apure eventual infração disciplinar por parte da patrona dos embargantes. 

Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração opostos por Renato Rodrigues Silva, assentando a 
litigância de má-fé pelo seu caráter protelatório, aplicando-lhe multa no valor de dois salários mínimos, nos termos do art. 275, 
§6º, do Código Eleitoral, e determinando-se, ainda, a remessa de ofício àOrdem dos Advogados do Brasil, para apuração de 
eventual infração disciplinar. ___________________________ 

1Cito, por exemplo, os seguintes julgados: AgR-AR 0600055-97, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 28.6.2017; AR 
0600122-62, rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 4.12.2017; AgR-Rp 0600173-39, rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em 5.4.2018; 
AgR-Rp 0600178-61, rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em 5.4.2018; AgR-AI 0604187-03, rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em 
5.4.2018. 
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EXTRATO DA ATA 

 

ED-AgR-AI nº 0600018-21.2017.6.09.0000/GO. Relator: Ministro Admar Gonzaga. Embargante: Renato Rodrigues Silva 
(Advogada: Tatiana Basso Parreira –OAB: 38154/GO). Embargado: Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) –Estadual. 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, assentou o caráter protelatório, aplicou multa ao 
embargante e determinou a expedição de ofício àOrdem dos Advogados do Brasil, nos termos do voto do relator. 

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 em exercício: Luciano Mariz Maia. 

 

SESSÃO DE 26.3.2019. 

 

 

 

 

 

  

Processo 0601815-25.2018.6.08.0000

index: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549)-0601815-25.2018.6.08.0000-[Cargo - Deputado Federal, Propaganda Política - 
Propaganda Eleitoral - Internet, Representação]-ESPÍRITO SANTO-VITÓRIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549)  Nº 0601815-25.2018.6.08.0000 (PJe) - VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO RELATOR: MINISTRO 
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO RECORRENTE: JOAO CARLOS COSER ADVOGADO: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - 
OAB/ES2986900A ADVOGADO: SHELDO SANTOS SOARES - OAB/ES2940000A ADVOGADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - 
OAB/ES7364000A RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral 

 DESPACHO 

Intime-se o embargante para, querendo, complementar as razões recursais dos aclaratórios opostos (ID nº 7730238), de modo 
a ajustá-las às exigências do comando do art. 1.021, §1º, do CPC1, no prazo e na forma do art. 1.024, §3º, do mesmo diploma 
legal2. 

Após, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, pelo prazo legal. 

Tudo cumprido e certificado, venham os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2019.  Ministro TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO 
NETO Relator     

1. Art. 1.021 [...] 

§1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 

2. Art. 1.024 [...] 

[...] 

§3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde 
que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de 
modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o. 

Processo 0601895-69.2018.6.23.0000

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (11533) - 0601895-69.2018.6.23.0000 - BOA VISTA - RORAIMA RELATOR(A): 
MINISTRO(A) JORGE MUSSI 

RECORRENTE: ROMERO JUCA FILHO ADVOGADO: EMERSON LUIS DELGADO GOMES - OAB/RR2850000A RECORRENTE: SERGIO 
PILLON GUERRA ADVOGADO: EMERSON LUIS DELGADO GOMES - OAB/RR2850000A RECORRENTE: SANDER FRAXE SALOMAO 
ADVOGADO: EMERSON LUIS DELGADO GOMES - OAB/RR2850000A RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES ADVOGADO: 
KLEBER PAULINO DE SOUZA - OAB/RR6240000A RECORRIDO: PEDRO ARTHUR FERREIRA RODRIGUES ADVOGADO: KLEBER 
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PAULINO DE SOUZA - OAB/RR6240000A RECORRIDO: ONESIMO DE SOUZA CRUZ NETTO ADVOGADO: KLEBER PAULINO DE 
SOUZA - OAB/RR6240000A FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral 

 

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 

 

    

Ficam as partes intimadas do teor do ato judicial exarado, no processo acima, pelo(a) Ministro(a) JORGE MUSSI. 

Brasília, 24 de abril de 2019. 

RODRIGO MOREIRA DA SILVA Coordenadoria de Processamento 

 

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 0601895-69 (PJE)  

–CLASSE 11533 –BOA VISTA –RORAIMA 

 

 

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2018. SENADOR. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. ART. 1º, I, G, DA LC 
64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. VIDA PREGRESSA. REQUERIMENTOS. JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO PROCESSO DE 
CONTAS. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. 

1. Trata-se de Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED) interposto em desfavor da chapa vencedora do pleito majoritário 
para o cargo de senador por Roraima em 2018 sob os fundamentos de inelegibilidade oriunda de vida pregressa e por rejeição 
de contas públicas (art. 1º, I, g, da LC 64/90). 

2. Descabe oficiar o Tribunal de Contas da União visando obter cópia integral do processo administrativo objeto da 
controvérsia, pois a análise da respectiva causa de inelegibilidade realiza-se a partir somente do aresto do órgão de contas. 

3. Também se rejeita o requerimento de oitiva de testemunha. O exame da inelegibilidade da alínea g exige apenas prova 
documental e, por outro vértice, as demais alegações relacionam-se àvida pregressa do candidato, o que éinsuficiente para 
ensejar óbice àcapacidade eleitoral passiva, como já decidiu o c. Supremo Tribunal Federal na ADPF 144/DF, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJE de 26/2/2010. 

4. Requerimentos indeferidos, encaminhando-se os autos àd. Procuradoria-Geral Eleitoral para emitir parecer. 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED) interposto com fundamento no art. 262 do Código Eleitoral[1] por 
Romero Jucá Filho, Sérgio Pillon Guerra e Sander Fraxe Salomão (não eleitos no pleito majoritário para o cargo de senador por 
Roraima em 2018[2]) em desfavor de Francisco de Assis Rodrigues, Pedro Arthur Ferreira Rodrigues e Onésimo de Souza Cruz 
Netto (titular e respectivos suplentes eleitos[3]). 

 

Os autores apontam a existência de inelegibilidade superveniente, nos termos do art. 1º, I, g, da LC 64/90[4], em relação ao 
titular da chapa majoritária eleita, porquanto condenado pelo Tribunal de Contas da União, após o deferimento do registro de 
candidatura ao pleito de 2018, em decisum definitivo, por irregularidades praticadas no exercício do cargo de governador do 
Estado de Roraima em 2014. 

 

Acrescentam que a vida pregressa de Francisco de Assis Rodrigues impede o exercício do cargo para o qual foi eleito, haja vista 
ser réu em ação penal por peculato e ter contra si ações eleitorais. 

 

Requereu-se na inicial (ID 3.580.238, fls. 49-50): 

 

a) “deferimento do segredo de justiça, pois alguns documentos acostados decorrem do feito que tramita no Tribunal de Contas 

http://www.tse.jus.br


Ano 2019, Número 078 Brasília, sexta-feira, 26 de abril de 2019 Página 120

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

da União, sob sigilo”;  

 

b) “notificação do Tribunal de Contas da União para providenciar cópia integral do processo TC 010.438/2015-7, assim como 
qualquer outro feito que dele decorra, haja vista que tal processo tramita em sigilo, o que impossibilitou os autores em ( sic) 
obter seu conteúdo; 

 

c) oitiva da testemunha Manoel Leocádio Menezes.  

 

Foi apresentada contestação (ID 3.582.938).  

 

Éo breve relatório. 

 

De início, indefiro o pedido para que se notifique o TCU com o fim de apresentar cópia integral do TC 010.438/2015-7 e de 
outros processos dele decorrentes, tendo em vista que a análise da incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 
64/90 éfeita com base apenas nos acórdãos da Corte de Contas, já apresentados pelos recorrentes.  

 

Rejeito, também, o requerimento de oitiva de testemunha, porquanto a alegada inelegibilidade superveniente exige apenas 
prova documental e os demais argumentos aduzidos se referem àvida pregressa do candidato, que éinsuficiente, per si, para 
gerar óbice àcapacidade eleitoral passiva, como já decidiu o c. Supremo Tribunal Federal na ADPF 144/DF, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJE de 26/2/2010. 

 

Por fim, determino o afastamento do segredo de justiça, com o qual se autuou o feito (certidão ID 3.360.238), pois o sigilo do 
procedimento em trâmite no TCU se deu apenas quanto àidentificação do denunciante, nos termos do art. 104 da Res.-TCU 
259/2014[5], que está preservada nos documentos anexados aos presentes autos. 

 

 

Após, encaminhem-se os autos àd. Procuradoria-Geral Eleitoral para emissão de parecer, nos termos do §1º do art. 269 do 
Código Eleitoral.  

 

Publique-se. Intimem-se. 

 

Brasília (DF), 23 de abril de 2019. 

 MINISTRO JORGE MUSSI 

Relator  

 

 

[1] Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza 
constitucional e de falta de condição de elegibilidade. 

 

[2] Obteve a terceira colocação com 84.940 votos (16.78%). 

 

[3] Obteve a primeira colocação com 111.466 votos (22.03%). 

 

[4] Art. 1º São inelegíveis: 

I) Para qualquer cargo: 

[...] 

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que 
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configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido 
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da 
data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem 
exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição; [...]  

[5] Art. 104. Tratando-se de denúncia, serão adotadas, de imediato, pelo setor em que der entrada, as providências cabíveis 
com vistas àpreservação do sigilo, nos termos do art. 236 do Regimento Interno e de normas específicas. 

§1º A fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, o documento original da denúncia, bem como qualquer outro 
documento no qual conste sua identificação, serão juntados ao processo como peças sujeitas a sigilo, classificadas quanto 
àconfidencialidade como informação pessoal, nos termos da Lei 12.527/2011, tendo por grupo de acesso o auditor designado 
para instrução, o diretor e o secretário da unidade técnica competente, o relator, seu chefe de gabinete e o(s) assessor(es) por 
ele indicado(s), bem como o membro do Ministério Público que houver atuado no processo, seu chefe de gabinete e 
eventual(is) assessor(es) indicado(s), além do presidente do Tribunal, e delas não se concederá vista ou cópia durante o período 
de vigência da restrição, salvo nas hipóteses previstas em lei. 

§2º A unidade técnica providenciará cópia do documento original, devendo tarjar quaisquer sinais que possam identificar o 
denunciante, tais como logotipos, timbres, nome, assinatura, endereço e qualificação profissional. 

§3º A hipótese de restrição de acesso estabelecida no §1º deste artigo não se aplica caso seja comprovada má-fé do 
denunciante. 

 

 

 

 

Processo 0601733-16.2018.6.00.0000

REPRESENTAÇÃO (11541) - 0601733-16.2018.6.00.0000 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL RELATOR(A): MINISTRO(A) JORGE 
MUSSI 

REPRESENTANTE: JAIR MESSIAS BOLSONARO ADVOGADO: ANDREIA DE ARAUJO SILVA - OAB/PI3621 ADVOGADO: AMILTON 
AUGUSTO DA SILVA KUFA - OAB/SP351425 ADVOGADO: TIAGO LEAL AYRES - OAB/BA22219 ADVOGADO: ANDRE DE CASTRO 
SILVA - OAB/BA20536 ADVOGADO: GUSTAVO BEBIANNO ROCHA - OAB/RJ081620 ADVOGADO: KARINA DE PAULA KUFA - 
OAB/SP245404 REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE TODOS (PSL/PRTB) ADVOGADO: 
ANDREIA DE ARAUJO SILVA - OAB/PI3621 ADVOGADO: AMILTON AUGUSTO DA SILVA KUFA - OAB/SP351425 ADVOGADO: 
ANDRE DE CASTRO SILVA - OAB/BA20536 ADVOGADO: TIAGO LEAL AYRES - OAB/BA22219 ADVOGADO: KARINA DE PAULA 
KUFA - OAB/SP245404 REPRESENTADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. ADVOGADO: ARTHUR BERNSTEIN - 
OAB/SP4071530A ADVOGADO: RICARDO YUKIO FERNANDES KAWAMURA - OAB/SP3618910A ADVOGADO: FREDERICO WAU 
POMARO POL FERNANDES - OAB/SP4183120A ADVOGADO: FLAVIO KIYOSHI YAMAUCHI - OAB/SP4115560A ADVOGADO: 
MARCELLA DOS REIS MANES - OAB/SP3049220A ADVOGADO: MATHEUS MELO CARDOSO - OAB/SP3069050A ADVOGADO: LUIS 
FERNANDO MARQUES DIAS - OAB/SP2973130A ADVOGADO: BONIFACIO JOSE SUPPES DE ANDRADA - OAB/SP4121490S 
ADVOGADO: BRUNA BORGHI TOME - OAB/SP3052770A ADVOGADO: PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - OAB/SP164253 
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP1384360A ADVOGADO: THAIS HELENA BARBOSA DOS SANTOS - 
OAB/SP320069 ADVOGADO: SERGIO DE QUEIROZ FERREIRA JUNIOR - OAB/MG107479 ADVOGADO: RICARDO LAGRECA 
SIQUEIRA - OAB/SP127719 ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP3056300A ADVOGADO: PRISCILA 
PINHEIRO RIBEIRO FARO - OAB/SP238876 ADVOGADO: PAULO JOSE DA SILVA - OAB/SP228921 ADVOGADO: PAMELLA 
GENOVEZ DA SILVA - OAB/SP307153 ADVOGADO: MARINA FORGHIERI AGUEDA - OAB/SP307387 ADVOGADO: MARILIA LINS DE 
OLIVEIRA - OAB/SP400329 ADVOGADO: MARIA FERNANDA PAREDES PENAZZO - OAB/SP396299 ADVOGADO: JULIANA 
MARCUCCI PONTES - OAB/SP212561 ADVOGADO: FRANCOIS XAVIER FREDERIC CREUSOT DE REZENDE MARTINS - 
OAB/DF30415 ADVOGADO: FERNANDA LETICIA GRACA ESPERANCA - OAB/SP248490 ADVOGADO: CYBELLE FERNANDES 
PEREIRA - OAB/SP220868 ADVOGADO: CAMILLA SCHRAPPE RIBEIRO - OAB/SP332133 ADVOGADO: BRUNA MORGANTI 
PINHEIRO - OAB/SP402890 ADVOGADO: AUGUSTO CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO - OAB/SP375443 ADVOGADO: ANA 
CAROLINE CALDEIRA BARTELS - OAB/SP157138 REPRESENTADO: JOSUÉ SILVA DO ROSÁRIO FISCAL DA LEI: Procurador Geral 
Eleitoral 

 

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 

 

    

Ficam as partes intimadas do teor do ato judicial exarado, no processo acima, pelo(a) Ministro(a) JORGE MUSSI. 

Brasília, 24 de abril de 2019. 
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RODRIGO MOREIRA DA SILVA Coordenadoria de Processamento 

 

REPRESENTAÇÃO Nº 0601733-16 –CLASSE 11541 –PJE –BRASÍLIA –DISTRITO FEDERAL 

 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de representação, com pedido liminar, ajuizada por Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República eleito em 2018, e 
pela Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos em desfavor de Mercado Pago.Com Representações Ltda., 
insurgindo-se contra suposto esquema fraudulento de arrecadação de doações em dinheiro de apoiadores da candidautra do 
primeiro representante realizada por meio do site mercado livre. 

 

Na inicial, requereu-se o bloqueio do endereço eletrônico www.maisquevoto.com/jairbolsonaro/[1], bem como a intimação do 
Ministério Público para as providências criminais pertinentes (ID 541.871). 

 

Em decisum liminar, o e. Ministro Carlos Horbach, então Relator, deteminou o bloqueio de requisições de acesso àrespectiva 
URL e o fornecimento da identificação do responsável pela conta (ID 550.404). 

 

Ambas as medidas foram devidamente cumpridas (IDs 564.007 e 2.564.688), de modo que a tutela jurisdicional se completou. 

 

Ademais, o Ministério Público informou “que encaminhará cópia dos autos ao promotor natural, a fim de que adote as 
providências que julgar cabíveis àpersecução penal” (ID 6.548.038, fl. 4). 

 

Nesse sentido, impõe-se reconhecer a perda de objeto da presente demanda. 

 

Ante o exposto, julgo prejudicada a representação. 

 

Publique-se. Intimem-se. 

 

Brasília (DF), 22 de abril de 2019. 

 

MINISTRO JORGE MUSSI  

Relator  

[1] Representado pelo link: https://www.mercadopago.com/mlb/checkout/start?pref_id=212429355 -62655448-ba79-489e-
bb70-3a6153cc6ab4. 

 

 

 

Processo 0603915-34.2018.6.05.0000

index: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (11533)-0603915-34.2018.6.05.0000-[Inelegibilidade - Representação ou 
Ação de Investigação Judicial Eleitoral Julgada Procedente pela Justiça Eleitoral, Cargo - Deputado Federal]-BAHIA-SALVADOR 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
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RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 0603915-34.2018.6.05.0000 –CLASSE 11533 –SALVADOR –BAHIA 

 

Relator: Ministro Admar Gonzaga 

Recorrente: Ministério Público Eleitoral 

Recorrido: Charles Fernandes Silveira Santana 

Advogados: Walla Viana Fontes –OAB: 8375/SE e outros 

DESPACHO 

O Ministério Público Eleitoral ajuizou recurso contra expedição do diploma (ID 6562138) em desfavor de Charles Fernandes 
Silveira Santana, candidato diplomado suplente de deputado federal pelo Estado da Bahia nas Eleições de 2018, com 
fundamento em causa superveniente de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, h, da Lei Complementar 64/90, em virtude de 
decisão judicial colegiada proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que, em grau de recurso nos autos da AIJE 200-
06.2016.6.05.0064, confirmou a condenação do demandado pela prática de abuso do poder político e de autoridade. 

Charles Fernandes Silveira Santana apresentou contrarrazões (ID 6563888), nas quais requer a extinção do feito sem resolução 
de mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, decorrente da anulação do seu diploma de suplente e da subsequente 
diplomação como deputado federal eleito, e, no mérito, pleiteia que seja julgado improcedente o recurso contra expedição de 
diploma. 

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, no parecer ofertado nos autos (ID 7018688), manifestou-se pela procedência dos pedidos 
formulados na peça inaugural. 

Conforme se depreende da petição inicial, o Ministério Público Eleitoral não indicou provas a serem produzidas. Por sua vez, nas 
contrarrazões apresentadas, o demandado se limitou a requerer a “produção de todas as provas, lícitas, admissíveis em direito” 
(ID 6563888, p. 13), sem, todavia, indicá-las. 

De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a produção de provas em recurso contra expedição de diploma se limita 
àquelas indicadas na petição inicial ou nas contrarrazões (AgR-REspe 9509-82, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 8.8.2011; AgR-
RCED 787, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 13.8.2009). 

Assim, por não haver outras provas a produzir na espécie, declaro encerrada a instrução processual e, nos termos do art. 22, X, 
da Lei Complementar 64/90, faculto ao Ministério Público Eleitoral e, em seguida, ao demandado Charles Fernandes Silveira 
Santana, a oportunidade para que apresentem alegações finais, no prazo de dois dias. 

Publique-se. 

Intime-se.  Ministro Admar Gonzaga Relator 

Processo 0600110-77.2019.6.00.0000

index: AÇÃO CAUTELAR (12061)-0600110-77.2019.6.00.0000-[Cargo - Vereador, Justificação de Desfiliação Partidária, Perda de 
Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária]-PARANÁ-PARANAGUÁ 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

 

AÇÃO CAUTELAR (12061)  Nº 0600110-77.2019.6.00.0000 (PJe) - PARANAGUÁ - PARANÁ RELATOR: MINISTRO LUIZ EDSON 
FACHIN AUTOR: MARCUS ANTONIO ELIAS ROQUE Advogados do(a) AUTOR: JULIANA ALBUQUERQUE ZORZENON - DF5405600A, 
JACQUELINE AMARILIO DE SOUSA - DF35446, CARLA ALBUQUERQUE ZORZENON - DF5004400A, MAIRA DANIELA GONCALVES 
CASTALDI - DF3989400A, UBIRATAN MENEZES DA SILVEIRA - DF2644200A, CAMILA CAROLINA DAMASCENO SANTANA - 
DF3575800A, MARCELLI DE CASSIA PEREIRA - DF3384300A, JOELSON COSTA DIAS - DF1044100A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - 
PR16759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR9421700A, VALMOR ANTONIO 
PADILHA FILHO - PR3634300A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR2793600A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR3526700A RÉU: 
JOAO MENDES FILHO, MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (MDB) - ESTADUAL, JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR, ROBERTO 
REQUIAO DE MELLO E SILVA  

 DECISÃO 

 PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR  RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE 
EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. AÇÃO DE PERDA DE 
MANDATO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26/TSE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.  

Trata-se de Pedido de Reconsideração de decisão monocrática que negou seguimento àação cautelar diante da ausência dos 
requisitos necessários para conferir efeito suspensivo aos recursos especiais eleitorais interpostos em face de acórdão proferido 
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) que, àunanimidade, julgou improcedente pedido formulado em ação 
declaratória de justa causa (autos nº 0600207-67.2018.6.16.0000) e julgou procedente o pedido de decretação de perda de 
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mandato por desfiliação sem justa causa (autos nº 0600462-25.2018.6.16.0000). Em suas Razões (ID 6843588), Marcus Antônio 
Elias Roque afirma que “não se pretende rever o quanto decidido pelo e. TRE-PR, no mérito, (...) mas (...) que a referida decisão 
regional não seja imediatamente executada antes do pronunciamento definitivo desse c. Tribunal  –o que faz reiterando os 
fundamentos apresentados na Ação Cautelar –e pede a reconsideração da decisão agravada com base nos seguintes 
fundamentos: (i)Violação ao art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, apontando os argumentos utilizados no 
agravo de que “ao contrário do que entendeu o Regional paranaense, a data correta de início do prazo para o partido propor a 
ação de perda do mandato éa data de sua comunicação (ciência) acerca da filiação”. (ii)Divergência jurisprudencial na 
interpretação do art. 108 do Código Eleitoral, destacando que a decisão de admissão do Recurso Especial pela Corte regional 
fala em “potencial violação e dispositivo legal”, com o fundamento de que “a tese sustentada pelo recorrente, ademais de se 
limitar àinterpretação do dispositivo legal recém alterado, érelevante e, uma vez que ainda não há posicionamento do Tribunal 
Superior Eleitoral a respeito, recomendável que seja o recurso submetido àsua análise”. (iii)Não há pretensão de revisão do 
conjunto fático probatório, conquanto o quadro fático esteja delineado no acórdão regional recorrido, a indicar “a completa 
ausência de transparência quanto àsua destituição e posterior substituição por grupo diverso”, caracterizadora da grave 
discriminação pessoal. 

 

O Ministério Público Eleitoral tomou ciência da decisão após a apresentação do pedido de reconsideração, sem oferecer 
manifestação. Éo relatório. Decido. 

Revela-se inviável o conhecimento de recurso que deixe de apresentar argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da 
decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal, cujo enunciado diz: “éinadmissível 
o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a 
manutenção desta”. Mantém-se, portanto, os fundamentos da decisão recorrida porquanto não impugnados, nestes termos 
 (ID 6833188): 

 

“O pedido de tutela de urgência não merece acolhida. 

A atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial restringe-se a situações excepcionais, em que (i) já instaurada a 
competência do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos dos enunciados de Súmulas nos 634 e 635 do STF, (ii) plausibilidade das 
razões contidas no especial; e (iii) periculum in mora. 

Os Recursos Especiais interpostos foram admitidos pela Corte Regional, de modo que já se instaurou a competência deste 
Tribunal (ID 6714038, p. 80/84, e ID 6713188, p. 76/79). 

Em exame perfunctório, próprio das medidas de urgência, não se depreende a plausibilidade das razões aduzidas pelo Autor. 

A alegada ilegitimidade ativa por ausência de interesse de agir pauta-se, sobretudo, na compreensão da data em que teve início 
o prazo para a propositura da ação cabível pelo partido, primeiro legitimado para a ação de perda de mandato por desfiliação 
sem justa causa, e o início do prazo para os legitimados supletivos, em caso de inércia do partido. 

Consta do acórdão do julgamento dos embargos que a questão da intempestividade foi suscitada pela primeira vez na Tribuna, 
durante o julgamento, em virtude de alegação do partido MDB, que afirma somente ter tomado conhecimento da desfiliação 
quando notificado do ajuizamento da ação de perda de mandato por infidelidade partidária. 

A Corte, na oportunidade, ponderou que: 

 

‘A tese parte de premissa completamente equivocada, segundo a qual o prazo para o MDB ingressar com o pedido de perda de 
mandato teria se iniciado apenas em 14/05/2018, em razão de a grei ter afirmado, nos autos de Petição nº 0600207-
67.2018.6.16.0000 (ID. 24334), só ter ‘tomado conhecimento da desfiliação a partir da citação da presente ação’, havida 
naquela data. 

Ocorre que o prazo de trinta dias para o partido ingressar com a demanda não flui a partir da data em que o interessado diz ter 
tomado ciência da desfiliação, mas sim da própria saída injustificada, como deflui da dicção do §2º do artigo 1º da Resolução 
TSE nº 22.610/2007, in verbis: 

§2º Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da desfiliação, pode fazê-lo, em nome próprio, 
nos 30 (trinta) subsequentes quem tenha interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral. [Não destacado no original} 

Sendo segura a prova dos autos de que o embargante desfiliou-se do MDB no dia 06/04/2018 (ID. 24448), vindo a filiar-se no 
Podemos no mesmo dia (ID. 24447), corolário lógico éo início do prazo para o partido postular a perda do mandato. Não o 
fazendo no trintídio, abre-se a via para o suplente pleitear o cargo. Com isso, protocolada a inicial em 18/05/2018 (ID. 24442), 
não se há de falar em prematuridade, restando hígido o interesse de agir de JOÃO MENDES FILHO.’ (ID 6713988, p. 173) 

 

Desse modo, tem-se que há prova nos autos no sentido de que a desfiliação do requerente deu-se na data de 06.04.2018, de 
modo que não haveria que se considerar, a partir da mera afirmação do partido, outra data a partir da qual devesse ser contato 
o prazo para o ajuizamento da ação de perda de mandato, com fulcro no art. 22-A da Lei 9096/95. 
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A divergência da jurisprudência pauta-se na compreensão do marco inicial para a contagem do prazo, conquanto o que se extrai 
do acórdão em questão éo embasamento fático-probatório para a definição de tal marco, cuja revisão não pode se dar pela 
estreita via do recurso especial. 

O segundo ponto suscitado, qual seja, divergência jurisprudencial sobre a necessidade de observância do percentual mínimo de 
votação nominal para os suplentes nos termos do art. 108 do Código Eleitoral encontra óbice em expresso texto legal. O 
parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral excepciona a regra contida no art. 108, estabelecendo que ‘na definição dos 
suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo art. 108’. 

Assim sendo, por expressa definição legal, não haveria que se exigir que o suplente, para ser parte legítima a propor ação com 
fulcro no art. 22-A da Lei 9096/95, obtivesse percentual mínimo de votação nominal que a legislação eleitoral expressamente 
estabelece que ele não precisa ter para figurar como suplente. 

Por fim, melhor sorte não assiste ao requerente na alegação de violação ao art. 22-A, parágrafo único, da Lei 9096/95, em 
decorrência da caracterização de hipótese de justa causa. Sobre o ponto, a Corte regional assim concluiu (ID 6713988, p. 62): 

 

‘Portanto, não vislumbro das provas carreadas que haja grave discriminação contra o pessoal requerente, mas sim que não 
havia alinhamento entre os diretórios estadual e municipal. Mesmo assim, o requerente manteve-se àfrente do diretório 
municipal anos a fio, não lhe tendo sido impedido o acesso àlegenda para que se candidatasse e inclusive se elegesse pelo 
partido. 

Além de as rusgas decorrentes desse afastamento político entre as instâncias partidárias não se revestirem da pessoalidade, 
visualizo que há um enorme distanciamento temporal entre os fatos arrolados pelo requerente como caracterizadores da justa 
causa. Na inicial, são invocados fatos que remontam ao ano de 2008, supostamente ensejadores de um acirramento de ânimos 
entre o já falecido Mário Manoel das Dores Roque (seu pai) e Roberto Requião. 

[...] 

De ressaltar que, mesmo em meio a todos os atritos narrados - e não comprovados como de natureza pessoal e, tampouco, 
atuais - o requerente manteve-se na presidência do órgão partidário local por vários anos, lançando-se candidato e inclusive 
sendo eleito pela legenda. O receio de não ser escolhido como candidato neste ano, a par de não estar fundado em qualquer 
elemento objetivo, écontrário ànoção de escolha democrática em convenção partidária, não havendo nos autos qualquer 
indicação de que os dirigentes regionais teriam o poder de ‘barrar’ sua postulação a uma das vagas de candidato.’ 

 

A identificação dos fatos narrados como grave discriminação pessoal encontra óbice nos limites de atuação da Corte Superior 
para análise e julgamento de recurso especial eleitoral, uma vez que não cabe a revisão do conjunto fático-probatório nesta 
instância (Súmula nº 24/TSE) 

Assim, em juízo perfunctório, verifica-se que os argumentos trazidos pelo requerente não seriam suficientes para afastar as 
conclusões do Regional estribadas em elementos fáticos, afastando, portanto, a plausibilidade do direito invocado. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 36, §6º, do RITSE, nego seguimento àação cautelar.” 

 Cabe ressaltar que a questão afeta àdata da ciência do partido sobre a desfiliação do agravante foi tratada no acórdão regional, 
que consignou ser “segura a prova dos autos de que o embargante desfiliou-se do MDB no dia 06/04/2018 (ID. 24448), vindo a 
filiar-se no Podemos no mesmo dia (ID. 24447)”. A decisão vergastada frisou que a divergência suscitada na ação cautelar diz 
respeito àdelimitação do marco inicial para a contagem do prazo, enquanto o que se tem no caso em testilha éa informação 
extraída do acórdão regional da existência de prova segura sobre a data em que foi realizada a desfiliação, em contraponto 
àafirmação contida em uma das manifestações do Partido sobre a tomada de ciência em data diversa. 

 Conquanto se pretenda recorrer a entendimento jurisprudencial pautado na data da ciência do partido como prazo inicial para 
a propositura da ação de Perda de Mandato e para a contagem do prazo para a legitimação sucessiva (art. 1º, caput, e §2º da 
Resolução TSE nº 22610, de 2007), há que se frisar que o art. 22 da Lei de Organização Político Partidária, alterado em 2013, 
estabelece que o cancelamento imediato da filiação partidária se dá com a filiação a novo partido, exigindo-se a comunicação 
ao juiz da respectiva Zona Eleitoral. Não há referência àcomunicação ao partido, mas há a ressalva contida no parágrafo único 
do referido dispositivo para que “havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça 
Eleitoral determinar o cancelamento das demais”. 

Desse modo, em atenção ao princípio da publicidade, seria razoável a utilização de uma data fixa e que não possa ser 
controlada por fatores intrínsecos a cada grei partidária, trazendo segurança àinterpretação da norma tal como exposta acima. 
Nesse cenário, possível utilizar da data de publicação das listas de filiados perante a Justiça Eleitoral por meio do lançamento no 
Sistema FILIAWEB, pois, nesse momento, já estariam processados os cancelamentos decorrentes de duplicidade de filiações 
partidárias, servindo como marco apto para tal contagem de prazo. Nenhum desses pontos foi, contudo, tratado no acórdão 
regional, de forma a inviabilizar a discussão sobre o ponto em sede de Recurso Especial. A mera alegação do partido sobre 
suposta data em que tomou ciência da desfiliação não poderia ser utilizada –e de fato não foi –como marco temporal para o 
cabimento de ação de perda de mandato com fundamento no art. 22-A da Lei 9096/97 e na Resolução TSE 22.610, de 2007. Do 
mesmo modo, a referência ao teor da decisão de recebimento do recurso especial pela Corte de origem, com fundamento na 
suposta divergência jurisprudencial na interpretação do art. 108 do Código Eleitoral, não ésuficiente para comprovar a 
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plausibilidade das razões invocadas.  Conforme consta da decisão vergastada, há que se considerar o teor do art. 112 do Código 
Eleitoral, que excepciona a observância do percentual de votação nominal mínimo aos suplentes. Ademais, o próprio art. 109 
do Código Eleitoral prevê, no inciso III, exceção àregra do percentual de votação nominal mínima, estabelecendo que, durante a 
distribuição das vagas remanescentes, “quando não houver mais partidos ou coligações com candidatos que atendam às duas 
exigências do inciso I, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentem as maiores médias“. Frise-se que, quanto 
àalegação de não haver pretensão de revisão do conjunto fático probatório, resta apontar que os argumentos trazidos pelo 
requerente não são suficientes para afastar as conclusões do Regional. Por fim, cumpre frisar que o autor, em sede de Pedido 
de Reconsideração, reiterou os argumentos lançados na cautelar. 

Conclui-se, portanto, pelo acerto da decisão vergastada no sentido de negar seguimento àação cautelar, em vista da ausência 
do requisito da plausibilidade do direito invocado. 

Ante o exposto, indefiro o Pedido de Reconsideração, e mantenho a decisão proferida. 

Publique-se.  Brasília, 22 de abril de 2019.  Ministro LUIZ EDSON FACHIN Relator 

Processo 0600098-97.2018.6.00.0000

index: AÇÃO CAUTELAR (12061)-0600098-97.2018.6.00.0000-[Inelegibilidade, Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - 
Vereador]-SÃO PAULO-SUMARÉ 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 268-55.2016.6.26.0230 –CLASSE 32 –SUMARÉ –SÃO PAULO 

Relator: Ministro Admar Gonzaga 

Recorrente: Antônio Dirceu Dalben 

Advogados: Ângela Cignachi Baeta Neves –OAB: 18730/DF e outros 

Recorrido: Coligação PSDB/PTB/DEM/PSD/PP 

Advogados: Flávio Henrique Costa Pereira –OAB: 131364/SP e outros 

 

AÇÃO CAUTELAR Nº 0600098-97.2018.6.00.0000 –CLASSE 12061 –SUMARÉ –SÃO PAULO (Processo eletrônico) 

Relator: Ministro Admar Gonzaga 

Autor: Antonio Dirceu Dalben 

Advogados: Ricardo Vita Porto –OAB: 183224/SP e outros 

Réu: Coligação PSDB/PTB/DEM/PSD/PP 

 DESPACHO 

Antônio Dirceu Dalben interpôs recurso especial eleitoral (fls. 855-890) em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (fls. 556-583) que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, por maioria e nos termos do voto do 
relator designado Juiz Silmar Fernandes, negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença da 230ª Zona Eleitoral daquele 
Estado que indeferiu o seu registro de candidatura ao cargo de vereador de Sumaré/SP nas Eleições de 2016, em face da 
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da Lei Complementar 64/90. 

O ora recorrente também propôs a Ação Cautelar 0600098-97, na qual  deferi o pedido de efeito ativo ao Recurso Especial 268-
55, tendo determinado a imediata comunicação da decisão ao Juízo da 230ª Zona Eleitoral de São Paulo, para que procedesse a 
validação dos votos auferidos pelo referido candidato e a eventual diplomação dele no cargo de vereador de Sumaré/SP, caso 
tenha sido eleito. 

Em sessão de 4.12.2018, após o voto-vista da Ministra Rosa Weber (Presidente), em divergência ao voto por mim proferido, o 
Tribunal, acolhendo a sugestão proposta pelo Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, deu provimento ao agravo regimental 
para permitir que o recurso especial seja julgado pelo Colegiado, a fim de que fosse oportunizada sustentação oral. 

Após a publicação do acórdão conjunto, referente ao apelo e àcautelar proposta, os autos retornaram conclusos em 2.4.2019 
(fl. 1.027). 

Na espécie, consubstancia fato notório que o recorrente concorreu ao cargo de deputado estadual e logrou êxito no pleito de 
2018. 

Ademais, o seu pedido de registro foi, por maioria, deferido por esta Corte Superior, no julgamento dos Embargos no Recurso 
Ordinário 0604175-29, o que ocorreu em recente sessão de 19.3.2019. 

Diante da assunção do recorrente no cargo de deputado estadual nas indigitadas eleições gerais, cumpre lhe facultar, 
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preliminarmente, se manifestar sobre tais fatos supervenientes e sua repercussão neste feito. 

Pelo exposto, ouça-se, no prazo de três dias, o recorrente Antônio Dirceu Dalben sobre a prejudicialidade do seu recurso 
especial e do próprio feito, alusivo ao pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador de Sumaré/SP no pleito de 2012, 
bem como da cautelar correlata, dada a sua assunção no cargo eletivo referente às eleições de 2018. 

Por conseguinte, determino, também, a oitiva da recorrida Coligação PSDB/PTB/DEM/PSD/PP e, em seguida, do Ministério 
Público, em igual prazo de três dias. 

Publique-se. 

Intime-se. 

Ministro Admar Gonzaga 

Relator  

Processo 0600874-74.2018.6.26.0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACÓRDÃO 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0600874-74.2018.6.26.0000 –SÃO PAULO –SÃO PAULO  

Relator: Ministro Og Fernandes 

Agravante: Samuel Moreira da Silva Júnior 

Advogados: Cristiano Vilela de Pinho –OAB: 221594/SP e outros 

Agravado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 

Advogados: Celso de Faria Monteiro –OAB: 31550 e outros 

Agravado: Paulo Roberto Aby Azar 

Advogada: Michele Cristina Ramponi Pereira Godoy –OAB: 244979/SP 

 

 

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. CÓPIA LITERAL DO AGRAVO ANTERIOR. ENUNCIADO SUMULAR 
Nº 26 DO TSE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 

1. O agravante não afasta nenhum dos fundamentos da decisão questionada e o agravo interno écópia literal do agravo em 
recurso especial. 

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, éimprescindível a demonstração, pela parte, de elementos que sejam aptos a 
reformar a decisão combatida, sob pena de vê-la inalterada, nos termos do Verbete Sumular nº 26 do TSE. 

3. Agravo interno não provido. 

 

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

 

Brasília, 21 de março de 2019. 

 

MINISTRO OG FERNANDES –RELATOR 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhora Presidente, trata-se de representação por propaganda eleitoral negativa 
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antecipada, ajuizada por Samuel Moreira da Silva Júnior, ora agravante, em desfavor de Paulo Roberto Aby Azar e Facebook 
Serviços Online do Brasil Ltda. 

O juiz auxiliar da propaganda julgou a representação improcedente e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo confirmou tal 
decisão. 

Samuel Moreira da Silva Júnior interpôs recurso especial, e a Presidência da Corte regional o inadmitiu. 

Interposto agravo contra a decisão que inadmitiu o apelo nobre, a ele neguei provimento com base nos seguintes fundamentos 
(ID 2232588): 

De início, registro que a análise do mérito recursal, por ocasião do juízo de admissibilidade pelo presidente do Tribunal regional, 
não configura usurpação da competência desta Corte Superior, porque não acarreta preclusão que obste o TSE de exercer 
segundo juízo de prelibação. Nessa linha: AgR-AI nº 51-42/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º.12.2017. 

Afasto, portanto, a preliminar suscitada pelo agravante de indevida incursão no mérito recursal pela Presidência do TRE/SP. 

No tocante ao mérito da causa, melhor sorte não socorre o agravante. 

Isso porque está correta a conclusão do Tribunal regional que, ao confirmar a decisão do juiz auxiliar, assentou não ter ficado 
configurada a alegada propaganda eleitoral negativa e antecipada no caso. 

Para melhor esclarecimento da controvérsia, confira-se a delimitação fática estabelecida no acórdão regional sobre o conteúdo 
veiculado (ID 333732, fl. 4): 

A postagem impugnada éuma charge na qual figuram personagens de histórias em quadrinhos, entre elas, a conhecida por 
Chico Bento, em uma “festa de junina” [ sic]. Os demais personagens dos quadrinhos, por sua vez, têm rostos de vários 
políticos. A postagem ainda traz no seu bojo os seguintes dizeres: “Junho émês de quadrilha”; “Olha a merenda... émentira”; 
“Olha o uniforme... émentira”; “Olha a polícia federal... Uuuuhhhh”, com bandeirinhas escritas P-S-D-B. [...] 

Como se vê, não há pedido explícito ou implícito de voto na charge impugnada e, precisamente por isso, não há falar em 
propaganda eleitoral antecipada. 

Nos termos do art. 36-A, caput e inciso V, da Lei nº 9.504/1997: 

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção 
àpretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura 
dos meios de comunicação social, inclusive via Internet: 

[...] 

V –a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais; 

A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para configurar propaganda eleitoral antecipada, épreciso haver 
pedido expresso de voto. Nesse sentido: 

Direito Eleitoral e Processual Civil. Agravo interno em recurso especial eleitoral. Eleições 2016. Representação. Propaganda 
eleitoral antecipada. Art. 36-A da Lei nº 9.504/1997. Ausência de pedido explícito de votos. Desprovimento. 

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que énecessário o pedido explícito de 
votos para configurar a publicidade antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997. 

2. No caso, extrai-se da moldura fática delineada no acórdão regional que não houve o pedido explícito de votos pela agravada. 
A publicidade realizada está acobertada pela liberdade de expressão. 

3. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgR-REspe nº 168-65/AL, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 9.10.2018) 

Além disso, o conteúdo da charge em análise não ultrapassa os limites do direito constitucional e fundamental àliberdade de 
expressão e de opinião (art. 5º, IV, da Constituição Federal). 

E, conforme orientação pacífica deste Tribunal Superior, “não há propaganda eleitoral negativa quando os termos 
supostamente ofensivos não extrapolam a liberdade de manifestação” do pensamento (AgR-REspe nº 4474-94/SP, rel. Min. 
João Otávio de Noronha, DJe de 20.10.2015). 

E ainda: “As críticas inerentes ao embate político, ainda que desabonadoras da atuação de determinado governo ou político, 
não são aptas a configurar propaganda eleitoral negativa.” (AgR-REspe nº 4474-94/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 
20.10.2015). 

Com efeito, o caráter dialético imanente às disputas político-eleitorais exige maior deferência àliberdade de expressão e de 
pensamento, razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas próprias do embate 
eleitoral, sob pena de se tolher substancial e indevidamente o conteúdo da liberdade de expressão. 

Por essas razões, como bem concluiu o Tribunal regional, não há como reconhecer a prática de propaganda eleitoral antecipada 
e negativa no caso em exame. 
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Ante o exposto, com base no art. 36, §6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo. 

No presente agravo interno (ID 3067888), Samuel Moreira da Silva Júnior reitera as razões do agravo anterior, no qual 
sustentou que a decisão do presidente do TRE/SP extrapolou os limites do juízo de admissibilidade do recurso especial por 
adentrar no mérito recursal. Sustentou, ainda, que o acórdão regional deve ser reformado a fim de que os agravados sejam 
condenados por propaganda eleitoral negativa antecipada. 

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão monocrática ou, caso não seja esse o entendimento, submetido o agravo interno a 
julgamento pelo Colegiado. 

Éo relatório. 

 

VOTO 

 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES (relator): Senhora Presidente, em que pese o agravo interno ter sido interposto no prazo 
legal e subscrito por advogados habilitados, não deve prosperar. 

Isso porque o agravante não se insurgiu contra nenhum dos fundamentos da decisão questionada, mas limitou-se a reiterar, nos 
mesmos termos, as razões suscitadas no agravo anterior. 

Com efeito, o agravo interno ora em análise écópia literal do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o apelo nobre 
(ID 333773) e, por isso, encontra obstáculo no Enunciado Sumular nº 26 do TSE, conforme o qual “éinadmissível o recurso que 
deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”. 

Como se sabe, incumbe ao agravante o ônus de fundamentar analiticamente o pedido de reforma da decisão agravada e, para 
tanto, não ésuficiente a repetição literal de peça recursal apresentada e rejeitada anteriormente, sem o acréscimo de qualquer 
elemento hábil a modificar a decisão. 

Na linha do que tem decidido este Tribunal Superior, o princípio da dialeticidade recursal impõe àparte inconformada o ônus de 
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos da decisão que pretende modificar, sob 
pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos (AgR-AI nº 231-75/MG, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016). 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 

Écomo voto. 

 

EXTRATO DA ATA 

 

 

AgR-AI nº 0600874-74.2018.6.26.0000/SP. Relator: Ministro Og Fernandes. Agravante: Samuel Moreira da Silva Júnior 
(Advogados: Cristiano Vilela de Pinho –OAB: 221594/SP e outros). Agravado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 
(Advogados: Celso de Faria Monteiro –OAB: 31550 e outros). Agravado: Paulo Roberto Aby Azar (Advogada: Michele Cristina 
Ramponi Pereira Godoy –OAB: 244979/SP). 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator. 

Composição:  Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, 
Admar Gonzaga e Sérgio Banhos. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de Medeiros. 

 SESSÃO DE 21.3.2019.  

 

 

 

 

 

  

Processo 0601976-57.2018.6.00.0000

index: AÇÃO CAUTELAR (12061)-0601976-57.2018.6.00.0000-[Cargo - Prefeito, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação 
Social, Ação de Investigação Judicial Eleitoral]-BAHIA-IRECÊ 
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

AÇÃO CAUTELAR (12061)  Nº 0601976-57.2018.6.00.0000 (PJe) - IRECÊ - BAHIA RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO 
AUTOR: LUIZ PIMENTEL SOBRAL ADVOGADOS DO AUTOR: TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA - BA1577600A, RAFAEL DE 
MEDEIROS CHAVES MATTOS - BA16035 RÉU: COLIGAÇÃO PRA SEGUIR EM FRENTE  

DECISÃO: 

Ementa: Direito Eleitoral e Processual Civil. Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2012. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Uso 
indevido dos meios de comunicação social. Prova robusta. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de 
seguimento. 1. Recurso especial eleitoral interposto contra acórdão do TRE/BA que, mantendo a sentença, julgou procedentes 
os pedidos em ação de investigação judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social. 2. Não há nulidade no 
julgado quando ausente prejuízo para parte a quem aproveitaria sua declaração. Precedentes. 3. Não há violação ao art. 275 do 
Código Eleitoral quando o Tribunal de origem manifesta-se expressamente acerca da matéria, ainda que a conclusão tenha se 
firmado em sentido contrário àpretensão da parte.  4. A oposição de embargos de declaração por mero inconformismo dos 
recorrentes com a decisão que lhes foi desfavorável autoriza a imposição de multa, nos termos do art. 275, §6º, do Código 
Eleitoral. Precedentes. 5. No caso, o TRE/BA, com base em provas robustas, constatou que houve a prática repetitiva de atos 
abusivos por meio de veículos de imprensa de alcance social significativo e de credibilidade pública, em razão das seguintes 
condutas: (i) supressão de inserções e alteração de cronograma de mídia para favorecer determinada candidatura; (ii) 
divulgação de matérias favoráveis a uma chapa em percentual significativamente superior àchapa adversária em sítio eletrônico 
no período de 05.07.2012 a 07.10.2012; (iii) tratamento privilegiado por meio de emissora de rádio com a divulgação de 
comentários favoráveis àcampanha dos recorrentes e desfavoráveis àcoligação recorrida. O acórdão concluiu que tais 
circunstâncias tiveram gravidade suficiente para desequilibrar o pleito. 6. A modificação dessas conclusões exigiria o reexame 
do conjunto fático-probatório, o que évedado nesta instância especial (Súmula nº 24/TSE). 7. Não se conhece de recurso 
especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos em que inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos 
acórdãos confrontados (Súmula nº 28/TSE). 8. Recurso especial eleitoral a que se nega seguimento. Ação cautelar prejudicada. 
  

1. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto por Luiz Pimentel Sobral e Hisidora Alves de Sousa contra acórdão proferido 
pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia –TRE/BA que, mantendo a sentença, julgou procedente os pedidos em ação de 
investigação judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social, declarando- lhes inelegíveis e cassando-lhes os 
diplomas de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do Município de Irecê/BA, conquistados nas Eleições 2012. O acórdão 
recorrido foi assim ementado (fls. 2.581-2.581v): 

“Recurso eleitoral. Ação de investigação judicial. Procedência. Uso indevido dos meios de comunicação social. Divulgação 
excessiva de pesquisa. Alteração de cronograma de mídia das inserções de propaganda eleitoral. Preferência a candidato em 
mídia impressa. Não configurados. Tratamento privilegiado na rádio aos recorrentes. Comprovado. Desprovimento. 1. Quanto 
àdivulgação excessiva de pesquisa eleitoral, não há provas de que tal demasia teria prejudicado a chapa recorrida, sobretudo 
porque a divulgação da pesquisa foi seguida de informações completas sobre a pesquisa eleitoral veiculada em meio impresso. 
2. Igualmente não restou corroborado o suposto agradecimento da rádio às pessoas que teriam comparecido ao comício do 
candidato Luiz Sobral no povoado do Angical. 3. Analisando detidamente os autos, sobretudo o plano de mídia elaborado por 
esta Corte Eleitoral, bem como as inserções de propaganda excluídas durante a programação da rádio, restou comprovada que 
houve alteração deliberada para dar tratamento privilegiado aos candidatos recorrentes, tendo em vista que as exclusões das 
inserções se deram de forma desproporcional àquantidade de inserções que cada Coligação detinha. 4. Outrossim, no que toca 
às matérias veiculadas pelo site www.liderdenoticias.com, de propriedade do terceiro recorrente, restou demonstrada a 
desproporcionalidade na divulgação de matérias no site da emissora com favorecimento aos candidatos investigados, 
caracterizando, assim, o uso indevido dos meios de comunicação. 5. Outrossim, comprovado o uso indevido de comunicação 
por meio de comentários favoráveis àcandidatura de Luiz Sobral, aludindo inúmeras vezes ao número do candidato e cor do 
partido que era filiado. 6. Ficou evidenciado o ilícito apontado na exordial, tendo em vista que a análise se restringe àanálise do 
quão gravosas foram as condutas vertidas pelos recorrentes com o intuito claro de favorecer àchapa composta por Luiz Sobral. 
7. Nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que julgou procedente o pedido pleiteado na ação de investigação 
judicial em lume e declarou a inelegibilidade de todos os recorrentes pelo período de 8 (oito) anos e cassando os diplomas dos 
dois primeiros”. 

 

2. Foram opostos embargos declaratórios contra o acórdão regional, os quais foram rejeitados (fls. 2.672-2.683). 

 

3. Os recorrentes alegam, em síntese: 

(i) violação aos arts. 128 da LOMAN, 147 do CPC, 28, §4º, do CE e 5º, LIV, da CF, sob o argumento de suposta nulidade do 
acórdão do TRE que manteve a sentença, pela participação de magistrada alegadamente impedida, por ser esposa do juiz 
membro do TRE que atuou como relator original do feito. No ponto sustentou a existência de prejuízo, ainda que a decisão 
tenha sido unânime, em razão da exigência de quórum completo para o julgamento. Ademais, sustentou que houve a 
declaração de impedimento em circunstâncias similares ao caso dos autos (Recurso Eleitoral nº 214-62/BA, j. em 28.11.2017) e 
inaplicabilidade de precedente do STJ (REspe nº 1673227, Rel. Min. Nancy Andrighi); 

 (ii) ofensa aos arts. 275, §4º, I e II, do CE, 1.024, §1º, do CPC, 5º, LIV e LV, da CF e 76, §2º, IV, do Regimento Interno do TRE/BA, 
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em razão de nulidade na apreciação dos primeiros embargos de declaração pela não inclusão do feito em pauta publicada no 
Diário de Justiça Eletrônico, conforme alegado nos segundos embargos de declaração, equivocadamente considerados 
protelatórios, bem como dissídio jurisprudencial com julgado do TRE/GO, que decidiu sobre a necessidade de inclusão do 
processo em pauta para julgamento dos embargos de declaração quando não apreciados na primeira sessão seguinte àsua 
oposição;                

(iii) afronta aos arts. 1.022, II, do CPC, 275, caput, do CE, 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF, sob o argumento de que persistiriam 
as seguintes falhas no acórdão regional: a) omissão e obscuridade sobre o cálculo do percentual de supressão de inserções das 
propagandas dos candidatos; b) omissão sobre as provas apresentadas pelos recorrentes de que não houve supressão 
deliberada das inserções do candidato da oposição; c) omissão sobre a tese de que teriam protocolizado AIJE contra a coligação 
recorrida e a Rádio Líder FM, com fundamento na supressão de suas inserções de propaganda eleitoral; d) omissão acerca do 
alcance subjetivo da coisa julgada, uma vez que, na representação em que se entendeu não estar comprovada a falha técnica 
apontada pela rádio, não houve dilação probatória e dela não foram parte; e) omissão sobre o vínculo contratual entre a 
Prefeitura de Irecê/BA, a Rádio Líder FM e a empresa Avante Publicidade durante a gestão do candidato àreeleição da coligação 
recorrida; f) omissão sobre o argumento de que as matérias divulgadas no sítio eletrônico “lidernoticias.com.br” não possuíam 
caráter tendencioso, nem buscavam exaltar as qualidades dos recorrentes em detrimento dos seus opositores; e g) omissão 
quanto àalegada ilicitude da gravação clandestina entre um dos investigados e Mikeias, o que afastaria o caráter protelatório 
dos embargos e ensejaria a devolução dos autos àorigem; 

(iv) ofensa ao art. 275, §6º, do CE, ante a indevida imposição de multa, uma vez que os embargos de declaração opostos 
pretendiam prequestionar a matéria recursal e suprir as falhas do acórdão regional; 

(v) no mérito, contrariedade ao art. 22 da LC nº 64/1990; aos arts. 504 e 506 do CPC; bem como aos arts. 5º, IV, IX, XIV, LIV e 
220 da CF, uma vez que não teria havido tratamento privilegiado ou potencialidade de os fatos alegados influenciarem o 
resultado do pleito ou gerarem desequilíbrio entre os candidatos. Quanto ao ponto, afirmam que a supressão de inserções pela 
rádio atingiu ambas as candidaturas concorrentes ao pleito e deu-se em razão de problemas técnicos da empresa de 
comunicação, não tendo sido comprovada a desproporcionalidade da medida em favor dos recorrentes, porque a diferença 
percentual entre as veiculações foi de apenas 2,84%. Acrescem que o acórdão regional adotou as seguintes premissas 
equivocadas: a) os meios de comunicação, àexceção de rádio e televisão, devem dar tratamento isonômico às candidaturas; b) 
o mero número de matérias veiculadas ésuficiente para caracterização de tratamento privilegiado, a despeito do conteúdo 
divulgado, o que fere a liberdade de imprensa. Afirmam, ainda a existência de vínculos partidários ou negociais entre os sócios 
da empresa de comunicação e os partidos não autoriza a procedência de ação de investigação judicial eleitoral quando não se 
comprova a ilicitude do ato e sua influência no pleito. Aduzem que a entrevista do advogado para rádio consistiu apenas em 
questionamentos em tese, sem menção a casos concretos, e não ensejou desequilíbrio no pleito, de modo que o entendimento 
do TRE/BA feriu a liberdade de imprensa. Por fim, argumentam que na programação da rádio não foi veiculada opinião 
favorável ou contrária a qualquer dos candidatos, tendo havido a menção ao número 19 apenas uma vez e “alusão a céu azul e 
sem estrelas”, o que seria insuficiente para caracterização de conduta abusiva; e 

 (vi) dissídio jurisprudencial com o AgR-RO nº 3170-93/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, uma vez que no caso dos autos, assim como 
no julgado mencionado, não ficou comprovado que houve promoção da candidatura, pedido de voto, ou violação ao dever de 
imparcialidade da imprensa, visto que o candidato da coligação recorrida era prefeito do município e, portanto, estava sujeito a 
um juízo de desaprovação, inexistindo abuso. 

 

4. O recurso especial foi admitido pelo Presidente do Tribunal de origem (fls. 2.835-2.844v). 

 

5. Contrarrazões às fls. 2.847-2.869. 

 

6. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso (fls. 2.873-2.879v). 

 

7. Éo relatório. Decido. 

 

8. O recurso não deve ter seguimento. 

(i) Alegação de nulidade do julgamento por participação de magistrada impedida 

9. De início, afasto a alegada violação aos arts. 128 da LOMAN, 147 do CPC, 28, §4º, do CE e 5º, LIV, da CF, em razão da alegada 
nulidade do julgamento pelo TRE/BA, decorrente da participação de magistrada supostamente impedida na sessão plenária. 
Observo que as nulidades levantadas pelos recorrentes não foram acolhidas pelo TRE/BA por inexistência de demonstração de 
prejuízo, nos termos do art. 219 do Código Eleitoral. Nesse ponto, o acórdão recorrido está alinhado àjurisprudência desta 
Corte, no sentido de que a nulidade de ato processual requer a demonstração do prejuízo sofrido. Nesse sentido, confiram-se as 
ementas dos seguintes julgados: 

“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). TRÂNSITO EM 
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JULGADO DO ACÓRDÃO REGIONAL. QUESTÃO DE ORDEM. PETIÇÃO AVULSA. NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. ART. 219 DO CÓDIGO 
ELEITORAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA Nº 24/TSE. REITERAÇÃO DE TESES. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. 
SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO. [...] 4. Éassente na jurisprudência do TSE que a "decretação de nulidade de ato 
processual pressupõe efetivo prejuízo àparte, a teor do art. 219 do Código Eleitoral" (REspe nº 85-47/PI, Rel. Min. Herman 
Benjamin, DJe de 19.12.2016). No caso, eventual prejuízo seria experimentado pela ora agravada -, que figurou como 
embargada na instância regional -, falecendo aos ora agravantes interesse e legitimidade para suscitar a nulidade do 
julgamento. 5. [...] 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR-REspe nº 446/RN, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, j. em 
08.11.2018); 

“RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REVISÃO CRIMINAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 252, I, II, III E IV, DO CPP. INEXISTÊNCIA. 
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM AIJE. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 347 DO 
CE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO JUIZ EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. 
EXTEMPORANEIDADE. ART. 112 DO CPP E ART. 20 DO CE. AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
AUSÊNCIA DE ATO DECISÓRIO. INSTRUÇÃO CRIMINAL E PROLAÇÃO DA SENTENÇA POR OUTRO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE 
VÍCIO. PREJUÍZO INDEMONSTRADO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE. TEMA ESTRANHO ÀREVISÃO CRIMINAL. 
NÃO CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. PARCIAL CONHECIMENTO E, NO MAIS, 
DESPROVIDO O RECURSO. 1- O juiz acoimado de ‘impedido’ limitou-se a presidir a audiência em que foi ofertada a transação 
penal pelo Ministério Público, a qual foi recusada, ensejando o recebimento da denúncia pelo mesmo magistrado. Outro juiz 
conduziu a instrução e prolatou sentença. 2- Constatou-se a absoluta inércia da Ré que, em nenhum momento, alegou a 
suposta imparcialidade do juiz, senão em revisão criminal. Extemporaneidade. Inteligência do artigo 112 do Código de Processo 
Penal e do artigo 20 do Código Eleitoral. Precedente. 3- Não há falar em nulidade, pois o juiz supostamente impedido não 
praticou nenhum ato com conteúdo decisório, já que a condução da instrução processual, com a oitiva de testemunhas e 
tomada de depoimento pessoal e a prolação da sentença foram realizadas por outro magistrado. 4- Na esteira de inúmeros 
precedentes das Cortes Superiores, éimprescindível, quando se fala em nulidade de ato processual, a demonstração 
do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo 
Penal. [...] 7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”. (REspe nº 8264150-34/RO, Rel. Min. 
Laurita Vaz, j. em 25.04.2013). 

 

10. Desse modo, incide no caso a Súmula nº 30/TSE, que dispõe que “não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio 
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral”. 

 

11. Ressalta-se, ainda, que, no caso, os julgadores não apreciaram a mesma matéria. No primeiro julgamento realizado pelo TRE-
BA, discutiu-se apenas o acolhimento ou não de alegação de nulidade do processo, relativa ao indeferimento de provas pelo 
juízo de 1º grau (acórdão de fls. 2.023-2.027). Naquela ocasião, o juiz, relator originário do feito, que supostamente teria 
gerado o impedimento de seu cônjuge, ficou vencido na questão preliminar e, por conseguinte, não apreciou o mérito da causa. 
Por outro lado, o acórdão ora recorrido julgou o mérito da ação sem abordar a nulidade decidida no primeiro julgamento. 
Tratando os julgados de pontos diversos, não há que se falar em ofensa ao dever de imparcialidade do juízo. Portanto, ausente 
a demonstração de prejuízo para parte a quem aproveitaria sua declaração não há nulidade. 

(ii) Alegação de nulidade do julgamento dos EDs pela não publicação de pauta 

 

12. Quanto àofensa aos arts. 275, §4º, I e II, do CE, 1.024, §1º, do CPC, 5º, LIV e LV, da CF e 76, §2º, IV, do Regimento Interno do 
TRE/BA, os recorrentes postulam a decretação de nulidade do julgamento dos primeiros embargos de declaração pela não 
inclusão do feito em pauta publicada no Diário de Justiça Eletrônico. Segundo alegam, os embargos apenas poderiam ter sido 
julgados sem publicação de pauta caso fossem levados a julgamento na sessão imediatamente posterior àapresentação dos 
embargos. Contudo, o Tribunal Regional afastou a nulidade, nos seguintes termos (fl. 2.710): 

“Preceitua o art. 76, §2° do RITRE-BA: 

‘Art. 76. O julgamento dos feitos realizar-se-á conforme a pauta organizada pela ordem cronológica de devolução dos processos 
àSecretaria pelo relator, ressalvados os processos das classes de habeas corpus e mandado de segurança, que terão prioridade 
no julgamento. §2º A exigência de publicação em pauta não se aplica: IV - aos embargos de declaração, quando julgados na 
sessão subsequente àrespectiva oposição ou, se for o caso, àapresentação da manifestação do embargado:’ - [ grifo nosso] 

Ora, equivoca-se o embargante na forma de interpretar o dispositivo acima. A apresentação da manifestação do embargado 
érelativa àconclusão ao magistrado relator, não ao oferecimento de contrarrazões do recurso de embargos. Conclusão distinta 
desta seria ilógica, uma vez que este magistrado não tem como prever antecipadamente a data efetiva da chegada dos autos 
em seu gabinete ou profetizar a data exata que o embargado apresentará as contrarrazões quiçá se as oferecerá. Dito isso, nota-
se que os autos chegaram ao gabinete no dia 20/09/2018, conforme se extrai da certidão de conclusão de fls. 2669, e foram 
devidamente julgados na sessão subsequente, sem necessidade de publicação em pauta, como permitido pelo Regimento 
Interno. Assim, afasto a nulidade suscitada”. 
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13. Como se observa, o TRE/BA, ao interpretar o seu Regimento Interno, concluiu pela desnecessidade de publicação de pauta 
de julgamento quando os primeiros embargos foram incluídos para julgamento na primeira sessão em que havia aptidão para 
julgá-los, ou seja, na sessão subsequente àsua conclusão ao relator, de modo a afastar a alegação de nulidade. A interpretação 
conferida pelo Tribunal Regional érazoável e a decisão foi fundamentada. Além disso, a parte novamente não demonstrou o 
prejuízo. Nesse sentido, a jurisprudência do TSE já afastou alegação de nulidade por ausência de publicação da pauta de 
julgamento quando o recurso édesprovido e inexistir previsão de sustentação oral na hipótese (ED-AG nº 61-97/DF, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, j. em 06.08.2009). Incide, portanto, a Súmula nº 30/TSE, tendo em vista que a decisão recorrida está em 
consonância com a jurisprudência desta Corte. 

(iii) Alegação de omissões no acórdão regional 

 

14. Também éinsubsistente a suscitada afronta aos arts. 1.022, II, do CPC, 275, caput, do CE, 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, da CF, 
em razão de suposta negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração opostos perante o TRE, 
bem como de alegada omissão quanto àilicitude da prova decorrente de gravação clandestina. Ocorre que o Tribunal de origem 
manifestou-se expressamente sobre os temas no acórdão integrativo que julgou os primeiros aclaratórios, conforme se extrai 
do seguinte trecho (fls. 2.678-2.680v): 

“Em relação àomissão e obscuridade no percentual de inserções das propagandas, afirmam os embargantes que, pela tabela 
inserta na decisão combatida, a supressão de inserções teria ocorrido na mesma percentagem para ambas as coligações. 
Todavia, a comparação entre as supressões das inserções éincabível, pois cada coligação tinha direito àquantidade diferente de 
inserções em uma quantidade de aproximadamente 19% a mais para a Coligação ‘ALIANÇA, LIDERANÇA E TRABALHO’, no 
entanto a supressão de inserções entre as coligações foi em percentual maior do que os 19%, sendo de 27% como explicitado 
na decisão [...]. Não houve, assim, como já explicitado, MANUTENÇÃO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE AS INSERÇÕES 
DEVIDAS E EXCLUÍDAS. [...] De uma forma bem sucinta, o uso indevido foi corroborado por meio da contratação da empresa 
Avante para a campanha publicitária de Luiz Sobral, pelo fato de José Sidnei ser proprietário da rádio e da aludida empresa ou, 
ainda, porque o radialista ocupava a posição Presidente do Partido Trabalhista Cristão, partido integrante da Coligação pela 
qual disputaram o pleito (fls. 233/234). Insta ressaltar que da leitura do acórdão combatido, extraem-se todos esses liames 
acima elencados, inexistindo, dessa forma, qualquer vício na decisão. Quando àAIJE ajuizada pelo embargante, nota-se que 
houve apenas uma única reclamação de apenas um dia de diferença de inserções a favor de Zé das Virgens em relação a Luiz 
Sobral que teria levado ao ajuizamento da ação. Em contrapartida, a coligação de Zé das Virgens adentrou com diversas 
representações pelo reiterado descumprimento da programação da rádio acerca das inserções. Em verdade, diante de todas as 
provas colacionadas aos autos, a demanda proposta por Luiz Sobral pareceu uma fútil tentativa de disfarçar a relação escusa 
mantida entre ele e o proprietário da Rádio Líder FM. Saliento que a referida demanda foi julgada improcedente e a decisão 
transitou em julgado 11/09/2018, ou seja, o demandante se deu por satisfeito com a conclusão do juiz zonal. Acerca, ainda, das 
reportagens de conteúdo neutro do site Líder de Notícias, ressalte-se que também se encontra cristalino no decisum o abuso 
das notícias veiculadas pelo referido sítio eletrônico, a teórica divulgação de notícias neutras não são suficientes para ilidir a 
conclusão acertada no acórdão [...] Ora, de logo, entendo que houve preclusão da alegação de eventual nulidade de prova 
acerca da ilicitude da conversa trazida àbaila. Isso porque, como bem disse o embargante, tal matéria não foi objeto das razões 
recursais, não sendo cabível mencioná-la, neste momento, em sede de embargos. Saliento que a teórica ilicitude da gravação 
deveria ter sido objeto de discussão na primeira oportunidade em que os representados falaram aos autos, ou seja, na 
apresentação da peça de contestação, independente de o magistrado utilizar ou não a conversa como meio de prova. Não pode 
o representado, diante da gravidade da acusação, manter-se inerte aguardando se a conversa será ou não usada para 
comprovar as alegações do representante, sob pena de restar clara a pecha de se beneficiar de sua própria torpeza. Por fim, 
importante dizer, apenas para complementar, que a conversa travada entre o radialista e Mikeias não foi a única prova 
apresentada para apontar as condutas ilícitas investigadas no bojo desta demanda, portanto sua retirada não influenciaria o 
entendimento exarado Acórdão combatido. No que tange àalegação de que a Corte se omitiu no alcance subjetivo da coisa 
julgada em representações movidas pela Coligação autora contra a rádio, em violação aos arts. 504 e 506 do CPC, entendo que 
a simples menção de julgado desta Casa sobre as violações da rádio representada, apenas corno fim de corroborar o 
entendimento espojado no voto, não tem o condão de afetar o alcance subjetivo da coisa julgada”. (grifou-se). 

 

15. Também a respeito desses temas, confira-se o seguinte excerto do acórdão que apreciou os segundos embargos (fl. 2.711): 

“Apenas para fins de complementação ao já exposto, ressalta-se que o fato de os recorrentes terem mencionado a ilicitude na 
peça contestatória, não muda em nada o entendimento exarado acima. Isso porque, cabia aos embargantes apontar a omissão 
na sentença proferida em relação àfalta de menção àsuposta conversa ilícita, em sede de embargos. Ora, ao perceber que o 
magistrado a quo não utilizou da conversa como prova para corroborar a condenação dos embargantes, manteve-se silente. 
Agora, em sede de embargos, deseja o apelante resgatar a alegação de ilicitude do diálogo porque este foi utilizado no acórdão 
como uma das várias provas colacionadas que levaram essa Corte a manter a condenação”. 

 

16. Houve, portanto, expressa manifestação do Tribunal Regional quanto aos temas suscitados nos embargos. Não há que se 
falar, portanto, em qualquer omissão ou obscuridade que possa causar vício de fundamentação apto a ensejar a nulidade do 
julgado. Verifica-se que as matérias foram devidamente apreciadas, ainda que a conclusão tenha se firmado em sentido 
contrário àpretensão dos recorrentes. 
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(iv) Alegação de indevida imposição de multa por embargos protelatórios 

 

17. Do mesmo modo, não subsiste a alegada ofensa ao art. 275, §6º, do CE, por imposição de multa por embargos 
protelatórios, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos pretendiam prequestionar a matéria recursal e 
suprir as falhas do acórdão regional. Isso porque o Tribunal Regional assentou que os embargos tiveram nítido caráter 
protelatório e não objetivavam o aperfeiçoamento do acórdão regional, mas a rediscussão das teses recursais. Revela-se, 
portanto, mero inconformismo com a decisão que lhes foi desfavorável, o que autoriza a imposição de multa, nos termos do 
art. 275, §6º, do Código Eleitoral. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ED-AgR-AI nº 133-37/GO, Rel. Min. Admar 
Gonzaga, j. em 13.11.2018, ED-AgR-AI nº 686-62/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. em 22.11.2018. 

(v) Alegação de não ocorrência de uso indevido dos meios de comunicação 

 

18. Quanto ao mérito recursal, verifico que as alegações também não procedem. Os recorrentes sustentam a violação aos arts. 
22 da LC nº 64/1990; 504 e 506 do CPC; 5º, IV, IX, XIV, LIV e 220 da Constituição, ao argumento de que, no caso, não teria 
havido uso indevido dos meios de comunicação. 

 

19. Todavia, o Tribunal Regional entendeu, com base nas provas constantes dos autos, que ficou configurado o uso indevido dos 
meios de comunicação social, ante a gravidade das circunstâncias, que se mostraram aptas a desequilibrar o pleito. Nesse 
sentido, destaco os seguintes trechos ilustrativos do acórdão regional (fls. 2.582-2.594v): 

“Do exame cauteloso dos autos e de todo o acervo probatório nele existente, verifico que a decisão combatida não merece 
reforma, uma vez que restou corroborada, de forma incisiva e inconcussa, a gravidade de parte das condutas arrogadas aos 
recorridos. [...] No caso em lume, a instrução do feito permitiu concluir pela existência da ilicitude apontada e da gravidade das 
respectivas circunstâncias, bem como da sua capacidade para afetar a própria legitimidade do pleito, senão vejamos. [...] 3. Uso 
indevido dos meios de comunicação (rádio) por supressão de inserções e alteração de cronograma de mídia das inserções. 
Quanto ao tratamento privilegiado às candidaturas, observa-se, claramente, pelas provas juntadas aos autos que José Sidnei 
extinguiu veiculações e alterou o cronograma do plano de mídia das inserções da chapa da coligação recorrida, como apontam 
os documentos de fls. 323/375 do Vol. 2 e fls. 541/560 do Vol. 3 (inserções realizadas) e fls. 635/636 do Vol. 4 (mapa de mídia). 
[...] Percentualmente, a Coligação ‘ALIANÇA, LIDERANÇA e TRABALHO’ tinha direito a 19% (dezenove por cento) a mais de 
inserções do que a Coligação ‘SEGUIR EM FRENTE’, conforme mapa de mídia, sendo que tal diferença foi maior na exclusão das 
inserções, num percentual de 27% (vinte e sete por cento). [...] Destarte, entendo que houve uso inadequado da rádio para 
favorecer o candidato Luís Sobral por meio de diferentes inserções das propagandas durante o período eleitoral. Diante da 
procedência das referidas representações, éde se concluir que os recorridos foram prejudicados pelas práticas irregulares da 
emissora, com a supressão do tempo de propaganda eleitoral gratuita, o que sem dúvida representou prejuízo para sua 
campanha. 4. Uso indevido dos meios de comunicação quanto a matérias desproporcionalmente divulgadas no sítio eletrônico 
www.lidernoticias.com no período de 05/07/2012 a 07/10/2012. Os documentos acostados aos fólios (fls. 84/142) 
demonstram, de fato, uma disparidade na divulgação de matérias referentes a cada um dos concorrentes ao pleito, no site 
www.lidernoticias.com, beneficiando os candidatos recorrentes, em afronta àisonomia assegurada pela Carta Magna de 1988, 
bem corno reforçando a parcialidade do Sistema Líder de Comunicação, controlador tanto da emissora de rádio como do sitio 
eletrônico. A decisão a quo de fls. 2379/2390 reconheceu que foram 89 matérias referentes àcampanha dos recorrentes 
enquanto que somente 28 relativas àcampanha da coligação investigante, perfazendo um total de 317,85% (trezentos e 
dezessete vírgula oitenta e cinco porcento) de matérias a mais para os investigados, em detrimento da Coligação investigante, 
ora recorrida, conforme documentos de fls. 84/142. Assim, resta corroborada mais uma demonstração do tratamento 
diferenciado, que não se justifica pela explicação de que, por não possuir um site próprio, os recorrentes sempre lhes enviavam 
mais matérias para divulgação, o que não restou comprovado. A par disso, merece destaque a relação do terceiro recorrente 
com os dois primeiros, que foram candidatos ao pleito, já que José Sidnei de Souza, proprietário da rádio e do sitio da internet, 
além de ter atuado como locutor de suas campanhas (fls. 231), ocupava a posição de Presidente do Partido Trabalhista Cristão, 
partido integrante da Coligação pela qual disputaram o pleito (fls. 233/234). Além disso, restou evidenciado vínculo do terceiro 
recorrente, o Sr. José Sidnei de Souza, com os demais investigados, mediante a contratação de outra empresa de seu grupo, a 
Avante Promoções e Publicidade, para lhes prestar serviços publicitários, ligações que convergem para a sua parcialidade. Deste 
modo, tenho que, indubitavelmente, o abuso demonstrado nos autos beneficiou os candidatos recorrentes, atraindo as 
reprimendas previstas no inciso XIV do artigo 22 da Lei Complementar n° 64/90, impostas pelo Juízo zonal, que devem ser 
integralmente mantida por essa Corte. 5. Uso indevido dos meios de comunicação (rádio), dando tratamento privilegiado 
através de comentários favoráveis àcampanha dos recorrentes e desfavoráveis àdo recorrido. Com efeito, José Sidnei de Souza, 
valendo-se de sua condição de proprietário e locutor da emissora de Rádio "Líder FM", nas ocasiões apontadas pelos recorridos, 
realmente conferiu tratamento privilegiado àcandidatura de Luiz Pimentel Sobral e Hisidora Alves de Sousa nos programas por 
ele apresentados. A difusão exacerbada em favor de candidatos de uma determinada chapa majoritária em detrimento de 
outros, bem como a desqualificação das propostas de campanha de uma Coligação, caracterizam violação àlegislação eleitoral e 
de igual modo confirmam o uso indevido do meio de comunicação. [...] A emissora de rádio teceu diversos comentários 
favoráveis àcampanha dos recorrentes. Nesse sentido, destaca-se a entrevista feita com o Bel. Gamil Fopel (fls. 42/51) e as 
explanações positivas perpetradas pelo locutor Sidnei durante a programação normal da Rádio. Malgrado os recorrentes 
aleguem que o advogado não teria feito a entrevista como patrono de Luiz Sobral, mas tão-somente corno um expert da seara 
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criminal para dar esclarecimento àpopulação acerca dos crimes contra a honra, tenho que a entrevista divulgada em 12.09.2012 
teve cunho eminentemente eleitoral, sobretudo por ter sido realizada logo após a publicação do impresso ‘O candidato 
Golpista’, fls. 383. Destaque-se que a mencionada entrevista (fls. 42/51) não consistiu em mera informação àpopulação, 
esclarecendo as implicações criminais e civis em casos de ofensa àhonra, tratando-se, em verdade, de defesa dissimulada do 
citado candidato com relação a acusações a ele desferidas no referido impresso. [...] De fato, os programas apresentados e 
entrevistas realizadas pela rádio, mormente os que foram transmitidos nos dias 23/08/2012, 12/09/2012 e 18/09/2012, 
demonstram que houve extrapolação tanto do direito de informar aos seus espectadores fatos atinentes àcampanha dos 
candidatos quanto do direito de tecer críticas ao governo municipal, seja associando de forma inequívoca a cor do Partido dos 
recorrentes e o número do candidato Luiz, seja denegrindo a candidatura do prefeito da época ou apoiando claramente a 
candidatura da oposição. Ora, tenho que o lastro probatório dos fólios evidencia a potencialidade lesiva das práticas narradas, 
sobretudo ante o poder de convencimento inerente a urna respeitável emissora de rádio num município interiorano, 
configurando-se o uso indevido desse meio de comunicação. Demais disso, duas representações foram ajuizadas àépoca pela 
Coligação recorrida, tombadas sob os nºs 546-97.2012.6.05.0095 e 549-52.2012.6.05.0095 (fls. 73/76), com o fim de inibir a 
conduta ilegal da rádio no que toca àmenção do número de Luiz Sobral (19) e a cor azul do partido do recorrente. As demandas 
foram julgadas procedentes e a rádio foi condenada a pagar multa em razão do tratamento privilegiado dado ao candidato Luiz 
Sobral. [...] Assim, como já explicitado, as conditas abusivas investigadas nesta demanda tiveram o condão de interferir no 
pleito, diante do uso abusivo de veículos de comunicação de grande alcance e prestígio na região, o que corrobora a gravidade 
da prática perpetrada, requisito indispensável àconfiguração da conduta, nos termos da nova redação do art. 22 da Lei 
Complementar n° 64/90. Por fim, mister salientar que o arcabouço probatório dos fólios demonstrou a utilização maciça dos 
meios de comunicação, no caso, portal de notícias (site www.lidemoticias.com) e emissora de rádio (Rádio Líder FM), 
configurando, assim, o uso indevido dos meios de comunicação diante da repetição desmedida dos atos abusivos, com 
gravidade apta a desequilibrar a disputa entre os concorrentes [...]”.  

20. Como se vê, o TRE/BA concluiu que o uso indevido dos meios de comunicação ficou configurado em razão de um conjunto 
de condutas, quais sejam: (i) a supressão de inserções e alteração de cronograma de mídia em rádio para favorecer 
determinada candidatura; (ii) a divulgação de matérias favoráveis aos recorrentes em percentual significativamente superior 
àchapa adversária em sítio eletrônico no período de 05.07.2012 a 07.10.2012; e (iii) a concessão de tratamento privilegiado por 
meio de emissora de rádio com a divulgação de comentários favoráveis àcampanha dos recorrentes e desfavoráveis àcoligação 
recorrida. 

 

21. Não verifico no acórdão regional a alegada contrariedade aos arts. 22 da LC nº 64/1990, 5º, IV, IX, XIV, LIV, e 220 da CF. O 
Tribunal Regional assentou suas conclusões em provas robustas do uso indevido dos meios de comunicação social, constatando 
que houve a prática repetitiva de atos abusivos por meio de veículos de imprensa de alcance social significativo e de 
credibilidade pública. Reforça esse entendimento a informação constante do acórdão regional de que foram julgadas 
procedentes representações propostas contra a emissora de rádio, a fim de inibi-la a citar em sua programação o número do 
candidato Luiz Sobral (19) e a cor azul de seu partido, por caracterizar tratamento privilegiado àreferida campanha. 

 

22. A modificação dessas conclusões exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, o que évedado 
nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE, a qual dispõe que “não cabe recurso especial eleitoral para simples 
reexame do conjunto fático-probatório”. 

 

23. Da mesma forma, seria necessário o revolvimento da matéria fática para o acolhimento das alegações dos recorrentes no 
que se refere àmácula aos arts. 22 da LC nº 64/1990 e 504 e 506 do CPC. Ao contrário do que alegam, consta do acórdão 
regional que: (i) houve uma desproporcionalidade na divulgação das inserções em desfavor dos recorrentes; e (ii) não ficou 
comprovada a falha técnica que justificasse a supressão das inserções pela rádio.   

 

24. Não verifico ainda a suposta ofensa aos arts. 22 da LC nº 64/1990 e 220 da CF, pela adoção de premissas equivocadas pelo 
TRE/BA. Consoante a jurisprudência do TSE, “a imparcialidade que se impõe às emissoras de rádio e televisão, por serem objeto 
de outorga do poder público, não significa ausência de opinião ou de crítica jornalística, mas sim impedimento de que assumam 
uma postura que caracterize propaganda eleitoral em favor de candidato” (AgR-RO nº 2503-10/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 
12.02.2019). 

 

25. No caso, as premissas fáticas que constam do acórdão regional apontam: (i) a supressão de inserções de determinada 
candidatura em horários de maior audiência da rádio; (ii) a divulgação desproporcional de notícias em favor de uma 
candidatura nos meses que antecederam o pleito; (iii) a alusão ao número do candidato e àcor de seu partido durante a 
programação; (iv) o direcionamento de entrevistas para favorecer candidato. O quadro fático descrito pelo Regional justifica, 
portanto, a procedência dos pedidos formulados na ação de investigação judicial eleitoral por ser grave e apto a desequilibrar a 
disputa. A esse respeito, confira-se: 

“ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO 
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DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PREFEITO.  [...]       5. O Tribunal de origem, soberano na análise de fatos e provas, entendeu 
caracterizado o uso indevido dos meios de comunicação, em razão da veiculação, na semana imediatamente anterior às 
Eleições de 2016, de 6.000 exemplares do periódico Muro da Pedra, distribuídos gratuitamente e exclusivamente dedicados 
àpromoção pessoal da figura da recorrente.         6. As circunstâncias destacadas no acórdão recorrido - especialmente a 
massividade da propaganda, a proximidade do pleito, a abrangência da distribuição, o uso de servidores públicos municipais na 
entrega dos exemplares e o acerto com o dono do periódico para beneficiar o suposto órgão de imprensa após a eleição da 
recorrente - são suficientes para justificar o juízo de gravidade da conduta, qualificada como apta a quebrar a legitimidade e a 
isonomia do pleito eleitoral.     7. Embora a imprensa escrita disponha de liberdade para apoiar determinada candidatura, 
devem ser apurados eventuais abusos, a fim de resguardar bens jurídicos caros ao processo eleitoral, tais como a higidez do 
pleito em face da influência econômica e, ainda, a igualdade entre os candidatos.          8. Na linha da jurisprudência do Tribunal 
Superior Eleitoral, o uso indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se pela exposição desproporcional de um 
candidato em detrimento dos demais, ocasionando desequilíbrio na disputa eleitoral, o que se verificou na espécie.             9. 
Dissídio jurisprudencial não caracterizado na espécie, a teor do verbete sumular 28 do TSE.  Recurso especial a que se nega 
provimento”. (REspe nº 478-21/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, j, em 04.09.2018). 

 

26. Por fim, afasta-se, no caso, a alegação de violação às liberdades de expressão e de imprensa. Écerto que a liberdade de 
expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para a democracia 
e para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. Tal posição, contudo, não lhe confere um caráter absoluto. A 
liberdade de expressão pode ser restringida validamente em decorrência da necessidade de harmonizá-la com outros princípios 
constitucionalmente tutelados. Nesse sentido, a vedação ao uso indevido dos veículos ou meios de comunicação social, em 
benefício de candidato ou de partido político, visa garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos, princípio 
igualmente essencial àdemocracia. Assim, o uso indevido do poder midiático pode ser reprimido pela Justiça Eleitoral, nos 
termos do art. 22 da LC nº 64/1990, sem que fique caracterizada necessariamente violação àliberdade de expressão1. A esse 
respeito, confira-se o REspe n° 933-89/MG, Rel. Min. Luciana Lóssio, j. 03.02.2015. No caso, para concluir, diversamente do que 
assentado no acórdão regional, que não ficou configurado o uso indevido dos meios de comunicação, mas legítimo exercício da 
liberdade de imprensa seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, vedado nesta instância especial (Súmula nº 
24/TSE). 

(vi) Alegação de dissídio jurisprudencial 

 

27. Destaco ainda que não houve a devida demonstração pela parte recorrente da existência de dissídio jurisprudencial. Alega-
se que o acórdão regional contrariou a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmada no AgR-RO nº 3170-93/PA, Rel. 
Min. Jorge Mussi, ao argumento de que nesse julgado se entendeu pela inexistência de abuso, uma vez que não ficou 
comprovado que houve promoção da candidatura, pedido de voto, ou violação ao dever de imparcialidade da imprensa, tal 
como no presente caso. 

 

28. Ocorre que, enquanto no acórdão objeto do presente recurso especial ficou assentado que houve o comprometimento da 
igualdade entre os candidatos pelo favorecimento de uma só candidatura, o acórdão indicado como paradigma concluiu que 
“não se configurou desequilíbrio entre os candidatos a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito, pois ambos 
contaram com um conglomerado de comunicação social em favor de sua campanha” (AgR-RO nº 3170-93/PA, Rel. Min. Jorge 
Mussi, j. em 26.04.2018). Desse modo, inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos acórdãos confrontados. 

 

29. Incide, portanto, a Súmula nº 28/TSE, segundo a qual “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”. A esse respeito: AgR-
REspe nº 2597-82/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 17.03.2016; AgR-REspe nº 346-88/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 
em 04.02.2016; e AgR-REspe nº 122-34/PE, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, j. em 29.04.2014. 

 

30. Diante do exposto, com fundamento no art. 36, §6º, do RITSE, nego seguimento ao recurso especial eleitoral e julgo 
prejudicada a Ação Cautelar nº 0601976-57.2018.6.00.0000/BA.         

 

Publique-se. 

 

Brasília, 23 de abril de 2019. 

 

Ministro Luís Roberto Barroso 

Relator 
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__________________ 1 Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá 
representar àJustiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e 
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do 
poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de 
partido político, obedecido o seguinte rito. (Grifo nosso) 

Processo 0602123-55.2018.6.19.0000

RECURSO ORDINÁRIO (11550) - 0602123-55.2018.6.19.0000 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO RELATOR(A): MINISTRO(A) Og 
Fernandes 

RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA ADVOGADO: RAFAEL MOREIRA MOTA - OAB/DF17162 ADVOGADO: 
MARCIO LUIZ SILVA - OAB/DF1241500A ADVOGADO: NILTON CABRAL SILVA - OAB/RJ1556570A ADVOGADO: PATRICIA PEREIRA 
RODRIGUES - OAB/RJ153945 ADVOGADO: THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DO ROSARIO - OAB/RJ211928 ADVOGADO: PAULO 
HENRIQUE TELES FAGUNDES - OAB/RJ724740A ADVOGADO: BRUNO CALFAT - OAB/RJ1052580A ADVOGADO: AMANDA 
MARQUES DE FREITAS - OAB/RJ1959690A RECORRENTE: COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR ADVOGADO: ELIEZER GOMES DA SILVA - 
OAB/RJ1181950A RECORRIDO: MARCELO JANDRE DELAROLI ADVOGADO: MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB/RJ95723 
ADVOGADO: EDSON JOSE DE LIMA XAVIER - OAB/RJ126523 ADVOGADO: RAPHAEL GAMA DALLES - OAB/RJ149634 ADVOGADO: 
MARCELO PAAR SANTIAGO - OAB/RJ109530 ADVOGADO: ROGERS ARAUJO MARTINS - OAB/RJ150680 ADVOGADO: PEDRO 
RICARDO FERREIRA QUEIROZ DA SILVA - OAB/RJ152597 RECORRIDO: COLIGAÇÃO JUNTOS PELO RIO ADVOGADO: MARCELO 
LUIZ AVILA DE BESSA - OAB/DF1233000A ADVOGADO: MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB/RJ95723 ADVOGADO: EDSON 
JOSE DE LIMA XAVIER - OAB/RJ126523 ADVOGADO: RAPHAEL GAMA DALLES - OAB/RJ149634 ADVOGADO: MARCELO PAAR 
SANTIAGO - OAB/RJ109530 ADVOGADO: ROGERS ARAUJO MARTINS - OAB/RJ150680 ADVOGADO: PEDRO RICARDO FERREIRA 
QUEIROZ DA SILVA - OAB/RJ152597 FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral 

 

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 

 

    

Ficam as partes intimadas do teor do ato judicial exarado, no processo acima, pelo(a) Ministro(a) Og Fernandes. 

Brasília, 24 de abril de 2019. 

RODRIGO MOREIRA DA SILVA Coordenadoria de Processamento 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ORDINÁRIO (11550) Nº 0602123-55.2018.6.19.0000 (PJe) –RIO DE JANEIRO- RIO DE 
JANEIRO 

 

Relator: Ministro Og Fernandes  

Recorrente: Washington Luiz Cardoso Siqueira 

Advogados: Bruno Calfat e outros  

Recorrente: Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores  

Advogados: Eugênio José Guilherme de Aragão e outros 

Recorrido: Marcelo Jandre Delaroli 

Advogados: Pedro Ricardo Ferreira Queiroz da Silva e outros  

Recorrida: Coligação Juntos pelo Rio 

Advogados: Pedro Ricardo Ferreira Queiroz da Silva e outros 
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Recurso extraordinário. Recurso ordinário. Registro de candidatura. Indeferido. Inelegibilidade por ato de improbidade 
administrativa. 

Do recurso extraordinário de Washington Luiz Cardoso Siqueira. 1. Não prequestionada a violação do art. 16 da CF/1988. 
Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Art. 5º, II, da CF/1988. Presentes os pressupostos de incidência da lei de inelegibilidade. Súmula 
nº 636/STF. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 

 

Do recurso extraordinário do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. 1. Legitimidade do terceiro prejudicado. Novo 
cálculo do quociente eleitoral. Precedente. 2. Não prequestionada a violação dos arts. 15, 16 e 45 da CF/1988. Súmulas nos 282 
e 356/STF. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 

 

 

 

DECISÃO 

 

Vistos etc. 

1.       Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Washington Luiz Cardoso Siqueira 3292738e pelo Diretório Nacional 
do Partido dos Trabalhadores (ID 4169888) contra o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (ID 2518238) pelo qual negado 
provimento aos recursos ordinários e julgado prejudicado o agravo regimental na Ação Cautelar nº 0601260-30 –mantido o 
indeferimento do registro de candidatura de Washington Luiz Cardoso Siqueira ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 
2018, ante a incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990[1], relativa àprática de ato de improbidade 
administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992[2], extraídos da decisão da Justiça Comum o enriquecimento ilícito e 
o dano ao Erário. 

2.       Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (ID 2518238): 

“ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA 
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I,  L, DA LC Nº 64/1990. CONCESSÃO ILEGAL DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES. CONDENAÇÃO 
PELO TJ/RJ APENAS NO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PRESENTES NOS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSOS ORDINÁRIOS DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CAUTELAR 
PREJUDICADO. 

1. A condenação colegiada àsuspensão dos direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa que implique dano 
ao erário e enriquecimento ilícito, próprio ou de terceiros, configura a inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990. 

2. O acórdão do TJ/RJ condenou Washington Luiz Cardoso Siqueira àsuspensão de seus direitos políticos pela prática de ato 
doloso de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, em virtude da concessão ilegal de 
gratificação a servidores municipais. 

3. A jurisprudência do TSE (RO nº 380-23/MT) orienta-se na linha de que, para fins de incidência da causa de inelegibilidade do 
art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990, épossível extrair dos fundamentos da decisão do juízo de improbidade a presença do 
enriquecimento ilícito (art. 9º) e do dano ao erário (art. 10) decorrentes do ato doloso de improbidade administrativa, ainda 
que o réu tenha sido condenado apenas no art. 11 da referida lei. 

4. O enriquecimento ilícito de terceiros ésuficiente para configurar a inelegibilidade por ato de improbidade administrativa, 
prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990 (AgR-REspe nº 442-03/RJ, rel. Min. Luciana Lóssio,  DJe de 20.4.2017). 

5. No caso concreto, não obstante a condenação do recorrente apenas no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, extrai-se dos 
fundamentos da decisão da Justiça comum o enriquecimento ilícito de terceiros, consistente no recebimento de gratificação 
não amparada por lei, e o dano ao erário, em razão do pagamento indevido àcusta do erário. 

6. Recursos ordinários desprovidos e agravo interno prejudicado.”  

 

3.       Rejeitados os aclaratórios (ID 3270888). 

DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA 

4.       Nas razões do apelo (ID 3292738) interposto com fundamento nos arts. 102, III, a, e 121, §3º, da CF/1988[3] –aparelhado 
na violação dos princípios da anterioridade e da segurança jurídica e do art. 5º, II, da CF/1988[4] –, sustenta o recorrente, em 
síntese: 

i)        presente a repercussão geral da matéria, porque há necessidade de manifestação do STF quanto (i) àaplicação de 
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orientação inovadora ao processo eleitoral já em curso, afrontados os princípios da anterioridade e da segurança jurídica; (ii) 
àpossibilidade de a Justiça Eleitoral reverter o julgamento da ação de improbidade administrativa pela Justiça Comum 
–capitulada no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, ou seja, afastados a lesão ao Erário e o enriquecimento ilícito –considerado o 
enunciado da Súmula nº 41/TSE[5]; 

ii)       adotada pela Justiça Eleitoral posição diametralmente oposta àquela manifestada pelo órgão competente, Justiça 
Comum, que havia afastado categoricamente a presença da lesão aos cofres públicos e do enriquecimento ilícito, em manifesta 
contrariedade ao enunciado da Súmula nº 41/TSE, razão pela qual a modificação de regra do TSE –no que se refere àreincursão 
dos termos da condenação da Justiça Comum para chegar àconclusão por ela não reconhecida –somente seria admitida após o 
término do processo eleitoral em curso, em atenção ao comando do art. 16 da CF/1988; e 

iii)     afronta ao princípio da legalidade, porquanto impedido o recorrente de exercer plenamente sua capacidade eleitoral 
passiva, uma vez ausentes os pressupostos de incidência da Lei de Inelegibilidade –ato doloso de improbidade administrativa 
que importe lesão ao Erário e enriquecimento ilícito, porque fundada a condenação no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, ou seja, 
afastada a lesão aos cofres públicos ou enriquecimento de terceiros. 

DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES 

5.       Nas razões do apelo (ID 4169888) interposto com fundamento nos arts. 102, III, a, e 121, §3º, da CF/1988 –aparelhado na 
violação dos arts. 15, V, 16 e 45 da CF/1988[6] –, o recorrente sustenta, em síntese: 

i)        cabível o recurso de terceiro prejudicado, devidamente comprovado o prejuízo nos termos do art. 996 do CPC/2015[7], 
considerado que o indeferimento do registro de Washington Luiz Cardoso Siqueira altera o quociente eleitoral e o número de 
votos computados para o partido; 

ii)       o partido, titular do direito a ocupar vagas eletivas pelo sistema proporcional, tem sua esfera jurídica diretamente afetada 
quando um de seus filiados tem seu registro indeferido ou quando os votos a ele conferidos deixam de ser computados em 
favor da coligação da qual participou; 

iii)     presente a repercussão geral da matéria, porquanto a solução da controvérsia no caso produzirá efeitos não só na 
conformação da atual bancada do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados mas também na das bancadas de diversos outros 
estados, em que candidatos a Deputado Federal concorreram sub judice, sem que se confirmasse o registro de candidatura; 

iv)      caracterizado o prequestionamento ficto quanto àtese acerca da violação do art. 16 da CF/1988, porquanto opostos 
embargos de declaração por Washington Luiz Cardoso Siqueira; 

v)       a exigência de prequestionamento sobre a inconstitucionalidade parcial do parágrafo único do art. 16-A da Lei 9.504/1997 
deve ser mitigada, considerado que o terceiro prejudicado não participou do processo  até então, a revelar a impossibilidade de 
ter provocado o Tribunal para que se manifestasse expressamente sobre sua tese; 

vi)      a alteração da jurisprudência ocorreu de modo imediato, uma vez que deixou de aplicar o disposto na Súmula nº 41/TSE, 
considerado que a decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, juízo competente, 
expressamente afastou o enriquecimento ilícito e o dano ao Erário, razão pela qual não haveria falar em condenação 
àinelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990; 

vii)    mediante o voto no candidato são definidas quantas cadeiras a que o partido político faz jus, bem assim éaferida a 
preferência partidária do cidadão e, por conseguinte, a proporção de cidadãos que optam por determinado partido; e 

viii)   um dos corolários do princípio da soberania popular éo aproveitamento do voto do eleitor, razão pela qual a anulação dos 
votos em nada protege a higidez do sistema democrático, sob pena de violação do art. 15 da CF/1988. 

Por fim, requer que os votos que lhe foram dados sejam computados para a Coligação Frente Popular, integrada pelo Partido 
dos Trabalhadores, por interpretação conforme a Constituição do parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997[8] para 
excluir de seu âmbito de incidência a hipótese de indeferimento de registro, em razão da aplicação da Lei da Ficha Limpa, ou 
pela declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997. 

6.       As partes foram intimadas para apresentar contrarrazões aos recursos extraordinários interpostos (ID 4472688). 

Contrarrazões apresentada por Marcelo Jandre Delarolli e Coligação Juntos pelo Rio (ID 4961038), em que sustentam: a) 
ausente repercussão geral, porquanto a questão érevestida de âmbito subjetivo da lide cuja apreciação já foi amplamente 
discutida, não havendo qualquer transgressão ou incompatibilidade com norma constitucional ou julgado desta Corte Superior 
Eleitoral; b) não caracterizada transgressão àSúmula nº 41/TSE, tampouco violação do princípio da segurança jurídica; c) 
pretendido o reexame da matéria fática, vedado pela Súmula nº 279/STF[9]; e d) não há dúvidas acerca da possibilidade de 
verificação da existência, mesmo que implícita, da presença de enriquecimento ilícito e da ocorrência de dano ao Erário. 

Contrarrazões apresentadas por Washington Luiz Cardoso Siqueira ao recurso extraordinário do Diretório Nacional do Partido 
dos Trabalhadores em que pugna pelo seu provimento (ID 4610838). 

Éo relatório. 

Decido. 

DO RECURSO DE WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA 
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1.       Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Preliminar de repercussão geral formulada, nos moldes dos arts. 102, §3º, da Lei 
Maior e 1.035, §2º, do CPC/2015[10]. 

2.       Não merece trânsito o recurso extraordinário. 

3.       Verifico que a ofensa ao art. 16 da CF/1988, não obstante suscitada nos aclaratórios, não foi objeto de debate no acórdão 
recorrido, ausente alegação de vício referente àfalta de exame da matéria nas razões do seu recurso extraordinário, 
configurada a falta de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF[11]. 

Nessa linha: “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo 
recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício 
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo àsupressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (STJ, 
REsp 1.639.314, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10.4.2017), o que não ocorreu. 

4.       No tocante àafronta ao princípio da legalidade quanto àausência dos pressupostos de incidência da Lei de Inelegibilidade, 
busca-se rever a interpretação dada pelo TSE ao art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990. Aplicável, portanto, a Súmula nº 636/STF: “Não 
cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha 
rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 

 

DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES 

1.       Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 

2.       Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, autorizada a “admissão a título de terceiro prejudicado, daquele que, 
por decorrência lógica do novo cálculo do quociente eleitoral, não mais ocupará uma das cadeiras do Legislativo local, seja 
como mandatário ou na condição de partido político ao qual filiado o parlamentar, daí decorrendo a legitimidade para opor, 
inclusive, embargos de declaração  (ED-RMS nº 587-34.2016/SP, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 20.02.2018 
–destaquei). 

3.       Ultrapassada essa questão, verifico que a suposta ofensa ao art. 16 da CF/1988 não foi analisada no acórdão recorrido. 
Embora a violação da matéria tenha sido suscitada nos embargos de declaração opostos por Washington Luiz Cardoso Siqueira, 
ausente alegação de vício referente àfalta de exame do tema concernente ao princípio da anterioridade nas razões do recurso 
extraordinário do candidato e do partido, não havendo falar, dessarte, conforme requer o ora recorrente, em 
prequestionamento ficto. 

Consoante a jurisprudência desta Casa, “o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015) demanda que a parte tenha, nas 
razões do recurso, apontado violação ao art. 275 do Código Eleitoral (art. 1.022 do CPC). Precedentes.” (AgR-REspe 3-74.2016, 
Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 18.10.2017), o que não se verifica nas razões recursais. 

De igual modo, não debatidas no acórdão recorrido a violação do art. 45 da CF/1988 e a tese acerca da inconstitucionalidade do 
art. 16-A da Lei nº 9.504/1997, tampouco suscitadas nos embargos de declaração opostos por Washington Luiz Cardoso 
Siqueira, a atrair a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF. 

Importa destacar, a teor da jurisprudência da Suprema Corte que “o requisito do prequestionamento é indispensável para 
possibilitar a abertura da instância extraordinária” (ARE 1137891, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01.02.2019), não havendo, 
portanto, falar em mitigação do referido requisito. 

Lado outro, constato que o exame da suposta violação do art. 15 da CF/1988 dependeria de análise prévia da legislação 
infraconstitucional aplicável àespécie –art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990 –, a revelar, se o caso, mera ofensa indireta ou reflexa 
àConstituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido a seguinte ementa de julgado do 
STF: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO 
JUIZ NATURAL E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO.  

1. Éinviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais 
que fundamentaram a decisão a quo. A afronta àConstituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. 

2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido 
processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação édebatida sob a ótica 
infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (ARE 748.371-RG, 
Relator Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”  

(ARE 1027785 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/02/2018 –destaquei). 

 

4.       Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários de Washington Luiz Cardoso Siqueira e do Diretório 
Nacional do Partido dos Trabalhadores, com base no art. 1.030, V, do CPC/2015[12]. 

Publique-se. 

http://www.tse.jus.br


Ano 2019, Número 078 Brasília, sexta-feira, 26 de abril de 2019 Página 141

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

Brasília, 16 de abril de 2019. 

 

Ministra ROSA WEBER 

Presidente 

[1] Art. 1º São inelegíveis: 

I –para qualquer cargo: 

[...] 

L - os que forem condenados àsuspensão dos direitos políticos,  em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 
judicial colegiado, por  ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento 
ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o  cumprimento da pena; 
[...] 

 

[2] Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação 
ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: [...] 

[3] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: [...] 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

[...] 

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas 
eleitorais. 

[...] 

§3º São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias 
de  habeas corpus ou mandado de segurança. 

 

[4] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade do direito àvida, àliberdade, àigualdade, àsegurança e àpropriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; [...] 

[5] Súmula nº 41/TSE. Não cabe àJustiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos 
do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade. 

 

[6] Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: 

[...] 

V – improbidade administrativa, nos termos do art. 37, §4º. 

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando àeleição que ocorra 
até  um ano da data de sua vigência. 

[...] 

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada estado, 
em cada território e no Distrito Federal. 

 

[7] Art. 996.  O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte 
ou como fiscal da ordem jurídica. 

Parágrafo único.  Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida àapreciação 
judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. 

 

[8] Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja  sub judice poderá efetuar todos os atos relativos àcampanha eleitoral, inclusive 
utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa 
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condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. 

Parágrafo único. O cômputo, para o respectivo partido ou coligação, dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja  sub 
judice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. 

[9] Súmula nº 279. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

[10] Lei Maior. Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

[...] 

§3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no 
caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação 
de dois terços de seus membros. 

CPC/2015. Art. 1.035.  O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a 
questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 

[...] 

§2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

[11] Súmula 282. Éinadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal 
suscitada. 

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de 
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 

[12] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do 
tribunal recorrido, que deverá:  

[...] 

V –realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de 
Justiça, desde que: [...]. 
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AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO DE ENQUETE. PERÍODO ELEITORAL. FACEBOOK. 
PLATAFORMA Youchoose. PESQUISA ELEITORAL. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA 
NO ART. 33, §3º, DA LEI 9.504/97. PROVIMENTO.  

1. A controvérsia cinge-se às consequências jurídicas da divulgação de enquetes no curso do período eleitoral, a teor do art. 33 
da Lei 9.504/97.  

2. Na espécie, o TRE/RJ consignou que o Tribunal Superior Eleitoral limitou-se a exercer seu poder regulamentar com a 
publicação da Res.-TSE 23.549/2017, quando, em seu art. 23, §2º, assentou que a realização de enquetes ésimilar àformulação 
de pesquisas sem o devido registro perante os tribunais respectivos, para os fins da multa prevista no §3º do art. 33 da Lei 
9.504/1997. 

3.  No caso dos autos, embora inequívoco que o recorrido tenha realizado enquete no período vedado, descabe aplicar a multa 
do §3º do art. 33 por falta de previsão específica para essa modalidade, devendo-se observar o princípio da legalidade. 
Precedentes. 

4. Ainda que a Res.-TSE 23.549/2018 contenha a previsão de multa, deve-se observar que as atribuições normativas do TSE são 
de natureza unicamente regulamentar (art. 105 da Lei 9.504/97), sob pena de usurpar a competência do Congresso Nacional. 

5. Recurso especial a que se dá provimento para afastar a multa imposta no aresto a quo.  

 DECISÃO 

 

Trata-se de agravo interposto por Danilo Gentili Júnior contra decisum da Presidência do TRE/RJ em que se inadmitiu recurso 
especial contra aresto assim ementado (ID 3.216.988): 

 

Direito Eleitoral. Eleições de 2018. Representação Eleitoral. Propaganda irregular. Enquete de cunho eleitoral. Divulgação da 
pesquisa na página na rede social Facebook do representado e de seu   nome   como   perfil   responsável   pela   realização   
da   enquete   na plataforma Youchoose. 

Prática ilegal consistente na veiculação de enquetes na internet voltada àcoleta de dados sobre a opção de voto dos 
internautas para cargo eletivo no pleito deste ano. Irregularidade apontada em relatórios de fiscalização elaborados pela 
Coordenadoria de Fiscalização da Propaganda. Comprovação. Procedência do pedido. 

Recurso Eleitoral. Desacolhimento. Violação do “caput” do art. 23 da Resolução TSE nº 23.549/2017, que veda a realização de 
enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Constitucionalidade do art. 23, §2º, da Resolução n. 23.549/2017. 

No que tange àsuposta inconstitucionalidade do art. 23, §2º, da Resolução n. 23.549/2017, o qual impõe multa ao responsável 
pela realização e divulgação de enquete eleitoral, não assiste razão ao recorrente. 

Como ressaltou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, deve se ter em vista o poder regulamentar do Tribunal Superior 
Eleitoral, o qual, no caso, limitou-se a disciplinar a legislação, esclarecendo que a realização de enquetes ésimilar àformulação 
de pesquisas sem o devido registro perante os Tribunais respectivos. 

Fundamentação jurídica relativa àRes.TSE n° 23.406/2014, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral 
nº 26- 21.2015.6.26.0137, que pode ser aplicada ao previsto na Resolução TSE nº 23.549/2017. 

“A Res.-TSE n° 23.406/2014 não padece de inconstitucionalidade na medida em que compete privativamente a esta Corte 
Superior expedir instruções que norteiem o cumprimento da legislação eleitoral, ex vi do art. 23, IX, do Código Eleitoral e do art. 
105 da Lei n° 9.504/97. No uso dessa atribuição, esta Corte expediu a aludida espécie normativa. Dessa forma, a resolução ora 
atacada foi expedida secundum legem, tendo sido observado o princípio da legalidade disposto no art. 50, II, da Constituição da 
República, e buscou operacionalizar a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês 
financeiros (…). 10. Agravo regimental desprovido” (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 26- 21.2015.6.26.0137 
–Classe 32 –Sorocaba/SP –Relatoria: Min. Luiz Fux –grifos nossos). 

Restou demonstrada a violação prevista no art. 23 da Resolução SE nº 23.549, de 18/12/2017, notadamente em seu §2º. Há 
plausibilidade de que tal pesquisa, sem embasamento técnico e fora dos padrões estabelecidos pela Justiça Eleitoral, pudesse 
vir a influenciar os eleitores no período eleitoral. 

Desprovimento do recurso.  

 

Na origem, o Parquet ajuizou representação, com pedido de liminar, em desfavor do agravante por suposto ilícito 
consubstanciado na prática de enquete de cunho eleitoral por meio do Facebook e da plataforma Youchoose, em afronta ao art. 
23, da Res.-TSE 23.549/2017[1], que veda a realização de tais pesquisas. 

 

No TRE/RJ, o juiz auxiliar da propaganda deferiu a liminar requerida para determinar que fosse excluída a enquete objeto da 
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representação e, no mérito, julgou o pedido procedente, confirmando sua retirada definitiva. Ademais condenou o agravante 
ao pagamento da multa prevista no art. 33, §3º, da Lei 9.504/97[2], em seu patamar mínimo. 

 

O Plenário do TRE/RJ, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da ementa transcrita. 

 

Sobreveio recurso especial, em que se alegou, em síntese (ID 3.217.588): 

 

a) a penalidade deve ser afastada por afronta ao art. 23, §2º, da Res.-TSE 23.549/2017[3] c/c art. 33, caput e §3º, da Lei 
9.504/97, tendo em vista que o TRE/RJ manteve a multa sem previsão legal, pois a inteligência das referidas normas éclara de 
que a enquete somente pode ser tida por irregular quando expressamente se divulgar o resultado, o que não ocorreu. Ademais, 
a regra édestinada apenas a empresas e entidades que têm por fim pesquisas de opinião pública, não cabendo interpretá-la de 
forma extensiva, por se tratar de medida sancionatória; 

 

b) inconstitucionalidade do §2º do art. 23 da Res.-TSE 23.549/2017 c/c §5º do art. 33 da Lei 9.504/97[4], pois a pena contida na 
norma em tela não encontra lastro no art. 5º, II, da CF/88[5]. Ademais, a vedação do §5º da lei acima mencionada não prediz 
especificamente a multa insculpida no seu §3º, porquanto não se trata de pesquisa eleitoral; 

 

c) dissídio pretoriano do acórdão a quo com decisão do TRE/PR, no sentido de que descabe a incidência da aludida multa por 
falta de previsão legal específica que a autorize. 

 

O recurso foi inadmitido pela Presidência do TRE/RJ (ID 3.217.838), o que ensejou agravo no qual se infirmaram os respectivos 
fundamentos (ID 3.218.188). 

 

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 3.218.288). 

 

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não seguimento do agravo (ID 7.616.338). 

 

Éo relatório. Decido. 

 

Verifico que o agravante infirmou os fundamentos da decisão agravada e que o recurso inadmitido preenche os requisitos de 
admissibilidade. Desse modo, dou provimento ao agravo e passo ao exame do recurso, nos termos do art. 36, §4º, do RI-TSE[6]. 

 

A controvérsia cinge-se às consequências jurídicas da divulgação de enquetes no curso do período eleitoral, a teor do art. 33 da 
Lei 9.504/97, in verbis: 

 

Art. 33. [ omissis] 

[...] 

§3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no 
valor de cinquenta mil a cem mil UFIR. 

[...] 

§5º Évedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. 

(sem destaques no original) 

 

Na espécie, o TRE/RJ manteve a condenação do recorrente, conforme os excertos que passo a transcrever (fl. 44): 

 

Assim, restou demonstrada a violação prevista no art. 23 da Resolução TSE nº 23.549, de 18/12/2017, especialmente em seu 
§2º. Ainda que se alegue a sentença se baseou em comentário individual, tal assertiva não socorre o ora apelante, pois bastou 
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tal constatação para se provar o ilícito eleitoral cometido.  

[...] 

No que tange àsuposta inconstitucionalidade do art. 23, §2º, da Resolução n. 23.549/2017, o qual impõe multa ao responsável 
pela realização e divulgação de enquete eleitoral, não assiste razão ao primeiro representado. 

Como ressaltou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, deve se ter em vista o poder regulamentar do Tribunal Superior 
Eleitoral, o qual, no caso, limitou-se a disciplinar a legislação, esclarecendo que a realização de enquetes ésimilar àformulação 
de pesquisas sem o devido registro perante os Tribunais respectivos. 

(sem destaques no original) 

 

No caso dos autos, embora inequívoco que o recorrente tenha realizado enquete no período vedado, descabe aplicar a multa 
do §3º do art. 33, por falta de previsão específica para essa modalidade, devendo-se observar o princípio da legalidade. 

 

Nesse sentido, menciona-se decisão monocrática da lavra do e. Ministro Luiz Fux que esclarece que a multa prevista no art. 33, 
§3º, da Lei das Eleições érestrita, incidindo tão somente na hipótese de divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro. 
Confira-se:  

 

O aresto hostilizado encontra eco na jurisprudência desta Corte Superior Eleitoral, a qual determina que a multa prevista no §3º 
do art. 33 da Lei das Eleições incida apenas e tão somente na hipótese de ausência de prévio registro da pesquisa divulgada, não 
sendo, bem por isso, extensiva às outras situações, como no feito sub examine. 

(REspe 376-58/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 10/10/2017)  

 

Por outro vértice, a referida lei de regência não prevê sanção específica para enquete em período eleitoral, de maneira que seu 
descumprimento enseja apenas sua cessação –providência essa situada na esfera do poder de polícia do juiz eleitoral[7]. 

 

Nessa perspectiva, julgado de minha relatoria no qual o TSE assentou que “não épossível aplicar àdivulgação de enquete em 
período eleitoral a multa para pesquisa irregular, por ausência de previsão legal” (AgR-REspe 1069-18/MG, DJE de 28/2/2018), 
além de recente julgado de relatoria do Ministro Sérgio Banhos (R-Rp 0601065-45, de 26/9/2018). 

 

Por fim, ainda que a Res.-TSE 23.549/2018 contenha a previsão de multa, deve-se observar que as atribuições normativas do 
TSE são de natureza unicamente regulamentar (art. 105 da Lei 9.504/97), sob pena de usurpar a competência do Congresso 
Nacional. 

 

Desse modo, o acórdão regional merece ser revisto. 

 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos do art. 36, §7º, do RI-TSE, para afastar a multa imposta no 
aresto a quo. 

 

Publique-se. Intimem-se. Reautue-se. 

 

Brasília (DF), 22 de abril de 2019. 

 

 

MINISTRO JORGE MUSSI 

Relator 

 

[1] Art. 23. Évedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. 

 

[2] Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para 

http://www.tse.jus.br


Ano 2019, Número 078 Brasília, sexta-feira, 26 de abril de 2019 Página 146

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

conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto àJustiça Eleitoral, até cinco dias antes da 
divulgação, as seguintes informações: 

[...] 

§3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no 
valor de cinquenta mil a cem mil UFIR. 

 

[3] Art. 23 [ omissis] 

§2º Se comprovada a realização e divulgação de enquete no período da campanha eleitoral, incidirá a multa prevista no § 3º do 
art. 33 da Lei nº 9.504/1997, independentemente da menção ao fato de não se tratar de pesquisa eleitoral. 

 

[4] Art. 33 [ omissis] 

§5º  Évedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.  (Incluído pela Lei 
nº 12.891, de 2013) 

 

[5] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito àvida, àliberdade, àigualdade, àsegurança e àpropriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

 II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

 

[6] Art. 36. [ omissis] 

[...] 

§4º O Tribunal Superior, dando provimento ao agravo de instrumento, estando o mesmo suficientemente instruído, poderá, 
desde logo, julgar o mérito do recurso denegado [...]. 

[7] GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 459. 

 

 

Processo 0602007-33.2018.6.16.0000

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) - 0602007-33.2018.6.16.0000 - CURITIBA - PARANÁ RELATOR(A): MINISTRO(A) JORGE 
MUSSI 

RECORRENTE: MARIA APARECIDA BORGHETTI ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR3115000A ADVOGADO: DIEGO CAETANO 
DA SILVA CAMPOS - OAB/PR5766600A ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR3640000A ADVOGADO: CARLA CRISTINE 
KARPSTEIN - OAB/PR2307400A ADVOGADO: ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - OAB/PR3682000A ADVOGADO: OTAVIO 
AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR8678500A ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR5849100A ADVOGADO: 
VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - OAB/PR7580500A ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR9000400A 
RECORRENTE: SERGIO LUIZ MALUCELLI ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR3115000A ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA 
SILVA CAMPOS - OAB/PR5766600A ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR3640000A ADVOGADO: CARLA CRISTINE 
KARPSTEIN - OAB/PR2307400A ADVOGADO: ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - OAB/PR3682000A ADVOGADO: OTAVIO 
AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR8678500A ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR5849100A ADVOGADO: 
VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - OAB/PR7580500A ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR9000400A 
RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARANÁ DECIDE ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR9000400A ADVOGADO: 
JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR5849100A ADVOGADO: VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - OAB/PR7580500A ADVOGADO: 
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR8678500A ADVOGADO: ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - 
OAB/PR3682000A ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR2307400A ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA 
CAMPOS - OAB/PR5766600A ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR3640000A ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - 
OAB/PR3115000A RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - 
OAB/PR4262100A ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR4175600A ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - 
OAB/PR5842500A ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR3144700A ADVOGADO: ORIDES 
NEGRELLO NETO - OAB/PR8579100A ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR8344900A ADVOGADO: EDUARDO 
WECKL PASETTI - OAB/PR8088000A ADVOGADO: NAYSHI MARTINS - OAB/PR8235200A ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA 
SOBREIRO - OAB/PR8411700A RECORRIDO: COLIGAÇÃO PARANÁ INOVADOR ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - 
OAB/PR4262100A ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR8411700A ADVOGADO: NAYSHI MARTINS - 
OAB/PR8235200A ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR8088000A ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - 
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OAB/PR8344900A ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO - OAB/PR8579100A ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - 
OAB/PR5842500A ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR3144700A ADVOGADO: GUSTAVO 
BONINI GUEDES - OAB/PR4175600A FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral 

 

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 

 

    

Ficam as partes intimadas do teor do ato judicial exarado, no processo acima, pelo(a) Ministro(a) JORGE MUSSI. 

Brasília, 25 de abril de 2019. 

RODRIGO MOREIRA DA SILVA Coordenadoria de Processamento 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0602007-33 (PJE) –CLASSE 1320 –CURITIBA –PARANÁ 

 

 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. USO DE BENS PÚBLICOS. 
SITUAÇÃO PRIVILEGIADA. ART. 73, I, II e IV, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. As condutas vedadas caracterizam-se pela mera prática dos atos, os quais, por presunção legal, são tendentes a afetar a 
isonomia entre os candidatos. Precedentes. 

2. Para incidência da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei 9.504/97, exige-se que a cessão ou o uso do bem público 
ocorra em benefício de candidato, afrontando-se o equilíbrio do pleito. Precedentes. 

3. Configura-se o ilícito em tela, caso a imagem divulgada e reproduzida decorra de acesso privilegiado por candidatos a 
determinados bens públicos. Precedentes.  

4. Na espécie, o TRE/PR impôs multa no mínimo legal aos segundos colocados na eleição para os cargos de governador e vice-
governador do Paraná/PR em 2018 –ao fundamento de que, em 7/8/2018, a primeira recorrente, no exercício da chefia do 
Poder Executivo, publicou nas redes sociais sua foto, registrada pelo poder público em evento comemorativo àLei Maria da 
Penha, na qual fez uso de viatura da Polícia Militar estacionada no Palácio do Iguaçu visando de modo notório promover sua 
candidatura com status privilegiado. 

5. De acordo com a Corte Regional, a primeira recorrente “usurpou de sua condição de agente pública por meio da utilização 
indevida de foto e veículo oficial que somente teve acesso em razão do cargo que ocupa”. Concluir em sentido diverso 
demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária (Súmula 24/TSE). 

6. Recurso especial a que se nega seguimento. 

 DECISÃO 

 

Trata-se de agravo interposto por Maria Aparecida Borghetti (então Governadora do Paraná e candidata não reeleita nas 
Eleições 2018), Sérgio Luiz Malucelli (candidato não eleito ao cargo de vice) e pela Coligação Paraná Decide em detrimento de 
decisum da Presidência do TRE/PR em que se inadmitiu recurso especial contra arestos assim ementados (IDs 574.734 e 
574.750):  

 

ELEIÇÃO 2018. REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. CONDUTA VEDADA. CANDIDATA ÀREELEIÇÃO. IMAGEM PRODUZIDA PELO PODER 
PÚBLICO. DIVULGAÇÃO EM PERFIL PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL. 
SITUAÇÃO PRIVILEGIADA. CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISOS I E II DA LEI DAS ELEIÇÕES. NATUREZA 
OBJETIVA DA INFRAÇÃO. DISPENSA DE ANÁLISE DE POTENCIALIDADE E GRAVIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. RESPONSÁVEL E 
BENEFICIÁRIOS. ART. 73, PARÁGRAFOS 4º E 8º DA LEI Nº 9.504/97. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. 

1. Incumbe ao Representado comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do seu direito. Não restando 
comprovando que os registros foram realizados pela imprensa privada, fica caracterizada a conduta vedada pelo uso efetivo de 
serviço custeado pelo Erário Público. 

2. A utilização com intuito promocional, por candidata àreeleição, de veículo oficial com a captação de imagens, aproveitando-
se de evento, momento e local privilegiados, configura conduta vedada prevista no art. 73, inciso I da Lei nº 9.504/97. 

3. As condutas vedadas aos agentes públicos são infrações de natureza objetiva, ou seja, uma vez constatadas a sua reprovação 
pelo Poder Judiciário não depende da análise da potencialidade ou da gravidade da conduta. Precedentes do TSE. 
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4. Representação julgada procedente.  

EMENTA –ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO 
DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.  

 

Na origem, a Coligação Paraná Inovador e Carlos Roberto Massa Júnior[1] ajuizaram representação em desvafor dos agravantes 
por suposta prática de conduta vedada a agente público, nos termos do art. 73, I e IV, da Lei 9.504/97[2]. 

 

Alegou-se que, em 7/8/2018, a primeira agravante, então Governadora, publicou em seu perfil nas redes sociais Twitter, 
Facebook e Instagram sua foto –registrada pelo poder público em evento comemorativo àLei Maria da Penha –na qual fez uso 
de viatura da Polícia Militar e de prédio público (Palácio do Iguaçu) com o fim de promover sua candidatura àreeleição. 
Informaram que a postagem em apreço fez a menção “CIDA” em conjunto com a cor de sua campanha.  

 

O TRE/PR, por maioria, julgou procedente o pedido com base no art. 73, I, II e IV[3], da Lei 9.504/97 e imputou aos agravantes 
multa individual fixada no patamar mínimo de 5.000 Ufirs (art. 73, §§4º e 8º). 

 

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (ID 574.750). 

 

Nas razões do recurso especial (ID 574.750), Maria Aparecida Borghetti, Sérgio Luiz Malucelli e a Coligação Paraná Decide 
alegaram, em síntese: 

 

a) ofensa aos arts. 5º, LV, da CF/88 e 7º e 373 do CPC/2015[4],  porquanto a discussão acerca da autoria da foto postada em 
redes sociais –se por fotógrafo da agência estadual de notícias ou particular –surgiu tardiamente, nas razões finais, 
inviabilizando apresentação de defesa técnica e produção de provas; 

 

b) afronta ao art. 73, II e IV, da Lei 9.504/97, porquanto a foto fora captada pela imprensa e difere da oficial. Nesse sentido, 
esclareceram que a imagem em comento fora obtida por ocasião da transferência de posse de veículo àPolícia Militar em 
homenagem aos 12 anos da Lei Maria da Penha, na qual a candidata esteve presente na qualidade de governadora e 
fotografada tanto pela agência estadual de notícias quanto por fotógrafos particulares; 

 

c) ofensa ao art. 73, I , da Lei 9.504/97, visto que não houve efetivo uso de bens públicos em prol de candidatura, mas mera 
postagem de imagens, de caráter meramente informativo. 

 

O recurso foi inadmitido pela Presidência do TRE/PR (ID 574.767), o que ensejou agravo no qual se infirmaram os respectivos 
fundamentos (ID 574.774). 

 

Carlos Roberto Massa Júnior e a Coligação Paraná Inovador apresentaram contrarrazões (ID 574.779). 

 

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do agravo e pelo conhecimento em parte do recurso especial (ID 
4.088.038). 

 

Éo relatório. Decido. 

 

Verifico que os agravantes infirmaram os fundamentos da decisão agravada e que o recurso inadmitido preenche os requisitos 
de admissibilidade. Desse modo, dou provimento ao agravo e passo ao exame do recurso, nos termos do art. 36, §4º, do RI-
TSE[5]. 

 

De início, sem amparo a tese recursal de suposta afronta aos arts. 5º, LV, da CF/88 e 7º e 373 do CPC/2015, sob o argumento de 
que a autoria da foto em exame, postada em redes sociais, teria sido levantada apenas em sede de alegações finais, impedindo 
a ampla defesa e produção de provas em sentido contrário. 
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Consta do aresto regional que o tema foi expressamente abordado na contestação ao se afirmar que a postagem em tela 
utilizou “foto veiculada pela imprensa em notícias jornalísticas”, sendo que idêntica asserção fora reiterada nas alegações finais. 
Todavia, como assentou o TRE/PR, não houve prova dessa assertiva. Confira-se (ID 574.734, fls. 10 e 11): 

 

Em defesa (id 47253), os representados sustentam que [...]. 

Afirmam também que ‘as publicações realizadas nas redes sociais da Representada utilizam foto veiculada pela imprensa em 
notícias jornalísticas’ [...] 

Nas razões finais, em linhas gerais, as partes repisam os argumentos aduzidos anteriormente (id 103124 e 116437). 

Os representantes, todavia, destacam ‘que registro fotográfico similar ao enfrentado na presente ação foi captado pela Agência 
Estadual de Notícias, inclusive no mesmo ângulo e posição, imagem a qual foi repassada indistintamente para os órgãos da 
imprensa, como se pode, inclusive, colher da própria defesa apresentada’. 

Os representados, por sua vez, asseveram que ‘irrelevante seria o fato de a fotografia ter sido tirada pela ‘Agência Estadual de 
Notícias’, pois ‘tratava-se de ato oficial, ato de Estado... (e) a imagem capturada... écompletamente diferente’. 

[...] 

Sabe-se, consoante disciplina da prova vigente no nosso ordenamento, que recai sobre aquele que alega o ônus substancial da 
prova; cabe ao autor demonstrar, de forma inequívoca, a responsabilidde do réu e cabe ao réu comprovar os fatos 
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. 

Os representantes aduzem que as fotos utilizadas a posteriori pela imprensa privada, foram obtidas a partir do registro 
efetuado pelo Poder Público. 

Os representados asseveram que se tratou de registro feito pela imprensa privada; contudo, não lograram êxito em demonstrar 
desse modo nos autos. 

 

Posto isso, a controvérsia dos autos envolve prática de conduta vedada prevista no art. 73, I, II e IV, da Lei 9.504/97, que assim 
dispõe, in verbis: 

 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes 
àadministração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a 
realização de convenção partidária; 

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos 
regimentos e normas dos órgãos que integram; 

[...] 

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e 
serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público; 

[...] 

(sem destaques no original)  

 

Na espécie, a Corte a quo assentou o ilícito ao consignar que, em 7/8/2018, Maria Aparecida Borghetti, candidata àreeleição ao 
governo do Paraná, publicou nas redes sociais sua foto –registrada pelo poder público em evento comemorativo àLei Maria da 
Penha, no qual, na qualidade governadora, fez uso de viatura da Polícia Militar estacionada no Palácio do Iguaçu –com o fim de 
promover sua candidatura em status privilegiado. Diante disso, imputou a todos os recorrentes multa individual fixada no 
patamar mínimo de 5.000 Ufirs. Confira-se (ID 574.734):  

 

Como exposto durante a sessão de julgamento, tenho que Cida Borghetti, Governadora do Estado do Paraná e candidata 
àreeleição, usurpou de sua condição de agente pública por meio da utilização indevida de foto e veículo oficial que somente 
teve acesso em razão do cargo que ocupa, possuindo assim status privilegiado em relação aos demais candidatos, refletindo tal 
conduta em situação que fere a igualdade entre os demais pretendentes ao cargo eletivo de governador, o que étão caro ao 
pleito eleitoral.  

Quanto àperquirição da existência fática da conduta vedada, adoto como razões de decidir a explanação detalhada e bem 
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fundamentada proferida em voto de desempate pelo E. Presidente Des. Luiz Taro Oyama, que reflete meu posicionamento [...]: 

[...] 

Resta incontroverso, no caso dos autos, que (i) a fotografia foi tirada no dia 07/08/18; (ii) a segunda representada aparece ao 
lado de um veículo oficial da Polícia Militar, com a porta aberta, estacionado na sede do Governo do Estado do Paraná, o 
Palácio do Iguaçu e (iii) foi publicada ainda no dia 07/08/18 nos seus perfis pessoais nas redes sociais Twitter, Facebook e 
Instagram. 

[...] 

Vê-se que não se trata de captação de imagem feita por ela própria, mediante uso do celular, ou às suas expensas, por 
fotógrafo contratado, tampouco por pessoas jurídicas privadas, mas sim de material custeado com recursos públicos. 

[...]  

Melhor sorte também não assiste aos representados quanto ao uso do veículo oficial. 

Neste ponto, merece destaque a explanação do Dr. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, pois ainda que a viatura não tenha sido 
utilizada para circular entregando material de campanha ou conduzindo cabos eleitorais, não restam dúvidas de que o bem 
público foi usado mesmo que por um minuto. Forçoso reconhecer que o carro esteve ali àsua disposição; ou seja, dispôs do 
veículo em franca disparidade com os demais candidatos. 

Outrossim, não parece gozar de consistência a alegação de qualquer pessoa pode lograr uma fotografia ao lado de uma viatura, 
mesmo porque, no caso, a representada contava com acesso diferenciado ao interior do veículo, mantendo-se, inclusive, 
apoiada na porta que estava aberta. 

Neste caso, somente ela detinha essa particular condição, essa peculiar vantagem e esse distinto conhecimento, uma vez que 
aos demais candidatos não era dado saber que havia naquela data e hora, uma viatura estacionada em tal prédio público, para 
fotos com acesso ao seu interior. 

E, ainda que o veículo não tenha sido especificamente tirado de uso, tirado das ruas para o registro fotográfico, porque –nas 
razões da defesa –ali aguardava a solenidade de repasse para a Patrulha Maria da Penha, só àrepresentada era dado conhecer 
que havia um carro oficial da Polícia Militar ali parado que pudesse, de repente, ser aproveitado para uma fotografia. 

Dessa forma, aproveitando-se de evento, momento e local privilegiados e fazendo uso de bem público, prédio público e 
imagem registrada pelo Poder Público, bem assim considerando-se ainda o uso promocional ou eleitoreiro que dela fez, 
indubitável que feriu o bem jurídico protegido pela norma, qual seja, “a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 
pleitos eleitorais”, clara e expressamente mencionada no caput, do dispositivo legal em apreço. 

[...] 

Portanto, comprovada a utilização de veículo oficial e imagem registrada pelo Poder Público para uso promocional da candidata 
àreeleição, concluo pela caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, incisos I e II da Lei nº 9.504/97, cabendo a 
condenação dos responsáveis e dos beneficiários ao pagamento de multa, conforme preconiza os parágrafos 4º e 8º da Lei das 
Eleições: [...] 

(sem destaques no original)  

 

Sobre a postagem em exame, colho, por oportuno, as seguintes informações constantes de outro dos votos proferidos (ID 
574.734, fls. 14 e 16): 

 

[...] da documentação acostada aos autos verifica-se que [...] Maria Aparecida Borghetti, Governadora do Estado do Paraná, na 
data de 07/08/2018, postou nos seus perfis nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook  foto sua ao lado de uma viatura da 
polícia (com a inscrição na frente e na porta lateral do veículo ‘Patrulha Maria da Penha’) [...] com o seguinte texto: 

 A lei Maria da Pena completa hoje 12 anos, com o objetivo de aumentar o rigor das punições sobre crimes contra mulheres. O 
Paraná possui 20 Delegacias da Mulher especializadas para atender a mulher em situação de violência, o botão do pânico, 
dispositivo usado por mulheres que estejam com medidas judiciais protetivas, além de uma viatura que conquistamentos para 
ocorrências. Vamos trabalhar incansavelmente na proteção às mulheres paranaenses. Juntas somos mais fortes! [...]  

Imperioso destacar [...] o fato da utilização das cores roxo e amarelo nas publicações, que seriam as mesmas utilizadas [...] na 
campanha eleitoral. 

(sem destaques no original)  

 

O acórdão do TRE/PR não merece retoque, porquanto alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior. 

 

Diante disso, sem esteio a tese recursal de que não houve uso efetivo de bens públicos em prol de candidatura (nos termos do 
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art. 73, I, da Lei 9.504/97), mas mera divulgação de imagens. 

 

Não se desconhece que esta Corte já decidiu que simples reprodução ou divulgação de imagens de bens públicos não se 
enquadram na censura legal que emana do referido dispositivo (RP 3267-25/DF, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 21/5/2012). 

 

Todavia, o caso dos autos não se subsume a esse decisum, porquanto consignou-se no aresto regional que a foto da recorrente 
–ao lado de viatura da polícia (denominada Patrulha Maria da Penha), estacionada no Palácio do Iguaçu –apenas ocorreu 
devido a seu acesso privilegiado como governadora a evento comemorativo, o que, por si só, já denota uso da máquina pública 
como fator de desequilíbrio na disputa eleitoral. 

 

Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas caracterizam-se pela mera prática dos atos, os quais, por 
presunção legal, são tendentes a afetar a isonomia entre os candidatos. Confira-se, a título ilustrativo, o seguinte julgado: 

 

RECURSO ESPECIAL. ART. 73, §11, DA LEI Nº 9.504/97. REPASSES FINANCEIROS. ENTIDADE VINCULADA. CANDIDATO. LEI 
AUTORIZATIVA. FATO OCORRIDO ANTES DO PERÍODO ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA VEDADA. CARACTERIZAÇÃO. 
PROVIMENTO. 

1. As condutas do art. 73 da Lei nº 9.504/97 se configuram com a mera prática dos atos, os quais, por presunção legal, são 
tendentes a afetar a isonomia entre os candidatos. 

[...] 

(REspe 393-06/PE, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 13/6/2016) (sem destaque no original) 

 

Nesse contexto, tanto a doutrina[6] como este Colegiado entendem configurado o ilícito em tela nas hipóteses em que a 
divulgação de imagem decorrer de acesso privilegiado por candidatos a determinados bens públicos. Veja-se: 

 

[...] caso o ato de divulgação das imagens do bem público somente possa ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a 
certos locais ou autorização especial de determinadas pessoas, valendo-se o partido ou o candidato de sua condição 
privilegiada frente àadministração pública e sem possibilitar idêntico acesso aos demais contendores, perceptível a quebra do 
princípio da isonomia e, assim, a possibilidade de configuração da conduta vedada. 

 

 

[...] 1. O art. 73 da Lei nº 9.504/1997 tutela a igualdade na disputa entre os candidatos participantes do pleito, no intuito de 
manter a higidez do processo eleitoral. [...] compete àJustiça Eleitoral verificar a existência de provas seguras de que o uso da 
máquina pública foi capaz de atingir o bem protegido pela referida norma. [...] 

2. Configura a conduta vedada pelo art. 73, incisos I e III, da Lei nº 9.504/1997 a efetiva utilização de bens públicos –viatura da 
Brigada Militar e farda policial –e de servidores públicos –depoimentos de policiais militares fardados gravados no contexto da 
rotina de trabalho e divulgados para promoção de candidatura política. [...] 

(AgR-RO 1379-94/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 22/3/2017) (sem destaques no original) 

 

Por fim, consignou-se no aresto a quo que a imagem em tela fora captada e custeada pelo poder público (em afronta ao art. 73, 
II e IV, da Lei 9.504/97) e que sua postagem em redes sociais teve caráter eleitoreiro. No ponto, extrai-se do decisum regional 
informações que a publicação fora apresentada com as cores de campanha da recorrente e com texto promocional de sua 
candidatura. Veja-se: 

 

Vê-se que não se trata de captação de imagem feita por ela própria, mediante uso do celular, ou às suas expensas, por 
fotógrafo contratado, tampouco por pessoas jurídicas privadas, mas sim de material custeado com recursos públicos. 

[...] 

Dessa forma, aproveitando-se de evento, momento e local privilegiados e fazendo uso de bem público, prédio público e 
imagem registrada pelo Poder Público, bem assim considerando-se ainda o uso promocional ou eleitoreiro que dela fez, 
indubitável que feriu o bem jurídico protegido pela norma, qual seja, “a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 
pleitos eleitorais”, clara e expressamente mencionada no caput, do dispositivo legal em apreço. 

[...] 
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[...] da documentação acostada aos autos verifica-se que [...] Maria Aparecida Borghetti, Governadora do Estado do Paraná, na 
data de 07/08/2018, postou nos seus perfis nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook  foto sua ao lado de uma viatura da 
polícia (com a inscrição na frente e na porta lateral do veículo ‘Patrulha Maria da Penha’) [...] com o seguinte texto: 

 A lei Maria da Pena completa hoje 12 anos, com o objetivo de aumentar o rigor das punições sobre crimes contra mulheres. O 
Paraná possui 20 Delegacias da Mulher especializadas para atender a mulher em situação de violência, o botão do pânico, 
dispositivo usado por mulheres que estejam com medidas judiciais protetivas, além de uma viatura que conquistamentos para 
ocorrências. Vamos trabalhar incansavelmente na proteção às mulheres paranaenses. Juntas somos mais fortes! [...]  

Imperioso destacar [...] o fato da utilização das cores roxo e amarelo nas publicações, que seriam as mesmas utilizadas [...] na 
campanha eleitoral. 

(sem destaques no original)   

 

Assim, para se chegar àconclusão diversa do TRE/PR, ao argumento de que a imagem em exame fora captada pela imprensa e 
que sua postagem teve caráter meramente informativo, seria necessário, na espécie, reexaminar fatos e provas, providência 
inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE. 

 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 36, §6º, do RI-TSE. 

 

Publique-se. Intimem-se. Reautue-se. 

 

ÀSecretaria Judiciária para atualizar a autuação conforme o disposto no ID 4.574.288.  

 

Brasília (DF), 22 de abril de 2019. 

 

MINISTRO JORGE MUSSI 

Relator 

[1] Candidato eleito com 59,99% dos votos válidos. 

 

[2] Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes 
àadministração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a 
realização de convenção partidária; 

[...] 

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e 
serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público; 

 

[3] Art. 73. [ omissis] 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes 
àadministração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a 
realização de convenção partidária; 

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos 
regimentos e normas dos órgãos que integram; 

[...] 

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e 
serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público; [...] 

 

[4] Art. 7o Éassegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos 
meios de defesa, aos ônus, aos deveres e àaplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo 
contraditório. 
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Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

II - ao réu, quanto àexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

 

[5] Art. 36. [ omissis] 

[...] 

§4º O Tribunal Superior, dando provimento ao agravo de instrumento, estando o mesmo suficientemente instruído, poderá, 
desde logo, julgar o mérito do recurso denegado [...]. 

[6] ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016, p. 596. 

 

 

Intimação de pauta

Intimação de Pauta

Para julgamento do processo abaixo relacionado, a partir da próxima sessão, respeitado o prazo de 24 horas, contado desta 
publicação.

REPRESENTAÇÃO (11541) N° 0601596-34.2018.6.00.0000

ORIGEM: BRASÍLIA - DF

RELATOR: Ministro Jorge Mussi

PARTES DO PROCESSO

REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO O POVO FELIZ DE NOVO (PT/PC DO B/PROS)

Advogados do(a) REPRESENTANTE: FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS FILHO - DF3793400S, MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - 
DF5746900A, MARCELO WINCH SCHMIDT - DF5359900A, RACHEL LUZARDO DE ARAGAO - DF5666800S, ANGELO LONGO 
FERRARO - SP2612680S, EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO - DF004935

REPRESENTADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CARLA ZAMBELLI SALGADO

Advogados do(a) REPRESENTADO: THALLES ANDRADE LEITE - DF50403, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP3071840A, SANDRA 
ARLETTE MAIA RECHSTEINER - DF23606, RODRIGO RUF MARTINS - SP2876880A, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - 
SP2662980A, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP3056300A, RAFAEL DE OLIVEIRA SOARES - DF36375, PRISCILA PEREIRA 
SANTOS - SP3106340A, PRISCILA ANDRADE - SP3169070A, PEDRO GABRIEL MATOS LIMA - PA20498, PAULA SARTORI MACEDO - 
DF57266, NATASHA PEREIRA WIEDMANN - DF38544, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP3173720A, NATALIA ALVES BARBOSA - 
DF42930, MILA DE AVILA VIO - SP1950950A, MARCELO GOMES DE FARIA - DF25395, LORENA ARAUJO MATOS - DF58420, IVY 
BERGAMI GOULART BARBOSA - DF52706, GABRIEL DA SILVA PIRES DE SA - DF34675, DAFNY FONTENELE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 
DF50892, CLAUDIO COELHO DE SOUZA TIMM - DF16885, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP1384360A, CARINA BABETO CAETANO - 
SP2073910A, CAMILA DE ARAUJO GUIMARAES - SP3333460A, BRUNO ALEXANDRE LOURENCO - DF46270, ISABELA BRAGA 
POMPILIO - DF14234

Advogados do(a) REPRESENTADO: PAULA SILVA MONTEIRO - SP2662420A, ANNA JULIA MENEZES RODRIGUES - SP3390040A, 
JOAO MATHEUS VILELA MARCONDES ROSSI - SP3524710A, FERNANDO DE JESUS SANTANA - SP3576040A, CARLOS ROBERTO 
ALVES LIRA JUNIOR - SP4156470A, NATALIA CAROLINA BORGES - SP2889020A, GABRIEL BORGES LLONA - SP3806930A, RUBENS 
CATIRCE JUNIOR - SP3163060A, PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP3129430A, CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP2215940A, 
FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP1098890A, WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP2207880A, TONY FERREIRA DE CARVALHO 
ISSAAC CHALITA - SP3448680A, ANA PAULA DE SOUSA - SP4011030A

Sessão 29/04/2019 às 19:00

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) N° 0600778-27.2018.6.20.0000
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ORIGEM: NATAL - RN

RELATOR: Ministro Jorge Mussi

PARTES DO PROCESSO

RECORRENTE: KERICLIS ALVES RIBEIRO

ASSISTENTE: COLIGAÇÃO 100% RN I

Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRE PAULINO MATTOS - DF2366300A, HENRIQUE NEVES DA SILVA - DF750500A, FERNANDO 
NEVES DA SILVA - DF203000A, SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ - DF5103300A, LUCIANA FERREIRA GONCALVES - DF1503800A, 
HERMAN TED BARBOSA - DF100010A, FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN3640000A

Advogado do(a) ASSISTENTE: GLAUCE CRISTINA HERONILDES DA SILVA - RN7847

Sessão 29/04/2019 às 19:00

AÇÃO RESCISÓRIA (1318) N° 0600036-23.2019.6.00.0000

ORIGEM: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

RELATOR: Ministro Jorge Mussi

PARTES DO PROCESSO

AUTOR: JORGE SANTANA DE AZEREDO

Advogados do(a) AUTOR: CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - RJ1623270A, RAFAEL NAGIME BARROS AGUIAR - 
RJ1149350A

RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Sessão 29/04/2019 às 19:00

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) N° 0600155-55.2018.6.13.0000

ORIGEM: BELO HORIZONTE - MG

RELATOR: Ministro Jorge Mussi

PARTES DO PROCESSO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: CARLOS MAGNO PEREIRA DE FREITAS, PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS) - ESTADUAL

Advogados do(a) RECORRIDO: MIGUEL ARCANJO DA SILVA - MG63362, LUCIANA DINIZ NEPOMUCENO - MG7013200A

Advogado do(a) RECORRIDO: TULIO OTHERO BARRETO SANSEVERO MARTINS - MG1762120A

Sessão 29/04/2019 às 19:00

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) N° 0605328-97.2018.6.26.0000

ORIGEM: SÃO PAULO - SP

RELATOR: Ministro Jorge Mussi

PARTES DO PROCESSO
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AGRAVANTE: FABIO CONSTANTINO PALACIO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL CEZAR DOS SANTOS - SP3424750A, NATASHA SANTOS DA SILVA - SP3650950A, 
LEANDRO PETRIN - SP2594410A, FERNANDO ROMANI SALES - SP4143750A, CAROLINA VIDAL FEIJO - SP3552990A, CARLOS 
EDUARDO GOMES CALLADO MORAES - SP2429530A

AGRAVADO: THIAGO REIS AURICCHIO

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE - SP1825960A, HELIO FREITAS DE CARVALHO DA 
SILVEIRA - SP1540030A

Sessão 29/04/2019 às 19:00

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) N° 0602910-41.2018.6.17.0000

ORIGEM: RECIFE - PE

RELATOR: Ministro Jorge Mussi

PARTES DO PROCESSO

RECORRENTE: CHARBEL ELIAS MAROUN

Advogados do(a) RECORRENTE: JOAO GUILHERME GUERRA CAVALCANTI - PE3522600A, HYAGO JANGUIE MACHADO DINIZ - 
PE3964300A, CEDRIC JOHN BLACK DE CARVALHO BEZERRA - PE14323, GABRIELA SIQUEIRA BORBA - PE2426500A, ADRIANA 
CALADO COSTA DO NASCIMENTO - PE2337800A, JULIANA WESTPHALEN NOROES - PE2360600A

RECORRIDO: TULIO GADELHA SALES DE MELO

Advogado do(a) RECORRIDO: GABRIELA RODRIGUES SOTERO CAIO - PE4377200A

Sessão 29/04/2019 às 19:00

Jean Carlos Silva de Assunção

Assessor de Plenário

CORREGEDORIA ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DO TRIBUNAL

Atos do Diretor-Geral
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Portaria

Portaria TSE nº 302 de 23 de abril de 2019.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, com base no disposto no inciso XV do art. 116 do 
Regulamento Interno e no caput do art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar  WAGNER  ROBERTO HERMANSON, Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Programação de Sistemas, 
para substituir o Chefe de Seção de Auditoria de Tecnologia da Informação, Nível FC-6, da Coordenadoria de Auditoria, da 
Secretaria de Controle Interno e Auditoria, nos seus afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares.

Art 2º Revogar o art. 1º da Portaria TSE nº 244, de 29 de março de 2019, publicada no DJe do dia 2 de abril subsequente.

ANDERSON VIDAL CORRÊA

DIRETOR-GERAL

Documento assinado eletronicamente em 24/04/2019, às 16:51, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em  
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1026500&crc=
C3B7BEE5, informando, caso não preenchido, o código verificador 1026500 e o código CRC C3B7BEE5.

Portaria TSE nº 304 de 24 de abril de 2019.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, com base no disposto no inciso XV do art. 116 do 
Regulamento Interno e no caput do art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar ANDRÉ LUÍS VIDIGAL SOARES DE ANDRADE, Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Análise de 
Sistemas, para substituir o Chefe de Seção de Processos e Padrões de TI, Nível FC-6, da Coordenadoria de Gestão de TI, da 
Secretaria de Tecnologia da Informação, nos seus afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares.

Art. 2º  Revogar o artigo 1º da Portaria TSE nº 725, de 8 de julho de 2016, publicada no DJe do dia 12 subsequente.

ANDERSON VIDAL CORRÊA

DIRETOR-GERAL

Documento assinado eletronicamente em 24/04/2019, às 16:51, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em  
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1027058&crc=
C37EA0AA, informando, caso não preenchido, o código verificador 1027058 e o código CRC C37EA0AA.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

http://www.tse.jus.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1026500&crc=C3B7BEE5
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1026500&crc=C3B7BEE5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1027058&crc=C37EA0AA
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(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA E SINDICÂNCIA DO TSE

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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