DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ano: 2020, nº 242

Disponibilização: sexta-feira, 20 de novembro de 2020
Publicação: segunda-feira, 23 de novembro de 2020

Tribunal Superior Eleitoral
Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente

Ministro Luiz Edson Fachin
Vice-Presidente

Rui Moreira de Oliveira
Diretor-Geral
Setor de Administração Federal Sul (SAFS), Quadra 7, Lotes 1/2
Brasília/DF
CEP: 70070-600
Contato
(61) 3030-8800
sjd@tse.jus.br

SUMÁRIO
Documentos Eletrônicos Publicados pelo PJE - SJD ................................................................... 1
Atos da Presidência ...................................................................................................................... 130
Índice de Advogados ..................................................................................................................... 147
Índice de Partes ............................................................................................................................ 150
Índice de Processos ...................................................................................................................... 151

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PUBLICADOS PELO PJE - SJD
INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0000263-04.2015.6.00.0000
PROCESSO

: 0000263-04.2015.6.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (BRASÍLIA - DF)

RELATOR

: Ministro Luiz Edson Fachin

FISCAL DA LEI

: Procurador Geral Eleitoral

RESPONSÁVEL

: IVAN MARTINS PINHEIRO

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

Ano 2020 - n. 242

Brasília, segunda-feira, 23 de novembro de 2020

2

ADVOGADO

: TEODORO ANTONIO DA CRUZ FILHO (17176/DF)

RESPONSÁVEL

: EDMILSON SILVA COSTA

RESPONSÁVEL

: EDILSON NEVES GOMES

REQUERENTE

: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (PCB) - NACIONAL

ADVOGADO

: TEODORO ANTONIO DA CRUZ FILHO (17176/DF)

index: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531)-0000263-04.2015.6.00.0000-[Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro]-DISTRITO FEDERAL-BRASÍLIA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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RELATOR: MINISTRO LUIZ EDSON FACHIN
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (PCB) - NACIONAL RESPONSÁVEL:
EDMILSON SILVA COSTA, EDILSON NEVES GOMES, IVAN MARTINS PINHEIRO
ADVOGADO DO REQUERENTE: TEODORO ANTONIO DA CRUZ FILHO - DF17176
DECISÃO:
Ementa: Direito Eleitoral. Recurso Extraordinário. Prestação de Contas. Diretório Nacional.
Exercício Financeiro 2014. Desaprovação. Fundações Partidárias. Violação dos Arts. 17, III; 70,
Parágrafo Único; 71, II; e 74, II, da CF. Ausência de Prequestionamento. Súmulas nº 282 e 356
/STF.
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral que
referendou decisão monocrática que julgara desaprovadas as contas da agremiação relativas ao
exercício financeiro de 2014.
2. No caso, as alegadas violações aos arts. 17, III; 70, parágrafo único; 71, II, e 74, II, da CF não
foram objeto de análise pelo acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração,
carecendo do devido prequestionamento.
3. Com relação à violação ao art. 71, III, da CF, a questão foi decidida com base na análise da
legislação infraconstitucional, pois o acórdão recorrido decidiu que cabe ao Ministério Público a
fiscalização das contas das fundações, conforme art. 66 do Código Civil
4. Recurso extraordinário não admitido.
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão do
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, que referendou decisão monocrática que julgara desaprovadas
as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2014, suspendendo-se o recebimento
de recursos do Fundo Partidário por dois meses e determinando-se a devolução de R$ 92.419,65
(noventa e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos) ao Erário,
devidamente atualizada e com recursos próprios, além do acréscimo de 2,5% na aplicação de
recursos na criação e promoção de programas de incentivo à participação política feminina. O
acórdão está assim ementado (ID 28037288):
"PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. ANÁLISE
DA

CONTABILIDADE

CONSUBSTANCIADA

NA

APRESENTADA

PELAS

DOCUMENTAÇÃO

LEGENDAS

JUNTADA

AOS

PARTIDÁRIAS

AUTOS.

LIMITES

E
DO

PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXAME DA FORMALIDADE DAS CONTAS
PERMITE AFERIR A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. RESTRIÇÃO
DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DAS CONTAS AO OBJETO CONHECIDO E AFERIDO NOS
AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES DA DECISÃO PROFERIDA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO A EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS DE
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PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO A EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS DE
COMPETÊNCIA DE OUTROS RAMOS DO PODER JUDICIÁRIO. IRREGULARIDADES.
DOCUMENTOS FISCAIS DE DESPESAS E GASTOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO DOS GASTOS COM O FUNDO
PARTIDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º DA RES. 21.841/2004-TSE. DESCUMPRIMENTO
DO ART. 44, INCISO V, DA LEI Nº 9.096/95. INOBSERVÂNCIA DO REPASSE MÍNIMO DE 5%
DO VALOR DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS
DE INCENTIVO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. ART. 55-A DA LEI DOS
PARTIDOS POLÍTICOS. INAPLICABILIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS NELE EXIGIDOS. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE
FONTE DESCONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º DA RES. 21.841/04-TSE. DESPESAS
COM VIAGENS E HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO E
VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA. ELEMENTOS QUE, À ÉPOCA, ERAM INÁBEIS
A CARACTERIZAR A IRREGULARIDADE. PRECEDENTE DA PC 43. OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS
E A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. IRREGULARIDADE.
ANÁLISE DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO VINCULADA AO PARTIDO. ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO

DOS

ESTADOS.

VIOLAÇÃO

À

ISONOMIA.

AUSÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OPÇÃO
LEGISLATIVA. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 18,57% DO TOTAL DO FUNDO
PARTIDÁRIO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FUNDO
PARTIDÁRIO (ART. 34 DA RES. 21.841/2004-TSE). E DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 44, § 5º,
DA LEI Nº 9.096/95, COM A REDAÇÃO VIGENTE EM 2014. SUSPENSÃO DO REPASSE DE
VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 37, § 3º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES.
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. DURAÇÃO DE 2 MESES, CUMPRIDOS EM 4
PARCELAS IGUAIS, NA FORMA DO ART. 37, § 3º, DA LEI Nº 9.096/95. INAPLICABILIDADE DO
ART. 55-C, DA LEI Nº 9.096/95, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IRREGULARIDADES NA
CONTABILIDADE. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS AD REFERENDUM DO PLENÁRIO.
1. A análise que a Justiça Eleitoral realiza sobre as contas de partidos políticos referentes aos
exercícios financeiros é de cunho contábil e apenas abarca recursos e gastos informados pelas
agremiações partidárias por meio da documentação legalmente exigida para tanto.
2. Em razão dos limites da competência funcional da Justiça Eleitoral e da via estreita dos
processos de prestação de contas, que impõe a aderência da análise da documentação
apresentada pela legenda partidária, eventual aprovação das prestações de contas não tem o
condão de chancelar movimentações de recursos financeiros estranhas à contabilidade aqui
analisada.
3. A juntada de documentos após o encerramento da fase de diligências é obstada pela regra de
preclusão contida no art. 36, §§ 10 e 11, da Res. 23.604/19-TSE. Precedentes da Corte.
4. A revogação da Res. 21.841/2004-TSE não impede que seus dispositivos sejam utilizados na
análise das impropriedades e das irregularidades encontradas nas prestações de contas referentes
ao exercício financeiro de 2014, conforme previsão do art. 66, caput, da Res. 23.604/2019.
5. A comprovação da regularidade das despesas realizadas com o fundo partidário incumbe ao
partido político, conforme previsão do art. 9º da Res. 21.841/2004-TSE. A ausência de documentos
aptos a essa função acarreta o reconhecimento de irregularidade nas contas.
6. A interpretação feita por esta Corte Superior do art. 9º da Res. 21.841/2004-TSE impõe que haja
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6. A interpretação feita por esta Corte Superior do art. 9º da Res. 21.841/2004-TSE impõe que haja
demonstração das despesas realizadas com verbas do fundo partidário com as atividades do
partido, sendo possível essa aferição nos documentos fiscais dos gastos por meio da descrição e
natureza dos serviços. Sem que haja essa identificação, a despesa é entendida como irregular e
obriga a devolução dos valores ao fundo partidário, conforme determinação do art. 34 da Res.
21.841/2004-TSE.
7. A inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário na criação e
manutenção de programas de incentivo da participação feminina na política caracteriza o
descumprimento do comando normativo inserido no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95 e impõe a
sanção prevista no § 5º do mesmo artigo.
8. A aplicação da regra de exceção prevista no art. 55-A da Lei nº 9.096/95, introduzida pela Lei nº
13.831/19, depende de demonstração da utilização de recursos do fundo partidário distribuídos à
grei sob o signo do art. 44, inciso V, da mesma lei, e que deixaram de ser utilizados no exercício
financeiro em exame mas que foram, efetivamente, utilizados para promover candidaturas
femininas nos pleitos de 2016 e 2018.
9. O recebimento de recursos de origem não identificada é vedado pelo art. 14º da Res. nº
2123.464/2015-TSE, sendo medida de rigor a devolução da quantia ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigido.
10. À luz do precedente firmado na PC 43, admite-se a apresentação de documentação fiscal de
hospedagem desde que informados os nomes dos hóspedes, as datas e os locais da prestação do
serviço. Presentes essas informações, entende-se a despesa como regular.
11. Sob a égide da Res. nº 21.841/04-TSE, deve ser afastada a irregularidade nas despesas de
viagens e hospedagem quando lastreada exclusivamente na ausência de indicação do motivo da
viagem e da vinculação desta às finalidades do partido. Aviso de revisitação da questão para
outros exercícios financeiros.
12. O descumprimento de diligência requerida pela Justiça Eleitoral, consistente na apresentação
de Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais e a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais referentes a todo o período analisado, importa em violação ao art. 37, § 1º, da
Lei nº 9.096/95 e consubstancia irregularidade na contabilidade.
13. 'As fundações são pessoas jurídicas de direito privado que se regem pelas normas de direito
civil, detendo autonomia administrativa e patrimonial, sendo atribuição para a fiscalização de suas
contas do Ministério Público Estadual, nos termos do art. 66 do Código Civil.
14. Diante da natureza única das fundações, que relevam a afetação de um patrimônio para o
atingimento de um fim, o legislador infraconstitucional optou pela adoção de regime diferenciado de
fiscalização, incumbindo ao Ministério Público Fundacional importante missão.
15. O objetivo da norma contida no art. 2º da Resolução-TSE nº 23.428/2014 é tão somente
permitir que a Justiça Eleitoral fiscalize se o partido aplicou os recursos do Fundo Partidário
conforme determina a lei, não tendo por escopo a fiscalização de emprego desses recursos dentro
das fundações mantidas pelos partidos. Frise-se que a referida Resolução nem sequer poderia
criar regra de competência da Justiça Eleitoral, tendo em vista o seu caráter meramente
regulamentar' (Prestação de Contas nº 26134, Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4.3.2020,
páginas 21/22).
16. 'As mudanças introduzidas pela Lei 13.165/2015 ao art. 37 da Lei 9.096/95 - em especial a
retirada de suspensão de cotas do Fundo Partidário - são regras de direito material e não se
aplicam às prestações de contas partidárias de exercícios anteriores, sob pena de afronta aos
princípios da isonomia e da segurança jurídica. Precedentes' (Recurso Especial Eleitoral nº 9397,
Acórdão, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 2.8.2018).
17. O princípio do tempus regit actum vincula as balizas e a natureza da sanção a serem impostas
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17. O princípio do tempus regit actum vincula as balizas e a natureza da sanção a serem impostas
em casos de desaprovação das contas, porém, a concessão de parcelamento do cumprimento das
penalidades não afeta a relação entre os preceitos normativos feridos e a sua recomposição por
meio de sanção, sendo possível a sua aplicação ao caso concreto.
18. O conjunto das irregularidades alcança o total de 18,57% do total recebido pelo Partido
Comunista Brasileiro do fundo partidário, concretizando óbices ao exercício da função de
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Nesse cenário, revelam-se inaplicáveis os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade e se impõe a desaprovação das contas.
19. O art. 55-C da Lei nº 9.096/95 é inaplicável às prestações de contas nas quais a desaprovação
da contabilidade está escorada em mais irregularidades do que apenas a violação ao art. 44, inciso
V, da Lei dos Partidos Políticos.
20. Prestação de contas do Partido Comunista Brasileiro (PCB) - Nacional, referente ao exercício
financeiro de 2014, desaprovada, impondo-se a obrigação de o partido político devolver ao fundo
partidário a quantia de R$ 92.419,65 (noventa e dois mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta
e cinco centavos), a obrigação de acrescer 2,5% das verbas recebidas do Fundo Partidário para a
criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
sem descurar do valor mínimo de 5% previsto no art. 44, inciso V, da Lei dos Partidos Políticos,
aplicando-se cumulativamente ainda o valor de R$ 33.290,13 (trinta e três mil duzentos e noventa
reais e treze centavos) que não foram aplicados no exercício financeiro de 2014, devidamente
corrigidos, e a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo prazo de 2 (dois) meses, a
serem cumpridos em 4 (quatro) meses, na forma do art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/95.
21. Desaprovação das Contas ad referendum do Plenário. Decisão referendada".
2. Contra o acórdão acima transcrito, foram opostos embargos de declaração (ID 33115538), os
quais foram rejeitados (ID 37073738).
3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, e 121, § 3º, todos da Constituição
Federal. A parte recorrente alega violação: (i) ao art. 17, III, pois diferenciar os recursos públicos
transferidos às fundações e os conferidos aos partidos políticos e, por conseguinte, impedir que
estes sejam fiscalizados pela Justiça Eleitoral é excluí-los do crivo da legalidade e do controle
estatal; e (ii) aos arts. 70, parágrafo único, 71, III, e 74, II, uma vez que se decidindo pela
incompetência do TSE para análise das contas da fundação, faz-se necessário o encaminhamento
dos documentos ao órgão de controle externo da União, Tribunal de Contas da União (TCU), para
que se proceda a tomada de contas especial dos valores repassados a fundação, ante a natureza
pública dos recursos e a falta de julgamento de suas contas (ID 40609438).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 41234388)
5. É o relatório. Decido.
6. De início, verifico que o recurso é tempestivo, a parte esta devidamente representada nos autos
e há preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, nos termos do art. 102-A, § 3º, da CF
1

2
e do art. 1.035, § 2º, do CPC .

7. O recurso extraordinário, contudo, não deve ser admitido.
8. Em primeiro lugar, verifica-se que a tese da violação dos arts. 17, III; 71, parágrafo único; 71, II,
e 74, II, todos da Constituição não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido, nem foram
opostos embargos de declaração suscitando manifestação quanto a tais artigos. Incidem, portanto,
as Súmulas n

os

282 e 356/STF, que exigem o prequestionamento da matéria alegada.

9. Ademais, o acórdão recorrido decidiu que cabe ao Ministério Público Estadual a fiscalização das
contas das fundações, conforme art. 66 do Código Civil. Dessa feita, acolher a tese defendida no
recurso extraordinário demandaria a análise da legislação infraconstitucional.
10. Assim, diante da ausência de violação de norma constitucional, bem como a ausência de
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10. Assim, diante da ausência de violação de norma constitucional, bem como a ausência de
prequestionamento dos artigos anteriormente citados, torna-se inviável o trâmite do presente
recurso extraordinário.
11. Diante do exposto, com fundamento art. 1.030, V, do CPC, não admito o recurso extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente
--1

Art. 102 [...]§ 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.
2

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.
§ 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões
relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses
subjetivos do processo.
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Cuida-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Comunista Brasileiro (PDB),
apresentada em cumprimento ao art. 32 da Lei 9.096/95, relativa ao exercício financeiro de 2017.
Em 27.10.2020, a Procuradoria-Geral Eleitoral emitiu parecer nas indigitadas contas (ID
47478438), apontando "irregularidades não identificadas pela Justiça Eleitoral, conforme disposto
no §6º do art. 36 da Resolução-TSE nº 23.604/20198, ou divergentes do entendimento deste
custos iuris" razão pela qual requereu "a intimação do órgão partidário e seus responsáveis para,
querendo, apresentar defesa a respeito dos itens indicados na presente manifestação, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos do art. 36, §7º9, da Resolução-TSE nº 23.604/2019" (ID 47478438).
Reputada a manifestação ora apresentada pelo órgão ministerial, determino a abertura de vista ao
partido prestador das contas e os respectivos responsáveis, para se defender a respeito das falhas
indicadas nos autos, oportunidade em que poderão requerer a produção de provas, sob pena de
preclusão, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias (art. 36, § 7º, da Res.-TSE 23.604).
Publique-se.
Intime-se.
Ministro Sérgio Silveira Banhos
Relator
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ADVOGADO

: HUMBERTO HENRIQUE VERAS TEIXEIRA FILHO (0006645/MA)
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: LUIS FRANCISCO RODRIGUES LIMA (0019173/MA)
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: COLIGAÇÃO COM O POVO VENCEREMOS
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: LARISSA CRISTINA NOGUEIRA DE MELO DA SILVA SANTOS (0019913/MA)

RECORRIDO

: Ministério Público Eleitoral

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ
ADVOGADO

: DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE (0005991/MA)

ADVOGADO

: LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES (0006542/MA)
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: MARIANA PEREIRA NINA (0013051/MA)

RECORRENTE : AIRTON CHAGAS CAVALCANTE
ADVOGADO

: ENEAS GARCIA FERNANDES NETO (0006756/MA)

ADVOGADO

: GILSON ALVES BARROS (0007492/MA)

ADVOGADO
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index: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549)-0000727-96.2016.6.10.0070-[Cargo - Prefeito,
Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de
Investigação Judicial Eleitoral]-MARANHÃO-SANTA LUZIA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) Nº 0000727-96.2016.6.10.0070 (PJe) - SANTA LUZIA
- MARANHÃO
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
Recorrente: Airton Chagas Cavalcante
Advogados: Enéas Garcia Fernandes Neto e outros
Recorrente: Franciele Paixão de Queiroz
Advogados: Daniel de Faria Jerônimo Leite e outros
Recorrente: Juscelino da Cruz Filgueira Júnior
Advogado: Américo Botelho Lobato Neto
Recorrente: Ministério Público Eleitoral
DECISÃO
Trata-se de Recursos Especiais Eleitorais interpostos por Airton Chagas Cavalcante, Franciele
Paixão de Queiroz, Juscelino da Cruz Filgueira Júnior e pelo Ministério Público Eleitoral contra
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA) pelo qual reconhecida a nulidade
do processo até a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo da 70ª ZE/MA, para
que seja analisado o pedido de produção de prova pericial da mídia juntada aos autos, bem como
seja apreciada a preliminar de extinção do processo, arguida com fundamento na ausência de
pressupostos necessários para a propositura da ação.
Na origem, Airton Chagas Cavalcante ajuizou Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) contra
Franciele Paixão de Queiroz e Juscelino Filgueira Júnior, eleitos para os cargos de Prefeito e VicePrefeito do munícipio de Santa Luzia/MG, nas eleições 2016, alegando a prática de abuso de
poder econômico e captação ilícita de sufrágio, conforme os arts. 22, XIV, da LC 64/90 e 41-A da
Lei 9.504/97.
Em primeiro grau, o Juízo da 70ª Zona Eleitoral do Maranhão julgou improcedentes os pedidos da
Aije (ID 39925288).
O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA) deu provimento ao Recurso Eleitoral para
reformar a sentença e reconhecer a prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de
sufrágio, determinando, por conseguinte, a cassação dos diplomas dos investigados, bem como o
pagamento de multa. Eis o teor da ementa do acórdão impugnado (IDs 39925838 e 39925888):
"ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL E MÉRITO DO RECURSO ELEITORAL. AGRAVO
DESPROVIDO QUANTO AO PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. MÉRITO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. ANÁLISE DE VALIDADE DA PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL
REALIZADA EM AMBIENTE PÚBLICO SEM CONTROLE DE ACESSO. LICITUDE. FATOS.
IMPUTAÇÕES DE OFERTA DE SERVIÇOS MÉDICOS, PROMESSA DE EMPREGO E DOAÇÃO
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IMPUTAÇÕES DE OFERTA DE SERVIÇOS MÉDICOS, PROMESSA DE EMPREGO E DOAÇÃO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A ELEITORES EM TROCA DE VOTO. CONDUTAS
AFASTADAS. REGISTROS FOTOGRÁFICOS SEM VALOR PROBANTE. ENTRELAÇAMENTO
DE PROVA TESTEMUNHAL E ÁUDIO. SUFICIÊNCIA DO CONTEÚDO PROBATÓRIO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não há que se falar em provimento de agravo contra decisão que indeferiu pedido de
assistência simples, se a inicial não trouxe tal demanda, deixando o agravante para fazê-lo
somente em sede de embargos de declaração e na própria exordial do agravo, deixando patente a
inovação recursal, vedada pelo CPC/2015.
2. Fotografias de material de construção não são suficientes para comprovar abuso de poder
econômico, sem que haja a prova do liame entre a intenção da candidata em influir no pleito e o
material fotografado.
3. Áudio gravado em ambiente público e sem controle de acesso resta lícito, conforme precedentes
do TSE.
4. Para a comprovação da captação ilícita de sufrágio, a jurisprudência pátria exige a presença de
provas firmes e incontestes da prática de alguma das condutas elencadas no art. 41-A da Lei n. º
9.504/97, no intuito evidente da obtenção do voto e a participação ou anuência do candidato
supostamente beneficiado.
5. Depoimento de testemunha, ainda que singular, corroborado por áudio em que a candidata
promete benefício em troca de voto são provas suficientes a ensejar condenação por captação
ilícita de sufrágio.
6. Recurso conhecido e provido."
Em sede de Embargos de Declaração, o TRE/MA, por maioria, acolheu Questão de Ordem
alegada pela Embargante Franciele Paixão de Queiroz, para decretar a nulidade do processo até a
sentença, determinando o envio dos autos à instância de origem a fim de que seja produzida
perícia em mídia anexada na petição inicial da Aije, bem como seja enfrentada a preliminar de
extinção do feito por ausência de requisitos para a propositura da ação (ID 39926338 - fl.19).
"ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO
ELEITORAL. AIJE. ALEGAÇÕES DE NULIDADES DOS JULGAMENTOS E DE NULIDADES,
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES NOS ACÓRDÃOS. QUESTÕES DE ORDEM.
PRIMEIRA QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES PELO QUARTO
EMBARGANTE. HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO.
SEGUNDA QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO ALTERNATIVO PELA SEGUNDA EMBARGANTE.
DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA EM MÍDIA OU RETORNO DOS AUTOS A INSTÂNCIA DE
ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE DE DILIGÊNCIA
PREVISTA NO ART. 938, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA MADURA. NULIDADE DO PROCESSO ATÉ A
SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA SEGUNDA QUESTÃO DE ORDEM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
À

PRIMEIRA

INSTÂNCIA

PARA

APRECIAÇÃO

DE

MATÉNAS

NÃO

DECIDIDAS.

INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS.
1. Não cabe intervenção de terceiro, ainda que por assistência simples, quando o requerente,
agremiação partidária, não consegue lograr êxito em demonstrar seu interesse jurídico no feito,
estando ainda representada por coligação já atuante na causa, injustificada a assistência ao se
embasar somente na relação de filiação com a pretensa assistida e no interesse meramente
político de tal relação, descumprido requisito do caput do art. 119 do CPC/2015.
2. A ausência de apreciação judicial de pedido de produção de prova, bem como de apreciação de
preliminar de extinção do feito, ainda no primeiro grau, configura vício insanável, representado
óbice instransponível para que se prossiga o julgamento do recurso, dada a indeclinabilidade da
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preliminar de extinção do feito, ainda no primeiro grau, configura vício insanável, representado
óbice instransponível para que se prossiga o julgamento do recurso, dada a indeclinabilidade da
jurisdição prevista no art. 5º, XXXV, da CF, o que obsta a observância da causa madura prevista
no § 3º, inciso III, do art. 1.013 do CPC/2015.
3. A presença de vício insanável no processo afasta a aplicação do art. 938 do CPC/2015, não
sendo caso de simples diligência para a produção de prova, mas sim de nulidade do processo até
a sentença, devendo o feito retornar à instância inaugural para que sejam apreciadas as questões
não decididas, tolhendo-se a ocorrência de supressão de instância.
4. Sendo a nulidade absoluta, não há que se falar em preclusão, podendo o órgão julgador,
inclusive, declará-la de ofício, segundo inteligência do parágrafo único, do art. 278, do CPC/2015.
5. Quando não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC, não subsiste a
alegação de litigância de má-fé.
6. Questão de ordem acolhida. Admissibilidade, preliminares e mérito dos embargos prejudicados."
No Recurso Especial Eleitoral de Airton Chagas Cavalcante interposto com fundamento em
alegada violação de dispositivo de lei, sustenta-se, em síntese, que: a) o TRE/MA violou o disposto
no art. 223, caput, do CPC/2015 "ao conhecer de petição avulsa que emendou os embargos de
declaração, ainda que sob a ótica de suscitar Questão de Ordem, para declarar nula a sentença
com retorno dos autos à primeira instância" (fl. 14); b) desde o primeiro momento, não houve
qualquer manifestação pelos investigados no sentido de se pleitear a produção da aludida prova
pericial; c) a pretensão de produção de prova pericial deveria ter sido manifestada na primeira
oportunidade, o que não foi feito, razão pela qual a matéria resultou preclusa; d) ainda que
superado o óbice da preclusão, somente se decreta nulidade se demonstrado o prejuízo, nos
termos dos arts. 219 do CE e 282, § 1º, do CPC/2015.
Em seu Recurso Especial, o Ministério Público Eleitoral alega, em síntese: a) violados os arts. 259
do CE; 5º, LV e LIV, da Constituição Federal e 1.009, § 1º, do CPC/2015, visto que é teratológica a
decisão regional em que acolhida Questão de Ordem para se anular o processo, diante da
preclusão da matéria envolvendo a produção de prova pericial; b) dissídio jurisprudencial com
aresto do TSE no sentido de que, "interposto o recurso, este não pode ser complementado ou
renovado, ainda que o prazo não se tenha esgotado, operando-se a preclusão consumativa".
Nos Recursos Especiais Eleitorais de Franciele Paixão de Queiroz e Juscelino da Cruz Filgueira
Júnior, sustentam-se, em breve síntese que (IDs 40543638 e 39928588): a) os Embargos opostos
objetivavam o esclarecimento acerca da aplicação do art. 1.023, § 2º, do CPC/2015; b) o aresto
regional violou o dispositivo previsto no art. 1.024, § 1º, do CPC/2015, uma vez que os aclaratórios
devem ser julgados na sessão subsequente à respectiva oposição.
Foram apresentadas contrarrazões (IDs 39929338, 39929188, 39927388 e 39927488).
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral manifesta-se pelo parcial provimento do Recurso Especial de
Airton Chagas Cavalcante, pelo provimento do Recurso Especial do Ministério Público Eleitoral e
pela negativa de provimento aos Recursos Especiais de Franciele Paixão Queiroz e Juscelino da
Cruz Filgueira Júnior (ID 41808388).
Em petição (ID 42066588), Juscelino da Cruz Filgueira Júnior requer o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que seja realizado juízo de admissibilidade em seu Recurso Especial.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, anoto que o entendimento de que o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL não está
vinculado ao exame de admissibilidade realizado no Tribunal de origem, razão pela qual não há
falar em usurpação da competência (REspe 80-52/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/11
/2018; AgR-REspe 278-63, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 8/9/2008).
Desse modo, a ausência de juízo de admissibilidade pela instância de origem não acarreta
qualquer prejuízo à parte que interpõe o Recurso Especial, bem como não impede a análise dos
pressupostos processuais no âmbito deste TRIBUNAL. Aliás, a "decretação de nulidade de ato
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pressupostos processuais no âmbito deste TRIBUNAL. Aliás, a "decretação de nulidade de ato
processual pressupõe efetivo prejuízo à parte, a teor do art. 219 do Código Eleitoral e de
precedentes desta Corte" REspe 85-47/PI (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 19.12.2016).
De outra parte, consoante jurisprudência desta CORTE SUPERIOR, "as decisões interlocutórias ou
sem caráter definitivo proferidas em ações eleitorais são irrecorríveis, ficando os eventuais
inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão final do processo,
entendimento que se aplica, inclusive aos acórdãos em que se anulam sentenças para determinar
o prosseguimento do feito na origem" AgR-REspe 11-04/RN (Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE
CARVALHO NETO, DJe de 2/3/2020 - destaquei). No mesmo sentido:
"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.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o acórdão que afasta a
litispendência entre ações eleitorais não ostenta natureza terminativa, razão pela qual é irrecorrível
de imediato, devendo, em caso de inconformismo, ser aviado o recurso próprio em face da decisão
definitiva de mérito.
3. Agravo regimental a que se nega provimento." AgR-AI 33-54/MG (Rel. Min. EDSON FACHIN,
DJe de 28/11/2018 - destaquei)
Na hipótese, o TRE/MA, em sede de Embargos de Declaração, assentou a nulidade do processo a
partir da sentença, haja vista a negativa de prestação jurisdicional do Juízo da 70ª ZE/MA, uma vez
reconhecida a ausência no enfrentamento de matéria de natureza preliminar arguida em
contestação, bem como pela falta de realização de prova pericial em mídia anexada aos autos pela
parte autora. Transcrevo as seguintes passagens do voto condutor do aresto recorrido:
Para análise da questão, há de se perquirir se o presente caso está relacionado à correção de
vício sanável (§§ 1º e 2º) ou ao reconhecimento da necessidade de prova (§ 3º) e, caso
determinada, se a providência deveria ser realizada no âmbito deste Tribunal ou no juízo de
origem. Em última análise, cabe-nos também verificar se a presente situação porventura escaparia
da subsunção aos dispositivos em questão. Vejamos.
Excelências, salvo melhor juízo, não me parece que estamos diante da situação prevista no § 3º,
qual seja, a do simples reconhecimento da necessidade de produção de prova, ao que não
vislumbro possibilidade de conversão do julgamento em diligência, até por entender inviável a esta
Corte decidir o recurso após a instrução, sobre o que falarei mais adiante. Além disso, não me
parece também configurado um vício sanável, ao menos um que dependa exclusivamente da
provocação de qualquer das partes, pelo que percebo que as razões para o afastamento de ambas
as situações parecem convergir em torno de uma única elucidação.
Tenho que a questão aqui posta possui maior profundidade do que somente esta Corte deferir ou
não, neste momento, pedido de perícia na mídia. É que, a meu ver, nesta ocasião, o direito que se
discute não seria ainda sobre se caberia ou não realização da perícia, mas sim sobre a ausência
de apreciação judicial de pedidos constantes já nas defesas escritas e que não se encontrou, em
análise detida dos autos, manifestação do juízo singular.

Frise-se que, da leitura do termo de audiência de instrução, não se percebe apreciação dos
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Frise-se que, da leitura do termo de audiência de instrução, não se percebe apreciação dos
diversos pedidos de realização da prova, presentes no âmbito das contestações (fls. 47, 60, 85), o
que, a meu ver, configura-se em negativa de prestação jurisdicional, por parte da instância
inaugural.
E mais, nem se diga que tal lacuna do juízo de origem esteja justificada por ele ter considerado
ilícita a prova, afastando, em tese, a necessidade de apreciar o pedido de perícia, uma vez que, no
mínimo, seria cabível manifestação no sentido de declarar a prejudicialidade da demanda, ainda
que o fizesse na peça sentencial, o que não se verificou nos autos. Salvo melhor entendimento,
não caberia a esta Corte decidir sobre pedido de realização de perícia, não por não ter a
prerrogativa de determinar a produção de prova que entender conveniente, mas sim porque se o
fizesse, estaria avocando a competência do juiz singular, que seria o órgão naturalmente
incumbido de decidir originariamente sobre a necessidade de fazê-lo, implicando em evidente
supressão de instância [...] não reconheço, especificamente neste tópico, causa madura suficiente
a justificar aplicação do § 3º, inciso III, do art. 1.013 do CPC. Isso porque não houve a devida
prestação jurisdicional, ferindo-se o princípio da indeclinabilidade da jurisdição, o qual reza, em
suma, que o órgão competente e desimpedido não pode imiscuir-se de apreciar qualquer que seja
a demanda posta sob sua análise por qualquer das partes, independentemente de atendê-la ou
não, desde que profira decisão de forma fundamentada.
Portanto, como se vê, trata-se de nulidade absoluta e, por consequência, não atingida pelo
fenômeno da preclusão, em virtude de se tratar de direito indisponível até mesmo à parte [...]
Outrossim, a presente questão de ordem nos impele a proceder minuciosa reanálise dos autos,
onde se pode constatar ainda que não foi tratada na sentença a preliminar de extinção do feito por
ausência de formalidades obrigatórias na inicial, suscitada pela ora peticionante, também em sede
de contestação, restando igualmente quanto a esse aspecto, incompleta a prestação jurisdicional
no juízo de origem.
Pelo apresentado, em dissonância ao parecer ministerial, VOTO pelo ACOLHIMENTO da questão
de ordem, para decretar a nulidade do processo até a sentença e o envio dos autos à instância de
origem para que seja apreciado o pedido de produção de perícia na mídia apresentada na exordial
da representação, bem como seja apreciada a preliminar de extinção do feito por ausência de
requisitos para sua propositura, ao tempo que afasto a ocorrência de litigância de má-fé apontada
o
pelo MPE, por não vislumbrar sucedido nenhum dos eventos previstos nos incisos do art. 8 , do
CPC/2015.
Por corolário, se assim entender esta Corte, JULGO prejudicadas a análise da admissibilidade,
bem como das outras questões preliminares e o mérito de todos os embargos de declaração
opostos." (destaquei)
Com efeito, o aresto regional ora impugnado pelos Recursos Especiais Eleitorais possui natureza
não terminativa, uma vez que se limita a determinar o retorno dos autos para instrução processual
e análise de matéria preliminar, sendo, portanto, nos termos da jurisprudência desta CORTE
SUPERIOR, forçoso reconhecer a inadmissibilidade da impugnação do acórdão proferido pelo TRE
/MA por meio de Recurso Especial Eleitoral.
Diante do exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral,
NEGO SEGUIMENTO aos Recursos Especiais Eleitorais.
Publique-se.
Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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: 0605634-29.2018.6.13.0000 RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL (BELO
HORIZONTE - DF)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

RECORRIDO

: JOSE GUILHERME FERREIRA FILHO

ADVOGADO

: BERNARDO ROMANIZIO DE CARVALHO (0101730/MG)

ADVOGADO

: BRENO TRAJANO DOS SANTOS (0091807/MG)

ADVOGADO

: GUILHERME OCTAVIO SANTOS RODRIGUES (0084349/MG)

ADVOGADO

: TARSO DUARTE DE TASSIS (0084545/MG)

ADVOGADO

: THAISA MARA DE SOUZA (0129975/MG)

RECORRIDO

: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - ESTADUAL

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
ASSISTENTE

: CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO

ADVOGADO

: BERNARDO ROMANIZIO DE CARVALHO (0101730/MG)

ADVOGADO

: BRENO TRAJANO DOS SANTOS (0091807/MG)

ADVOGADO

: TARSO DUARTE DE TASSIS (0084545/MG)

ADVOGADO

: THAISA MARA DE SOUZA (0129975/MG)

ASSISTENTE

: MARCELO GUILHERME DE ARO FERREIRA

ADVOGADO

: BERNARDO ROMANIZIO DE CARVALHO (0101730/MG)

ADVOGADO

: BRENO TRAJANO DOS SANTOS (0091807/MG)

ADVOGADO

: TARSO DUARTE DE TASSIS (0084545/MG)

ADVOGADO

: THAISA MARA DE SOUZA (0129975/MG)

RECORRENTE : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - ESTADUAL
ADVOGADO

: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM (0043712/MG)

RECORRENTE : Ministério Público Eleitoral

RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL (11550) - 0605634-29.2018.6.13.0000 - BELO HORIZONTE
- MINAS GERAIS
RELATOR(A): MINISTRO(A) ALEXANDRE DE MORAES
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - ESTADUAL, MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL
Advogado do(a) RECORRENTE: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG0043712
Advogado do(a) RECORRENTE:
RECORRIDO:

JOSE

GUILHERME

FERREIRA

FILHO,

MOVIMENTO

DEMOCRÁTICO

BRASILEIRO (MDB) - ESTADUAL
Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME OCTAVIO SANTOS RODRIGUES - MG0084349,
TARSO DUARTE DE TASSIS - MG0084545, BERNARDO ROMANIZIO DE CARVALHO MG0101730, BRENO TRAJANO DOS SANTOS - MG0091807, THAISA MARA DE SOUZA MG0129975
Advogado do(a) RECORRIDO:
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A AGRAVO REGIMENTAL
Considerando a interposição de agravo regimental, fica(m) a(s) parte(s) agravada(s) intimadas
para apresentar contrarrazões, no prazo de três dias.
Janine Medeiros Santos
Coordenadoria de Processamento
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Coordenadoria de Processamento

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE(12135) Nº 0601739-52.2020.6.00.0000
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0601739-52.2020.6.00.0000 TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
(ITABERABA - DF)
: Ministro Luis Felipe Salomão
: Procurador Geral Eleitoral

REQUERENTE : JOSE RAIMUNDO SAMPAIO OLIVEIRA
ADVOGADO

: FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO (0018109/BA)

ADVOGADO

: GEORGEA MICHELE LARANJEIRA FAISLON HUGHES (0038987/DF)

ADVOGADO

: NADJA GLEIDE SA DAS NEVES (0045779/BA)

ADVOGADO

: SIDNEY SA DAS NEVES (0019033/BA)

index: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)-0601739-52.2020.6.00.0000-[Prestação
de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Não Apresentação das Contas]-BAHIAITABERABA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) Nº 0601739-52.2020.6.00.0000 (PJe) ITABERABA - BAHIA
RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
REQUERENTE: JOSE RAIMUNDO SAMPAIO OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO - BA0018109-A,
GEORGEA MICHELE LARANJEIRA FAISLON HUGHES - DF0038987, NADJA GLEIDE SA DAS
NEVES - BA0045779, SIDNEY SA DAS NEVES - BA0019033
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

CONTAS

IMPOSSIBILIDADE.

NÃO

PRESTADAS.

SÚMULA

42/TSE.

ELEIÇÕES

FUMUS

BONI

2016.

QUITAÇÃO

JURIS.

ELEITORAL.

AUSÊNCIA.

LIMINAR.

INDEFERIMENTO.
1. Tutela antecipada antecedente, com pedido de liminar, proposta por candidato ao cargo de
prefeito do Município de Itaberaba/BA nas Eleições 2020, na qual se requer seja concedido efeito
suspensivo ao Agravo em Recurso Especial 0600030-12 para afastar a falta de quitação eleitoral
decorrente do julgamento de contas do pleito de 2016 como não prestadas.
2. Em juízo preliminar, verifica-se que os argumentos aduzidos pelo candidato não lhe conferem o
pretendido direito à quitação eleitoral.
3. É incontroverso, de acordo com a moldura fática estabelecida pelo TRE/BA nos autos do
AREspE 0600030-12, que se julgaram como não prestadas as contas de campanha do autor
alusivas às Eleições 2016, quando também concorreu ao cargo de prefeito, e que essa decisão
transitou em julgado. Ademais, requerimento posterior para se regularizarem as contas foi
indeferido, por haver débito pendente, sem que fosse interposto recurso.
4. Desse modo, constata-se, em análise perfunctória, que incide no caso a Súmula 42/TSE,
segundo a qual "a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas".
5. Assim, ainda que venha a ser deferida a regularização das contas, se comprovado o
adimplemento do débito (art. 73, § 5º, da Res.-TSE 23.463/2015), essa circunstância não
possibilitará que se obtenha quitação eleitoral até o fim de 2020, pois ainda em curso do mandato
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adimplemento do débito (art. 73, § 5º, da Res.-TSE 23.463/2015), essa circunstância não
possibilitará que se obtenha quitação eleitoral até o fim de 2020, pois ainda em curso do mandato
para o qual concorreu.
6. Ausente, primo ictu oculi, o fumus boni juris, não há que se apreciar o requisito do periculum in
mora.
7. Liminar indeferida.
DECISÃO
Trata-se de tutela antecipada antecedente, com pedido de provimento liminar, proposta por José
Raimundo Sampaio Oliveira, candidato ao cargo de prefeito do Município de Itaberaba/BA nas
Eleições 2020, na qual se requer seja concedido efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial
0600030-12 para afastar a falta de quitação eleitoral decorrente do julgamento de contas do pleito
de 2016 como não prestadas.
Na inicial, alega-se, em síntese, que há plausibilidade jurídica no agravo em recurso interposto nos
autos da prestação de contas, porquanto o aresto proferido pelo TRE/BA naquele feito está em
desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a entrega intempestiva de
documentos constitui mera irregularidade formal" e "as contas não podem ser julgadas como não
prestadas quando efetivamente o candidato apresenta documentos aptos à análise do órgão
técnico de contas" (ID 52.205.238).
Aponta-se perigo de dano, pois, "o juízo zonal da 42ª ZE indeferiu o seu requerimento de registro
de candidatura, para estas eleições de 2020, onde tem seu registro requerido para disputa,
novamente, do cargo eletivo de Prefeito Municipal, causando-lhe enormes prejuízos perante o
eleitorado, porquanto o TRE-BA manteve este indeferimento".
Por fim, se requer seja concedida liminar "para suspender os efeitos do julgamento efetivado na
Prestação de Contas PC nº 0600030-12.2020.605.0042, julgadas não prestadas pelo TRE-BA,
determinando-se a retirada da primeira anotação no Sistema ELO, quanto à Atualização de
Situação de Eleitor (ASE), com o Código ASE 230, motivo 1, viabilizando a emissão da Certidão de
Quitação Eleitoral, até o julgamento final do recurso especial eleitoral com agravo".
É o relatório. Decido.
A concessão de liminar requer presença conjugada da plausibilidade do direito invocado e do
perigo da demora.
Na espécie, pretende-se seja atribuído liminarmente efeito suspensivo ao Agravo em Recurso
Especial 0600030-12, relativo a prestação de contas de campanha das Eleições 2016, as quais
foram julgadas não prestadas na origem, impedindo o autor de obter quitação eleitoral para
disputar o pleito de 2020.
Em juízo preliminar, considero que os argumentos aduzidos pelo candidato não lhe conferem o
pretendido direito à quitação eleitoral.
É incontroverso, de acordo com a moldura fática estabelecida pelo TRE/BA nos autos do AREspE
0600030-12, que se julgaram como não prestadas as contas de campanha do autor alusivas às
Eleições 2016, quando também concorreu ao cargo de prefeito, e que essa decisão transitou em
julgado. Ademais, requerimento posterior para se regularizarem as contas foi indeferido, por haver
débito pendente, sem que fosse interposto recurso.
Extrai-se do aresto do TRE/BA no AREspe 0600030-12 (ID 52.530.088 daqueles autos):
Vê-se, portanto, que a pretensão do recorrente de aprovação de contas que já foram declaradas
não prestadas, com decisão transitada em julgado, não encontra qualquer respaldo.
Outrossim, nota-se que a petição do candidato, com requerimento de aprovação das contas, foi
recebida como pedido de regularização das contas, para os fins de divulgação e de regularização
da situação no cadastro eleitoral ao término da legislatura, entretanto, foi rejeitada pelo juízo de
primeiro grau.
Com efeito, determinado o recolhimento ao Tesouro de verbas recebidas do Fundo Partidário, cujo
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Com efeito, determinado o recolhimento ao Tesouro de verbas recebidas do Fundo Partidário, cujo
gasto não restou devidamente esclarecido (decisão contra a qual não aviado recurso), foi iniciado o
cumprimento da sentença. No particular, conforme ressaltado pelo Ministério Público, trata-se de
matéria que não comporta reexame nesta oportunidade, sendo tais valores já objeto de cobrança
movida pela União.
Nesse contexto, registra-se que os comprovantes de pagamento, anexados ao petitório
apresentado pelo ora agravante, nos vertentes autos, na data de ontem, 22.09.2020, devem ser
apresentados pela parte ao juízo zonal, que apreciará o adimplemento ou não da dívida perante o
erário, mormente considerando a petição de cumprimento de sentença id 9403582, com valores
atualizados.
Desse modo, constata-se, em análise perfunctória, que incide no caso a Súmula 42/TSE, segundo
a qual "a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas".
Assim, ainda que venha a ser deferida a regularização das contas, se comprovado o adimplemento
do débito (art. 73, § 5º, da Res.-TSE 23.463/2015), essa circunstância não possibilitará que se
obtenha quitação eleitoral até o fim de 2020, pois ainda em curso do mandato para o qual
concorreu.
Assim, não demonstrada primo ictu oculi a probabilidade de ser acolhido o direito invocado, deixase de apreciar o requisito do periculum in mora.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 13 de novembro de 2020.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator

CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO(11535) Nº 060039303.2019.6.00.0000
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600393-03.2019.6.00.0000 CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDO
POLÍTICO (BRASÍLIA - DF)
: Ministro Mauro Campbell Marques
: Procurador Geral Eleitoral

REQUERIDO

: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) - NACIONAL

ADVOGADO

: ANGELO LONGO FERRARO (2612680/SP)

ADVOGADO

: CAROLINA FREIRE NASCIMENTO (5968700/DF)

ADVOGADO

: EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO (0493500/DF)

ADVOGADO

: FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS FILHO (3793400/DF)

ADVOGADO

: GABRIEL BRANDAO RIBEIRO (4883700/DF)

ADVOGADO

: MARCELO WINCH SCHMIDT (5359900/DF)

ADVOGADO

: MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES (5746900/DF)

ADVOGADO

: RACHEL LUZARDO DE ARAGAO (5666800/DF)

REQUERENTE : HEITOR RODRIGO PEREIRA FREIRE
ADVOGADO

: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES (0034850/GO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO
Nº 0600393-03.2019.6.00.0000 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques
Requerente: Ministério Público Eleitoral
Requerido: Partido dos Trabalhadores (PT) - Nacional
Advogados: Eugênio José Guilherme de Aragão - OAB: 4935/DF e outros
AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CANCELAMENTO DE
REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS
PREVISTAS NO ART. 28 DA LEI Nº 9.096/1995. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.
1. No caso, o agravante aduz que há, nos autos do processo eletrônico, elementos que
demonstram que o PT efetivamente recebeu recursos de procedência estrangeira, por meio de
propina recebida de empresas estrangeiras que firmaram contratos com estatais brasileiras, fato
que seria suficiente para aplicar a sanção de cancelamento do registro do partido, nos termos do
art. 28, I, da Lei nº 9.096/1995.
2. A decisão impugnada atestou que os fatos relatados na petição inicial não se amoldam a
nenhuma das hipóteses listadas, de forma exaustiva, no art. 28 da Lei nº 9.096/1995.
3. Por se tratarem de normas restritivas de direito, as hipóteses de cancelamento de registro de
partido político não admitem interpretação que amplie seu alcance. Precedente.
4. Não existem, nas razões do recurso em análise, argumentos suficientes para alterar a decisão
agravada, motivo pelo qual esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. Agravo interno recebido como pedido de reconsideração. Pedido indeferido.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em receber o agravo
regimental como pedido de reconsideração e o indeferir, nos termos do voto do relator.
Brasília, 3 de novembro de 2020.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Senhor Presidente, Heitor Rodrigo
Pereira Freire apresentou denúncia com pedido de abertura de processo de cancelamento de
registro de partido político em desfavor do Partido dos Trabalhadores (PT) - nacional, com base
nos arts. 17 da Constituição Federal e 28 da Lei nº 9.096/1995.
Segundo o autor, o PT recebeu recursos de origem estrangeira, o que é vedado pelo art. 28, I, da
Lei nº 9.096/1995. Esse ilícito foi identificado no âmbito da Operação Lava Jato e os recursos
recebidos seriam provenientes das empresas Petrobras, Sonangol e Toshiba.
Em relação à Petrobras, alegou que a estatal "[...] contratava suas obras de engenharia com um
grupo de empreiteiras, que controlavam os preços e devolviam 3% de tudo o que recebiam aos
corruptos [...]" (ID 13483738, fls. 14-15). Asseverou que (ID 13483738, fl. 26):
[...] o quadro de acionistas/investidores da PETROBRÁS é composto por capital estrangeiro, não
havendo na legislação de regência nenhum indicativo de que o recurso tenha que ser
integralmente de origem estrangeira para adequação típica ao que preconiza o Art. 28, I, da Lei nº
9.096/95.
De igual modo, afirmou, com base no depoimento de Nestor Cerveró prestado nos autos da
Operação Lava Jato, que o PT recebeu dinheiro de origem estrangeira, advindo da empresa
Sonangol, em razão de a Petrobras ter adquirido, em uma transação comercial, blocos de petróleo
oferecidos pela empresa angolana.
Já em relação à empresa Toshiba, de origem japonesa, a propina teria sido entregue ao PT em
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Já em relação à empresa Toshiba, de origem japonesa, a propina teria sido entregue ao PT em
razão de contratos firmados no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) entre a citada
multinacional e a Petrobras.
O autor sustentou, ainda, que o registro civil e o estatuto do PT deveriam ser cancelados por força
da não apresentação de contas à Justiça Eleitoral, hipótese legal prevista no art. 28, III, da Lei dos
Partidos Políticos. Defendeu que a citada agremiação estaria em mora, pois as contas só poderiam
ser entendidas como devidamente prestadas quando possibilitassem, de forma efetiva, a
fiscalização das despesas e receitas por parte da Justiça Eleitoral (ID 13483738, fls. 49-50).
Argumentou também que o pedido de cancelamento do registro do PT deve ser deferido,
porquanto a grei partidária não mais se reveste de características de partido político, mas, sim, de
uma organização criminosa que pratica crimes das mais variadas formas, tais como lavagem de
dinheiro, evasão de divisas, corrupção etc.
Ao final requereu o recebimento da denúncia e o processamento e deferimento do pedido de
cancelamento do registro civil e do estatuto do PT neste Tribunal.
Citado para apresentar defesa, o partido negou a prática dos atos a ele imputados (ID 19583388).
Em 27.8.2020, o então relator, Ministro Og Fernandes, indeferiu o pedido, sob o fundamento de
que as hipóteses de cancelamento de registro de partido, previstas no art. 28 da Lei nº 9.096/1995,
são exaustivas e devem ser interpretadas de forma restritiva, de sorte que os fatos trazidos pelo
autor da ação não se enquadram em nenhuma das hipóteses legalmente previstas.
Dessa decisão, o Ministério Público Eleitoral interpôs o presente agravo interno, no qual alega que
os fatos expostos na petição inicial, amparados por provas colhidas na Operação Lava Jato,
indicam o recebimento de recursos estrangeiros pelo PT, "[...] com o desiderato de influenciar na
tomada de decisão de companhia estatal, de modo a beneficiar pessoas jurídicas estrangeiras, em
detrimento do interesse público nacional" (ID 40958738, fl. 11).
No ponto, assevera que (ID 40958738, fl. 11):
[...] os partidos políticos são entidades organizadas com o nítido propósito de alcançarem o poder
político e nele se manterem, consubstanciando verdadeiro instrumento de tomada de decisões
políticas no âmbito do Estado. Ou seja, são instituições umbilicalmente ligadas à soberania
nacional.
Desse modo, sustenta que os fatos apresentados na inicial são aptos para embasar a ação de
cancelamento do registro do partido político com base no art. 28 da Lei nº 9.096/1995, motivo pelo
qual requer seja reconsiderada a decisão ou submetido o agravo interno ao Plenário para que seja
deferida a abertura da fase instrutória do feito.
Ato contínuo, os autos digitais foram conclusos para decisão.
Contudo, verificou-se que a Secretaria Judiciária não procedeu à intimação do PT para que, caso
quisesse, apresentasse contrarrazões ao agravo interno, providência que foi determinada pelo
despacho de ID 42140888.
Em atendimento ao referido despacho, o agravado apresentou contrarrazões (ID 43370338).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (relator): Senhor Presidente, o recurso é
tempestivo. A ciência do MPE ocorreu em 10.9.2020, quinta-feira, e o presente agravo interno foi
interposto em 11.9.2020, sexta-feira (ID 40958738).
Em análise preliminar, assento o caráter administrativo do feito e recebo o agravo interno como
pedido de reconsideração, conforme a pacífica jurisprudência deste Tribunal. No ponto, cito
precedente:
AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO COMO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. PMB.
REQUERIMENTO DO MPE DE DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E
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PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. PMB.
REQUERIMENTO DO MPE DE DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E
DO DIREITO DE ANTENA COM BASE NA ATUAL REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA
AGREMIAÇÃO NAS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL, COM O DESCARTE DA
DENSIDADE ORIGINÁRIA, VERIFICADA NO MOMENTO DA CRIAÇÃO DO NOVEL PARTIDO
POLÍTICO. ADMISSIBILIDADE, À LUZ DO DISPOSTO NA EC 91/2016 E NO ENTENDIMENTO
FIRMADO POR ESTA CORTE NA RES.-TSE 23.485/2016. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS
PEDIDOS FORMULADOS PELO MPE. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO POSICIONAMENTO
FIRMADO PELO STF NAS ADIs 4.430, 4.795 e 5.105. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE
DISTINGUISHING, LEVANDO-SE EM CONTA A SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NOS AUTOS,
BEM COMO A EXPRESSA VONTADE DO LEGISLADOR CONSTITUINTE DERIVADO,
MATERIALIZADA NA EC 91/2016. AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO, EM ORDEM A INDEFERI-LO. PREJUÍZO DA AÇÃO CAUTELAR 060092312 (PJE), CONEXA AO PRESENTE FEITO, TORNANDO-SE SEM EFEITO A LIMINAR
CONCEDIDA.
1. O Agravo Regimental interposto contra decisão em processo de natureza administrativa é
recebido como pedido de reconsideração (PP 13-34/DF, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,
DJe de 3.4.2017).
[...]
13. Agravo Regimental recebido como pedido de reconsideração, em ordem a indeferi-lo, ficando,
por conseguinte, prejudicada a Ação Cautelar 0600923-12 (PJe), conexa ao presente feito,
tornando-se sem efeito a liminar concedida.
(AgR-Pet nº 278-36/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 19.6.2018, DJe de
10.8.2018)
No mérito, o recurso não deve prosperar.
Por pertinente, reproduzo os seguintes trechos da decisão agravada que trataram dos temas
objeto do presente agravo interno (ID 37235338):
É sabido que, no modelo de democracia adotado no Brasil - democracia representativa -, os
partidos políticos exercem papel crucial na assimilação da vontade popular.
Nesse sentido, o eminente Ministro Luiz Fux afirmou o seguinte:
[...]
Certo da importância desses entes para a democracia em nosso país, o legislador
infraconstitucional estabeleceu, no art. 28 da Lei nº 9.096/1995, apenas três hipóteses em que é
possível o expurgo dessas entidades de modo forçoso pelo Poder Judiciário, a saber:
Art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o
cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado:
I - ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira;
II - estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros;
III - não ter prestado, nos termos desta Lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral;
IV - que mantém organização paramilitar.
A toda evidência, tais normas possuem nítido caráter restritivo, uma vez que estabelecem
hipóteses de exclusão do ordenamento jurídico de entes representativos da opinião política de
parcela da população. Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que se deve dar a normas dessa
natureza interpretação restritiva, afastando sua aplicação, por analogia ou interpretação extensiva,
a fatos nela não previstos. Nessa linha, cito da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. VEICULAÇÃO DE OPINIÃO DEGRADANTE OU
DESFAVORÁVEL À CANDIDATA EM SÍTIO ELETRÔNICO.
[...]
O Tribunal Regional, ao analisar as provas, concluiu estar configurada propaganda eleitoral
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[...]
O Tribunal Regional, ao analisar as provas, concluiu estar configurada propaganda eleitoral
degradante ou desfavorável à candidata e, ante a ausência de previsão legal, não ser possível a
aplicação de multa à Google Brasil Internet Ltda. Não merece reparo o entendimento regional de
afastar a multa prevista no § 2º do art. 45 da Lei nº 9.504/1997, sobretudo se considerado o caráter
restritivo da norma, inviabilizando eventual interpretação extensiva, a supor que o legislador
dissera menos do que deveria.
[...]
(REspe nº 35.604[42033-84]/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3.8.2015, DJe de 22.10.2015)
Assentadas essas premissas condutoras da análise, passo a apreciar os fatos trazidos pelo autor
da denúncia.
Segundo consta na petição inicial, o PT teria recebido recursos estrangeiros, o que é vedado pelo
art. 28, I, da Lei dos Partidos Políticos. Esses recursos teriam origem nos contratos firmados entre
empresas brasileiras e estrangeiras com a Petrobras, cujos pagamentos realizados pela estatal
brasileira retornavam, em parte, para a agremiação partidária em forma de propina.
Essa matéria sob a perspectiva trazida na denúncia não é novidade neste Tribunal. Fatos
relacionados ao pagamento de propina a partidos políticos por empresas estrangeiras em razão de
contratos obtidos foram objeto de análise no CRPP nº 256-75/SP e no CRPP nº 0604166-27/DF,
ocasião em que o Plenário do TSE assentou a improcedência do pedido de cancelamento dos
partidos requeridos em ambos os feitos.
Em reforço à ideia de que tais fatos não se amoldam ao art. 28, I, da Lei dos Partidos Políticos,
faço notar que o bem jurídico tutelado pela norma é a proteção da soberania nacional, na medida
em que os partidos políticos, entes centrais no modelo de democracia adotado no país, poderiam
ser capturados por entidades e governos estrangeiros interessados em alcançar, de forma
transversa, o poder político nacional.
A interpretação da norma do art. 28 da Lei dos Partidos Políticos, nos estreitos limites que se deve
dar a uma norma restritiva de direito, não possui espectro econômico. Na espécie, o fim visado
pelas ações escusas dessas empresas estrangeiras que pagam propina para celebrar contratos
com empresas nacionais é a maximização do lucro, não a obtenção do poder político, razão pela
qual esse cenário, ainda que indesejado, passa à margem do alcance da norma em comento.
(grifos acrescidos)
Em consonância com a decisão agravada, entendo que os fatos narrados na inicial,
consubstanciados no suposto recebimento, pelo PT, de propina em decorrência de contratos
firmados entre empresas estrangeiras e estatais brasileiras, com o posterior envio ao exterior e
retorno ao Brasil desses valores para financiar campanhas eleitorais, não se enquadram nas
hipóteses legais previstas no art. 28 da Lei nº 9.096/1995.
Rememoro que fatos semelhantes já foram, em 10.3.2020, objeto de análise pelo Plenário deste
Tribunal, no pedido de reconsideração no CRPP nº 0604166-27.2017.6.00.0000/DF. Na ocasião,
ficou consignado que os recursos supostamente recebidos pelo PT nem sequer poderiam ser
considerados de origem estrangeira, estando estampada, na ementa daquele julgado - item 2 -, a
afirmativa de que tais fatos "[...] não se subsumem a nenhuma das hipóteses listadas, de forma
exaustiva, no art. 28 da Lei nº 9.096/1995".
Daquele julgado extraio os seguintes excertos, os quais julgo pertinentes para o deslinde da
presente demanda:
[...] trago a lume, sobre essa matéria, o que consta no parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral
juntado aos autos digitais do CRPP nº 0600474-83.2018.6.00.0000, no qual fato semelhante,
protagonizado pelas empresas Keppel Fells e Petrobras, é objeto de idêntico pedido deste feito
(CRPP nº 0600474-83.2018.6.00.0000, ID 11948188, fl. 16):
97. A inicial faz alusão ao fato de que "Zwi Skornicki, representando os interesses do Grupo Keppel
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97. A inicial faz alusão ao fato de que "Zwi Skornicki, representando os interesses do Grupo Keppel
Fels, pagou vantagem indevida nos contratos celebrados pelo Grupo com a Petrobrás
relativamente à Plataformas P51, P52, P56 e P58. A propina foi calculada em cerca de 1% do valor
dos contratos e era dividida entre agentes da Petrobrás, como o Diretor de Serviços e Engenharia
Renato de Souza Duque e o gerente de Serviços e Engenharia Pedro José Barusco Filho, e à
agremiação política responsável pela sustentação de Renato de Souza Duque no cargo de Diretor
da Petrobrás, o Partido dos Trabalhadores" (ID. 254811, p. 13-14)
98. O Grupo Keppel Fels é originário de Cingapura. No entanto, o grupo econômico possui uma
pessoa jurídica com sede no Brasil, a Keppel Fels Brasil, responsável pelos projetos do grupo no
país.
99. Nesse contexto, não há como olvidar que os fatos imputados ao requerido - recebimento de
recursos de procedência estrangeira - se deram em razão de contratos firmados no Brasil com a
Petrobrás e a Sete Brasil. Ou seja, são recursos cuja origem é nacional, decorrentes de atos de
corrupção que lesaram empresas estatais brasileiras. [...]
Portanto, ainda que o autor tivesse, nestes autos digitais, obtido êxito em demonstrar que os
recursos provenientes do alegado esquema de propina existente nos contratos firmados com a
Petrobras foram direcionados para financiar a campanha do PT, entendo, na linha defendida pela
PGE, que esse fato não se amolda à hipótese de cancelamento de registro de partido político
descrita no art. 28, I, da Lei nº 9.096/1995. (grifos acrescidos)
Logo, seja porque não se vislumbra a origem estrangeira dos recursos em análise, conforme já
afirmou este Tribunal, seja porque as empresas supostamente financiadoras do modelo buscavam,
tão somente, a obtenção de lucros comerciais, como afirmado na decisão ora agravada, os fatos
narrados na petição inicial da presente ação são inaptos para justificar a procedência do pedido da
ação.
Assevero, por oportuno, que, por se tratarem de normas restritivas de direito, as hipóteses de
cancelamento de registro de partido político, previstas, de forma exaustiva, no art. 28 da Lei nº
9.096/1995, não admitem interpretação que amplie seu alcance. Nesse sentido, cito precedente:
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

RECEBIDOS

COMO

SEGUNDO

PEDIDO

DE

RECONSIDERAÇÃO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 28 DA LEI Nº 9.096/1995.
SEGUNDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado manteve a decisão que negou seguimento ao pedido de cancelamento
de registro de partido político por entender que os fatos relatados na petição inicial não se
amoldam a nenhuma das hipóteses listadas, de forma exaustiva, no art. 28 da Lei nº 9.096/1995.
2. Por se tratarem de normas restritivas de direito, as hipóteses sancionadoras do art. 28 da Lei
dos Partidos Políticos exigem interpretação restrita, sendo vedado ao julgador, no exercício da
atividade judicante, estender seu espectro de incidência para emoldurar fatos nela não previstos.
3. O julgador não está obrigado a enfrentar a tese estritamente sob a ótica propugnada pelas
partes, mormente quando encontrou fundamentos suficientes para solucionar a controvérsia.
Precedente.
4. Embargos de declaração recebidos como segundo pedido de reconsideração. Pedido indeferido.
(ED-Reconsid-CRPP nº 0604166-27/DF, rel. Min. Og Fernandes, julgados em 27.8.2020, DJe de
21.9.2020 - grifos acrescidos)
Assim, louvando a combatividade do Parquet, entendo desnecessária a abertura da fase instrutória
do feito, porquanto, ainda que esses fatos viessem a ser comprovados, esta Justiça Eleitoral não
poderia, com base no art. 28 da Lei dos Partidos, aplicar a sanção de cancelamento do registro da
agremiação pretendida pelo autor da ação.
Feitas essas considerações, concluo que o agravante não apresentou argumentos aptos para
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Feitas essas considerações, concluo que o agravante não apresentou argumentos aptos para
modificar a decisão questionada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, recebo o agravo interno como pedido de reconsideração, o qual indefiro.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
Reconsid-CRPP nº 0600393-03.2019.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques.
Requerente: Ministério Público Eleitoral. Requerido: Partido dos Trabalhadores (PT) - Nacional
(Advogados: Eugênio José Guilherme de Aragão - OAB: 4935/DF e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, recebeu o agravo regimental como pedido de
reconsideração e o indeferiu, nos termos do voto do relator.
Composição: Ministros Edson Fachin (vice-presidente no exercício da presidência), Alexandre de
Moraes, Marco Aurélio, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 3.11.2020.

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE(12134) Nº 0601768-05.2020.6.00.0000
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI
REQUERIDO

: 0601768-05.2020.6.00.0000 TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
(AVELINÓPOLIS - DF)
: Ministro Sergio Silveira Banhos
: Procurador Geral Eleitoral
: COLIGAÇÃO UNIDOS POR AMOR A AVELINÓPOLIS

REQUERENTE : FABIO ALVES NETO
ADVOGADO

: BRUNA LOSSIO PEREIRA (4551700A/DF)

ADVOGADO

: DANIELA MAROCCOLO ARCURI (1807900A/DF)

ADVOGADO

: DIEGO RANGEL ARAUJO (5631500A/DF)

ADVOGADO

: DYOGO CROSARA (0023523/GO)

ADVOGADO

: HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO (6104300A/DF)

ADVOGADO

: LAURA FERREIRA ALVES DE CARVALHO (0034601/GO)

ADVOGADO

: LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO (1541000A/DF)

ADVOGADO

: RODRIGO LEPORACE FARRET (1384100A/DF)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 0601768-05.2020.6.00.0000 - CLASSE 12134 AVELINÓPOLIS - GOIÁS
Relator: Ministro Sérgio Banhos
Autor: Fábio Alves Neves
Advogados: Humberto Borges Chaves Filho - OAB: 61043/DF e outros
DECISÃO
Fábio Alves Neves, prefeito do município de Avelinópolis/GO, eleito em 2016, ajuizou tutela
provisória de urgência (ID 52797088), objetivando efeito suspensivo ao agravo e ao recurso
especial interpostos nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral 128-85.2016.6.09.0103,
ajuizada contra ele e a vice-prefeita, Eliety Pereira, para o fim de garantir a sua permanência no
cargo majoritário.
Assevera que o recurso especial ao qual pretende a atribuição de efeito suspensivo, foi interposto
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Assevera que o recurso especial ao qual pretende a atribuição de efeito suspensivo, foi interposto
com fundamento na afronta ao art. 275 do Código Eleitoral, demonstrando a presença de todas as
premissas necessárias no aresto recorrido à discussão do caso, sem necessidade de reexaminar o
acervo probatório.
Assinala que a AIJE foi ajuizada por suposto abuso de poder econômico e que foi condenado pelos
ilícitos dos arts. 22 da LC 64/90 e 30-A da Lei 9.504/97, desencadeando recurso eleitoral, o qual foi
provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar a reabertura de instrução.
Ressalta que, em face deste aresto regional, interpôs recurso especial e, devido à inadmissão do
apelo, agravo de instrumento. Nesta Corte, concluiu-se que a decisão regional era interlocutória,
não sendo passível de imediato recurso.
Afirma que, após o retorno dos autos à origem e a realização da instrução processual, foi proferida
nova sentença condenatória baseada nos arts. 22 da LC 64/90 e 30-A da Lei 9.504/97, o que
ocasionou a interposição de recurso eleitoral suscitando as mesmas preliminares já rejeitadas
anteriormente. Desprovido o recurso pelo TRE/GO, seguiu-se a oposição de embargos
declaratórios, os quais foram rejeitados, e, em consequência, a interposição de recurso especial e
de agravo de instrumento, aos quais se postula a suspensão dos efeitos no presente pedido de
tutela de urgência.
O autor alega, em suma, que:
a) há violação ao art. 275 do Código Eleitoral, tendo em vista que o TRE/GO, por apertada maioria
de 4x3, não apreciou as seguintes matérias preliminares, sob o fundamento de preclusão:
i) nulidade da sentença por julgamento ultra petita;
ii) nulidade da sentença por julgamento extra petita;
iii) impossibilidade jurídica do pedido quanto ao art. 30-A da Lei 9.504/97;
iv) ausência de fundamentação da aplicação do art. 30-A da Lei 9.504/97;
v) nulidade por ausência de citação de litisconsorte necessário.
b) "a Corte Regional incorreu em omissão insanável, que reclama o retorno dos autos à origem
para suprimento das omissões, pois o advento de um novo título judicial, em razão da anulação da
primeira sentença, exige a análise das preliminares de julgamento ultra petita; julgamento extra
petita; e ausência de fundamentação, pois tais vícios se vinculam aos fundamentos empregados
na segunda sentença, e não ao que constava do julgado anulado" (ID 52797088, p.7);
c) de acordo com os arts. 29 e 37, § 8º, da Res.-TSE 23.462/2015, "as matérias incidentais não
precluem, devendo, portanto, ser reiteradas nas novas alegações finais e no recurso eleitoral,
exigindo nova manifestação judicial acerca do tema" (ID 52797088, p. 8);
d) a plausibilidade do recurso e a necessidade do deferimento da cautelar é manifesta, pois a
anulação da primeira sentença, a reabertura da instrução processual e o retorno dos autos à
origem são circunstâncias que autorizam a análise pelo TRE/GO e impedem os efeitos da
preclusão;
e) a apreciação dessas matérias preliminares tem impacto na moldura fática da lide, como
exemplo, o julgamento extra petita, uma vez que a condenação decorreu de fatos não constantes
da inicial, mas que foram apresentados na emenda realizada após a contestação, o que afronta os
arts. 329, I, 141 e 492 do CPC;
f) há ofensa aos arts. 114 e 115, I, do CPC, pois, a ausência de citação de seu pai, ao qual foi
atribuída a autoria das condutas descritas na inicial, ocasiona a decadência da ação, por se tratar
de caso de litisconsorte passivo necessário;
g) no julgamento do REspe 624-54, de relatoria do Min. Jorge Mussi, publicado no DJE de 11/05
/2018, este Tribunal reconheceu a necessidade de citação do autor da conduta ilícita, em hipótese
de abuso do poder econômico por distribuição gratuita de bebidas;
h) "ainda que se desconsidere a jurisprudência do TSE do pleito de 2016 e se aplique a orientação
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h) "ainda que se desconsidere a jurisprudência do TSE do pleito de 2016 e se aplique a orientação
firmada para o pleito de 2018, que apura o litisconsórcio necessário a partir da teoria da asserção,
seria necessário reconhecer a nulidade por ausência de citação de litisconsorte necessário (Cf.
Obter dictum no REspe 325-03, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 28/11/2019)" (ID
52797088, p. 11);
i) há afronta ao art. 275 do Código Eleitoral e dissídio jurisprudencial quanto ao fato de o Tribunal
de origem ter ignorado por completo os depoimentos das testemunhas Divino de Oliveira Barros e
Welton Ferreira Nunes, que afastavam o caráter eleitoreiro da entrega de cestas básicas e
indicavam que sua entrega estava vinculada à confraternização natalina;
j) "as questões são relevantes, pois o acórdão se baseia em prova testemunhal e sugere um
cenário robusto e incontroverso, que, em verdade, representa elementos isolados e 'pinçados' e
não o contexto global da prova" (ID 52797088, p. 13);
k) "cerceamento de defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição) decorre do julgamento de processo
físico que não foi migrado para o PJE (como ocorre no TSE) na sessão de 27.4.2020, durante o
período de plantão extraordinário e suspensão dos prazos, num contexto em que a defesa
dependia de acesso aos autos, o que não lhe foi concedido, visto que suspenso o trabalho
presencial" (ID 52797088, p. 15);
l) "o julgamento é ultra petita (arts. 141 e 492 do CPC), já que houve condenação no art. 30-A da
Lei nº 9.504/97 sem que a inicial da AIJE tenha imputado arrecadação ou gastos ilícitos de
recursos para a campanha ou tenha sido formulado pedido de condenação a partir deste dispositivo
" (ID 52797088, p. 15);
m) "a condenação se apresenta extra petita (arts. 329, I, 141 e 492 do CPC), pois foram
considerados pela sentença e pelo acórdão elementos que não constavam da inicial e que vieram
aos autos através de petição de emenda formalizada após a citação dos réus e a apresentação
das contestações" (ID 52797088, p. 16);
n) "impossibilidade jurídica do pedido quanto à aplicação do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, pois o
referido dispositivo vincula-se à arrecadação e gastos de campanha, que inexistiram na espécie
em relação aos eventos ocorridos no final do ano de 2015 e às cestas básicas entregues no seu
contexto, muito antes de haver escolha em convenção e registro de candidaturas" (ID 52797088, p.
17);
o) "nulidade por ausência de fundamentação (arts. 93, IX, da Constituição e art. 489, § 1º, do
CPC), pois, analisando-se a sentença e o acórdão que a encampou, não há fundamentação
relacionada à arrecadação de recursos ou gastos eleitorais ilícitos" (ID 52797088, p. 17);
p) há ofensa aos arts. 22 da LC 64/90 e 5º, LIV, da CF, pois os eventos de família e de
confraternização realizados no final do ano de 2015 e adotados para fundamentar o abuso do
poder econômico, além de terem cunho privado, não teve viés eleitoral, pois não ficou comprovado
que houve pedidos de votos ou qualquer manifestação política;
q) no tocante à entrega de 5 cestas básicas e 1 pote de sorvete para pessoas estranhas ao quadro
das empresas de Chico Buzina, não houve comprovação de pedido de votos ou mensagem
eleitoreira, o que afasta a configuração do abuso de poder econômico;
r) há afronta ao art. 30-A da Lei 9.504/97, pois a entrega de 1 cesta básica nos 15 dias que
antecederam as convenções partidárias, além não ter qualquer relação com a arrecadação e os
gastos de campanha, não possui relevância jurídica para a configuração de captação ilícita de
recursos;
s) ainda que o pedido não tenha reflexo sobre o pleito de 2020, já foi expedida comunicação do
TRE/GO à Câmara dos Vereadores e, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, cada
dia de supressão de mandato legítimo caracteriza-se dano irreparável.
Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo ao Agravo e ao Recurso Especial 128Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo ao Agravo e ao Recurso Especial 12885.2016.6.09.0103, para manter sua permanência no cargo de prefeito do município de Avelinópolis
/GO ou o seu imediato retorno ao desempenho da função, bem como a manutenção dos efeitos da
cautelar até o julgamento do mérito do apelo especial.
Por meio do despacho de ID 53876688, solicitei informações ao Tribunal Regional Eleitoral de
Goiás a respeito dos atos concretos de execução do acórdão proferido na AIJE 12885.2016.6.09.0103, notadamente quanto ao estágio da realização das eleições indiretas no
Município de Avelinópolis/GO.
Tais informações foram prestadas, nos seguintes termos (ID 56777938):
1. Em atendimento à determinação de Vossa excelência, exarada nos autos da Tutela Cautelar
Antecedente nº 601768-05.2020.6.00.0000, informo que a Câmara Municipal de Avelinópolis foi
notificada, em 04 de novmebro de 2020, para o cumprimento do acórdão proferido por este
Regional nos autos do Recurso Eleitoral interposto na AIJE 128-85.2016.6.09.0103.
2. Quanto aos atos concretos de execução do referido julgado, notadamente a realização de
eleições indiretas, considerando que estão afetos à Câmara Municipal de Avelinópolis, esclareço
que esta Secretaria solicitou informações àquelaCasa, que nos encaminhou o Ato nº 001/2020,
anexo, que, nos termos do artigo 2º, convoca "eleição indireta para os cargos de Prefeito e VicePrefeito Municipal a ocorrer no dia 20 de novembro de 2020, às 20h, no Plenário da Câmara
Municipal de Avelinópolis-GO".
Paralelamente a tal diligência, os ilustres causídicos do autor requereram a juntada de documentos
(ID 56684338), inclusive o ato nº 001/2020, exarado pela Câmara Municipal de Avelinópolis/GO, o
qual "dispõe sobre a designação de eleições indiretas pela Câmara Municipal de Avelinópolis/GO"
(ID 56684388, p. 1).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, observo que a ação cautelar foi proposta por advogado habilitado nos autos
(procuração no ID 52797138 e substabelecimento no ID 52797188).
Como relatado, o requerente, eleito prefeito do município de Avelinópolis, teve o diploma cassado,
no bojo da Ação de Investigação Judicial Eleitoral sob o nº. 128-85.2016.6.09.0103, e postula,
nestes autos, que seja conferido efeito suspensivo ao recurso especial interposto naqueles autos,
a fim de que seja suspensa a execução do acórdão regional pelo qual foi determinada a posse do
Presidente da Câmara de Vereadores no cargo de prefeito.
De início, ressalto que, segundo as informações colhidas nos autos - prestadas pela Corte de
origem e fornecidas pelos ilustres advogados, sob a fé de seu grau -, existem atos de efetiva
execução do acórdão, com a designação de data para as eleições indiretas.
Feito o registro, passo ao exame da controvérsia.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência pressupõe
a constatação de perigo de dano e a probabilidade do direito, consubstanciada na probabilidade de
provimento do apelo.
O periculum in mora está devidamente caracterizado, uma vez que o autor foi afastado e já está
prevista a realização de eleições indiretas na municipalidade, marcada para o dia 20.11.2020.
Na linha do que tenho me manifestado, embora o recurso especial eleitoral não tenha efeito
suspensivo, em face do teor do art. 257 do Código Eleitoral, entendo que a segurança jurídica
recomenda que a execução de julgados condenatórios de Tribunais Regionais Eleitorais deve
ponderar situações que evitem não apenas a indesejada alternância nas cadeiras do Executivo
Municipal, mas também que preservem os direitos da comunidade política do respectivo colégio
eleitoral.
No caso dos autos, há pelo menos dois elementos, peculiares à presente demanda, que
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No caso dos autos, há pelo menos dois elementos, peculiares à presente demanda, que
corroboram a possibilidade de exame mais elastecido do fumus boni juris.
Primeiro, na linha do que se articula na exordial e conforme é de notório conhecimento público (art.
374, I, do Código de Processo Civil), o país enfrenta grave crise de saúde pública, decorrente dos
efeitos da pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2 (Covid-19), com 5.863.093 casos
confirmados e 168.061 óbitos[1].
Por sua vez, o Município de Avelinópolis apresenta 110 casos confirmados, com 3 óbitos[2].
Nesse contexto, assim como tem ocorrido em outros ramos do Direito, é possível cogitar de um
Direito Eleitoral e de um Direito Processual Eleitoral de crise, nos quais seria possível a (re)
avaliação de certos institutos jurídicos a partir de perspectiva adequada à máxima proteção dos
direitos fundamentais, notadamente os direitos à vida e à saúde.
Assim, se é certo que a excepcionalidade na concessão de tutela de urgência decorre de regras e
princípios inerentes ao processo eleitoral - a exemplo dos princípios da efetividade da jurisdição e
da duração razoável do processo -, é igualmente certo que a resposta judicial que se pretenda
efetiva não pode implicar grave risco de instabilidade político-social e de mácula ao direito à vida
do indivíduo, mais especificamente dos munícipes de Avelinópolis/GO.
Além do elemento supracitado, segundo informação constante da inicial e confirmada nos autos,
foi determinada a realização de eleição indireta na municipalidade, com pouco mais de 1 mês de
mandato faltante e logo após a realização de pleito municipal ordinário, em aparente confronto com
a eficiência administrativa, o que só reforça a necessidade de mitigação concreta da efetividade da
jurisdição nesse aspecto.
Afinal, parece-me paradoxal e contrário à continuidade administrativa, tão necessária no contexto
pandêmico, que, em um período exíguo de aproximadamente 1 mês e 11 dias, se afaste o
mandatário escolhido no pleito de 2016 (o autor), para que se dê posse interina ao Presidente do
Poder Legislativo local e, em seguida, se escolha novo Chefe do Poder Executivo, que ficará no
cargo apenas até 1º.1.2021, data da posse do mandatário eleito em 2020.
Ainda que se possa afirmar corretamente que essa alternância decorre do próprio sistema jurídico
pátrio, certo é que o município de Avelinópolis terá quatro administrações em menos de 2 meses, o
que causa não apenas perplexidade nos munícipes, mas também possíveis prejuízos às ações
sanitárias em curso.
Sob tal contexto emergencial, esta Corte Superior concedeu efeito suspensivo sem exame
aprofundado da viabilidade recursal, requisito legal para a concessão de tutela de urgência, tendo
em vista a gravidade do quadro de saúde pública do país. Nessa linha:
2. Sem adentrar as razões de mérito quanto às condutas atribuídas aos agravantes, penso que,
especificamente na hipótese, há excepcionalidade que permite conceder o efeito suspensivo ao
agravo em virtude da somatória de dois relevantes fatores.
O primeiro consiste na notória situação de pandemia enfrentada pelo país, em especial no Estado
do Amazonas, um dos mais atingidos no contexto do sistema público de saúde para debelar o
covid-19.
Ademais, impõe-se levar em conta a situação específica do Município de Presidente Figueiredo
/AM, conforme relatam os agravantes. No ponto, cabe considerar a extrema dificuldade de
implementação de políticas públicas no presente momento para o combate à pandemia, o que
ganha contornos ainda mais dramáticos diante das sucessivas alternâncias de titularidade na
chefia do Poder Executivo Municipal verificadas naquela Municipalidade, com sérias implicações
na imprescindível e adequada gestão do sistema de saúde.

Desse modo, a meu sentir, a soma de todos esses fatores recomenda - neste caso específico,
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Desse modo, a meu sentir, a soma de todos esses fatores recomenda - neste caso específico,
diante das circunstâncias excepcionais, torno a enfatizar - conceder o efeito suspensivo até a
conclusão do julgamento do agravo interno.
(REspe 1-16, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 19.2.2020.)
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2020. ITALVA/RJ. PREFEITO E
VICE-PREFEITO. ELEIÇÕES PROGRAMADAS PARA 21.6.2020. PANDEMIA. COVID-19.
IMPREVISIBILIDADE DOS DESDOBRAMENTOS DA CRISE NO FUTURO PRÓXIMO.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CERTAME. PODER GERAL DE CAUTELA. LIMINAR
CONCEDIDA. SUBMISSÃO AO PLENÁRIO. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. MEDIDA
LIMINAR REFERENDADA.
1. A Presidência do TRE/RJ encaminha a este Tribunal Superior requerimento de autorização do
cancelamento das eleições suplementares designadas para prefeito e vice-prefeito no Município de
Italva/RJ, em razão da crise provocada pela pandemia do Novo Coronavírus, e propõe a realização
de eleições indiretas para os cargos em questão.
2. Ante a imprevisibilidade dos desdobramentos, no futuro próximo, da grave crise sanitária
provocada pela pandemia de Covid-19, entendi pertinente adotar a mesma solução alcançada
recentemente por esta Corte em hipótese semelhante, relativa ao pleito suplementar para o cargo
de senador no Estado de Mato Grosso (Processo-SEI nº 2020.00.000002181-9), com a suspensão
do certame suplementar no Município de Italva/RJ.
3. Com base no poder geral de cautela conferido aos magistrados pelo CPC/2015, determinei,
liminarmente, a suspensão das eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito
no Município de Italva/RJ, até nova deliberação pelo Plenário desta Corte.4. Medida liminar
referendada.
(PA 0600459-46, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 24.6.2020, grifo nosso.)
Mais recente, foi mantida a mesma orientação:
ELEIÇÕES 2016. PEDIDO LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. AIJE. REPRESENTAÇÃO DO ART.
41-A. PREFEITO. VICE-PREFEITO. CONDENAÇÃO. CASSAÇÃO DO MANDATO ELETIVO.
INELEGIBILIDADE. MULTA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL
AINDA NÃO ADMITIDO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA. PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DA FUMAÇA DO BOM DIREITO E
DO PERIGO NA DEMORA. LIMINAR DEFERIDA. JUÍZO PERFUNCTÓRIO. SUBMISSÃO AO
PLENÁRIO. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.
1. Situação de anormalidade na saúde pública, em meio à disseminação da Covid-19, que exige
cautela na determinação de decisões que impliquem mudança abrupta na gestão governamental,
com a consequente necessidade de realização de eleições suplementares.
2. Concessão da medida liminar referendada.
(AC 0600537-40, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 2. 9.2020.)
Cito, ainda nesse sentido, as seguintes decisões, da augusta lavra do Min. Luís Roberto Barroso,
por meio das quais se deferiu tutela de urgência "sem adentrar as razões recursais": AC 060113761, com decisão liminar exarada em 7.7.2020; AC 0601155-82, com decisão liminar exarada em
9.7.2020; e AC 0601170-51, com decisão liminar exarada em 14.7.2020.
A exemplo do que entendo ser o caso dos autos, os feitos acima ilustram a necessidade de
hermenêutica própria de crise, com a superação e/ou a adequação de eventuais comandos legais
quando se revele absolutamente necessário para o resguardo de bens constitucionais de especial
envergadura.
No caso, apesar de a tese recursal aparentemente não ser relevante, certo é que abundam razões
indicativas do risco intenso de danos irreparáveis à comunidade política de Avelinópolis/GO, o que
é suficiente, na perspectiva hermenêutica antes citada, para suspender o comando de afastamento
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é suficiente, na perspectiva hermenêutica antes citada, para suspender o comando de afastamento
do autor e do vice-prefeito.
Por outro lado, com relação à sanção de inelegibilidade, entendo que não há como interditar a
eficácia do acórdão regional, seja porque as preocupações a respeito do risco sanitário não são
pertinentes a esse tipo de sanção, seja porque o recurso especial subjacente à presente ação
cautelar não discute propriamente a matéria de fundo, mas apenas questão não definitiva.
Pelo exposto, defiro em parte o pedido de liminar, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso
especial interposto nos autos da AIJE 128-85.2016.6.09.0103, sustando a execução dos acórdãos
proferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás apenas no que diz respeito à cassação dos
diplomas, razão pela qual determino a recondução do autor ao cargo para o qual foi eleito, o que
se aplica, em consequência, ao vice, até a apreciação do recurso especial.
Ressalto que a suspensão da eficácia do acórdão em tela não se estende à declaração de
inelegibilidade.
Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.
Independentemente de publicação, devolvam-se os autos conclusos para os fins do art. 3º da Res.TSE 23.598.
Publique-se.
Intime-se.
Ministro SERGIO SILVEIRA BANHOS
Relator
[1] Dados do Ministério da Saúde, disponíveis em: < https://covid.saude.gov.br/>, acesso em: 19 de
novembro de 2020.
[2] Dados colhidos de site da Prefeitura do município < https://extranet.saude.go.gov.br/pentaho/api
/repos/:coronavirus:paineis:painel.wcdf/generatedContent>, acesso em: 19 de novembro de 2020.
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RECURSO ESPECIAL. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DESAPROVADAS. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. NÃO ABERTURA. FALHA
GRAVE E INSANÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Preliminarmente, não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/2015, visto que a Corte local
examinou de forma fundamentada as supostas omissões arguidas nos aclaratórios, concluindo que
o indeferimento do registro de candidatura não legitima a ausência de abertura de conta bancária e
que a mácula "comprometeu a transparência".
2. No mérito, conforme o art. 10, §§ 1º, I, e 2º, da Res.-TSE 23.553/2017, é obrigatória a abertura
de conta bancária específica de campanha pelos candidatos, no prazo de até 10 dias contados do
registro do CNPJ.
3. Na espécie, o TRE/CE, de modo unânime, desaprovou as contas da recorrente, tendo em vista
a inobservância da referida regra, assentando, ainda, que o indeferimento do registro de
candidatura "somente ocorreu após mais de trinta dias da concessão de CNPJ para a campanha".
4. O vício não ostenta natureza formal, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência
de abertura de conta, ainda que não se movimentem recursos, caracteriza vício grave e insanável
que acarreta a desaprovação do ajuste contábil.
5. Recurso especial a que se nega seguimento.
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por Maria Auxiliadora Bezerra Fechine, candidata ao cargo
de deputado estadual do Ceará nas Eleições 2018, em razão de aresto do TRE/CE assim
ementado (ID 25.811.688):
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2018. Candidata A Deputada Estadual.
INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA APÓS O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS DA EMISSÃO DO
CNPJ DE CAMPANHA. OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ELEITORAL. IRREGULARIDADE GRAVE. TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS
DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO.
O candidato não providenciou a necessária abertura de conta bancária, "inconsistência grave, que
descumpre requisito essencial ao exame das contas, geradora de desaprovação pela
impossibilidade de comprovação da ausência de movimentação financeira".
A impugnação e o posterior indeferimento da candidatura não exime o candidato da obrigação de
abertura de conta bancária, nos termos do artigo 10, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553
/2017, uma vez que da data do registro até o efetivo indeferimento da candidatura transcorreu
prazo superior ao exigido pela norma para a abertura de conta bancária. A desídia na obrigação
legal impede a verificação de utilização de recursos financeiros no período, ainda que o pedido de
candidatura estivesse sub judice.
Indeferimento da candidatura após o prazo de 10 (dez) dias da emissão do CNPJ de campanha.
Embora apresentada prestação de contas sem movimentação financeira, exige-se a abertura de
conta bancária e a apresentação dos respectivos extratos bancários ou de declaração da
instituição financeira para "comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros"
(arts. 56, II, 'a', e 60, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "a não abertura de conta de campanha e
a ausência de apresentação de extratos bancários não ensejam, por si sós, o julgamento como
não prestadas, e sim sua desaprovação (AgRREspe n° 14340/AP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 20.9.2018; AgR-REspe n° 40139/SE, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 6.9.2018; REspe nº 310795, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 22.5.2018)" (TSE,
Recurso Especial Eleitoral nº 16416, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, DJe 16/04/2019).

As falhas destacadas comprometem a transparência e a confiabilidade das contas de campanha,
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As falhas destacadas comprometem a transparência e a confiabilidade das contas de campanha,
omitindo-se a candidata em apresentar justificativas ou documentos para sanear as
irregularidades, embora intimada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
O requerente não demonstrou regularidade na arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais, não apresentando todas as informações e os documentos exigidos pela Resolução TSE
nº 23.553/2017.
De acordo com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, "vícios graves e que prejudicam a
análise das contas [ ] impedem a aprovação das contas com base nos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade" (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 39884, Acórdão, Relator Min. Admar
Gonzaga, DJe 23/08/2018). Assim, "não são aplicáveis os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade quando as falhas são graves e inviabilizam a atividade de fiscalização da Justiça
Eleitoral (AgR-Al 902-55, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 16.11.2015)" [TSE, Recurso
Especial Eleitoral nº 46294, Acórdão, Relator Min. Admar Gonzaga, DJe 03/10/2018].
Desaprovação das contas de campanha eleitoral referente às Eleições de 2018, na forma do artigo
77, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Na origem, o TRE/CE, de modo unânime, desaprovou as contas da recorrente, tendo em vista a
não abertura de conta bancária específica, assentando caracterizar vício grave que impossibilita a
análise do fluxo financeiro.
Opostos embargos, foram rejeitados (ID 25.812.588)
Seguiu-se a interposição de recurso especial, em que se alegou, em suma (ID 25.813.038):
a) há deficiência de fundamentação (art. 489, II, § 1º, do CPC/2015), pois a Corte a quo, mesmo
depois de opostos embargos, permaneceu omissa quanto à tese "acerca do iminente indeferimento
do registro de candidatura" (fl. 9) e a respeito da natureza formal da falha (art. 30, §§ 1º e 2º, da Lei
9.504/97 c/c art. 79 da Res.-TSE 23.553/2017);
b) a ausência de conta bancária específica não é, por si só, motivo suficiente para que se
desaprove o ajuste da candidata, pois não houve movimento financeiro na campanha e, por
conseguinte, inexistiu prejuízo para a análise do fluxo contábil;
c) após ter ciência de que seu registro de candidatura fora impugnado, decidiu aguardar o decisum
final para, só então, abrir a conta e iniciar a sua campanha. Nesse período, " não realizou qualquer
ato de campanha, não abriu conta bancária, e por consequente, não arrecadou quaisquer recursos
financeiros ou estimáveis" (fl. 7);
d) dissídio pretoriano com arestos do TRE/PR, TRE/RO, TRE/ES e TRE/PA, no sentido de que a
simples ausência de conta bancária específica - nos casos de candidatos com o registro indeferido
- não é irregularidade apta a desaprovar o ajuste contábil, sobretudo quando não há prova de
movimentação financeira na campanha.
A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso (ID 29.179.538).
É o relatório. Decido.
De início, não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/2015, haja vista que a Corte local examinou
de forma fundamentada as supostas omissões arguidas nos aclaratórios, concluindo a respeito
delas que (ID 25.812.688):
a) "o indeferimento da candidatura da embargante não a eximiu da obrigação de abertura de conta
bancária, uma vez que o fato impeditivo de sua participação no pleito de 2018 somente ocorreu
após mais de trinta dias da concessão de CNPJ para a campanha eleitoral" (fl. 2);
b) "a ausência de abertura da conta bancária verificada comprometeu a transparência e a
confiabilidade das contas e que a candidata não apresentou justificativas ou documentos para
sanar tais irregularidades, conforme exigido pela Resolução TSE 23.553/2017" (fl. 1).
Rejeito, portanto a preliminar.
No mérito, nos termos do art. 10, §§ 1º, I, e 2º, da Res.-TSE 23.553/2017, "é obrigatória para [...]
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No mérito, nos termos do art. 10, §§ 1º, I, e 2º, da Res.-TSE 23.553/2017, "é obrigatória para [...]
os candidatos a abertura de conta bancária específica" "no prazo de dez dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil", "mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros".
No caso dos autos, o TRE/CE, de modo unânime, desaprovou o ajuste contábil da recorrente,
tendo em vista a inobservância da referida regra, assentando, ainda, que o indeferimento do
registro de candidatura "somente ocorreu após mais de trinta dias da concessão de CNPJ para a
campanha eleitoral" (ID 25.812.688, fl. 2).
Sem razão, portanto, a recorrente no que se refere à tese de que o indeferimento do registro elide
a necessidade de abertura da conta bancária. Pelo contrário, o que se observa é a permanência da
regra independente da validade posterior da candidatura.
Tal entendimento é corolário da interpretação sistemática da norma, que prevê, excepcionalmente,
a dispensa da abertura da conta em apenas dois casos: "I - em circunscrição onde não haja
agência bancária ou posto de atendimento bancário; II- cujo candidato renunciou ao registro antes
do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja
indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais" (art. 10, § 4º, I e II, da Res.TSE 23.553/2017), hipóteses que não se amoldam à espécie.
Também não prospera o argumento de que a falha ostenta natureza formal, pois, nos termos da
jurisprudência iterativa desta Corte, a não abertura de conta bancária específica de campanha é
vício grave, que acarreta a desaprovação do ajuste, ainda que não tenha havido fluxo financeiro.
Confiram-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS CORRESPONDENTES. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 10,
§ 4°, DA RESOLUÇÃO-TSE N° 23.553/2017. ÓBICE À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA

PROPORCIONALIDADE

E

DA

RAZOABILIDADE.

ACÓRDÃO

CONSENTÂNEO

À

JURISPRUDÊNCIA DO TSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É obrigatória a abertura de conta bancária específica para registro de todo movimento financeiro
de campanha, ainda que não seja efetivada nenhuma arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, consoante previsto nos arts. 22 da Lei das Eleições e 10, § 2º, da Resolução-TSE nº
23.553/2017.
2. Consoante se extrai do acórdão regional, o caso dos autos não se amolda às exceções à
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica de campanha, previstas no art. 10, § 4º, I
e II, da Resolução-TSE n° 23.553/2017, e a ausência de abertura da conta "outros recursos" e a
não apresentação dos extratos bancários correspondentes impediram a fiscalização da
integralidade da movimentação financeira da campanha, caracterizando falha grave e insanável
que veda a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...]
4. A ausência de abertura de conta de campanha e de apresentação de extratos bancários
constitui irregularidade grave na medida em que impossibilita a aferição da integralidade da
movimentação financeira da campanha, desautorizando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a finalidade de aprovação das contas com ressalvas.
Precedentes.
(AgR-ED-REspe 0601059-80/RN, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 8/5/2020) (sem destaques no
original)
------------------------------------------------------------------------------------DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
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------------------------------------------------------------------------------------DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA NO 26
/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
[]
3. Nos termos do art. 22, caput, da Lei no 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463
/2015, a abertura de conta bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui
irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação das contas. Precedentes. [ ]
(AgR-REspe 711-10/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 20/3/2019) (sem destaque no
original)
Desse modo, o aresto regional não merece reparo.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 36, § 6º, do RI-TSE.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 13 de novembro de 2020.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO(1320) Nº 0000093-69.2016.6.13.0118
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0000093-69.2016.6.13.0118 AGRAVO DE INSTRUMENTO (GOVERNADOR
VALADARES - DF)
: Ministro Mauro Campbell Marques
: Procurador Geral Eleitoral

AGRAVADO : Ministério Público Eleitoral
AGRAVANTE : EDVALDO SOARES DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO : ALLAN DIAS TOLEDO MALTA (0089177/MG)
ADVOGADO : ANDRE DUTRA DOREA AVILA DA SILVA (0024383/DF)
ADVOGADO : ASSIRLEY BARBOSA GUIMARAES (101890/MG)
ADVOGADO : BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA (0103584/MG)
ADVOGADO : JOSE SAD JUNIOR (0065791/MG)
ADVOGADO : LIANA CLAUDIA HENTGES CAJAL (5092000A/DF)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0000093-69.2016.6.13.0118 - GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques
Embargante: Edvaldo Soares dos Santos Filho
Advogados: José Sad Júnior - OAB: 65791/MG e outros
Embargado: Ministério Público Eleitoral
ELEIÇÕES 2104. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO.
REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL JULGADA
PROCEDENTE NA ORIGEM. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam
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1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante
estabelece o art. 275 do CE, com redação dada pelo art. 1.067 do CPC/2015, não sendo meio
adequado para veicular mero inconformismo com a decisão embargada.
2. Na espécie, a pretexto de sanar supostas omissões no acórdão embargado, o embargante
intenciona, nitidamente, obter novo julgamento do feito.
3. Este Tribunal se manifestou de forma escorreita e livre de qualquer vício acerca das teses
relativas à suposta decadência da representação e à falta de fundamentação da decisão que
determinou a quebra do sigilo fiscal, embora as conclusões assentadas tenham sido contrárias aos
interesses da parte ora embargante.
4. 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, 12 de novembro de 2020.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Senhor Presidente, trata-se de
embargos de declaração (fls. 424-428 dos autos físicos) opostos a acórdão desta Corte no qual,
por unanimidade, foi negado provimento a agravo interno em agravo nos termos da seguinte
ementa (fls. 409-410 dos autos físicos):
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO DE
RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. PESSOA
FÍSICA. OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CPC/1973. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM.
ILEGITIMIDADE DO MEMBRO DO MPE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO FISCAL.
FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. DECISÃO MOTIVADA. CONVÊNIO ENTRE RECEITA FEDERAL
E JUSTIÇA ELEITORAL. LICITUDE DA PROVA. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA NO MÍNIMO
LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram pela procedência da representação para
condenar o agravante ao pagamento de multa no valor mínimo legal de cinco vezes a quantia
doada em excesso, nos termos do § 3º do art. 23 da Lei nº 9.504/1997.
2. "[...] São lícitos os dados obtidos por meio de convênio firmado entre o TSE e a Receita Federal,
desde que restritos à existência de doação em excesso, para o ajuizamento de representação,
com pedido de quebra de sigilo fiscal do doador [...]" (AI nº 46-19/MG, rel. Min. Rosa Weber,
julgado em 31.10.2017, DJe de 21.11.2017).
3. "[...] O dever de fundamentação das decisões judiciais, garantia fundamental do Estado
Democrático de Direito, encartada no inc. IX do art. 93, exige apenas e tão somente que o juiz ou o
tribunal apresente as razões que reputar necessárias à formação de seu convencimento,
prescindindo, bem por isso, que se procede à extensa fundamentação, dado que a motivação
sucinta se afigura decisão motivada [...]" (AgR-REspe nº 305-66/AL, rel. Min. Luiz Fux, julgado em
5.3.2015, DJe de 28.4.2015).
4. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte
Superior de que não se aplica o princípio da proporcionalidade com o fim de reduzir a multa para
valor inferior ao patamar mínimo legal, de modo a incidir na espécie o Verbete Sumular nº 30 do
TSE.
5. Por não haver argumentos hábeis a alterar a decisão agravada, esta deve ser mantida por seus
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5. Por não haver argumentos hábeis a alterar a decisão agravada, esta deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
6. Negado provimento ao agravo interno.
Em suas razões, o embargante alega subsistir, no acórdão, omissão no tocante a seus argumentos
quanto à suposta decadência da ação, notadamente: a tese de violação ao art. 275 do Código
Eleitoral, c/c o art. 1022, II, Código de Processo Civil/2015; e a tese de que a aplicação do CPC
/1973 pode ser conhecida em virtude da incidência do Enunciado nº 456 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
Ainda, alega haver omissão quanto ao argumento de que a decisão do Juízo de primeira instância
que determinou a quebra do sigilo fiscal foi fundamentada de forma deficiente.
Ao final, postula "[...] o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para sanar as
omissões de fato apontadas e apreciar, para fins de prequestionamento, os dispositivos invocados"
(fl. 428 dos autos físicos).
A Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (fls. 436-445 dos autos
físicos), na qual requereu o não conhecimento deles.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (relator): Senhor Presidente, os
embargos de declaração são tempestivos (fls. 422 e 424 dos autos físicos, Res.-TSE nº 23.615
/2020 e Portaria-TSE nº 265/2020) e foram opostos em petição subscrita por advogados
constituídos nos autos (fl. 379 dos autos físicos).
A insurgência, no entanto, não merece prosperar.
Como cediço, os embargos constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante estabelece o
art. 275 do CE, com redação dada pelo art. 1.067 do CPC/2015, não sendo meio adequado para
veicular mero inconformismo com a decisão embargada.
Na espécie, a pretexto de sanar omissões no acórdão questionado, o embargante intenciona,
nitidamente, obter novo julgamento do feito.
Quanto à suposta decadência da ação, as teses recursais foram devida e corretamente abordadas
no aresto proferido por esta Corte, embora a conclusão assentada tenha sido contrária aos
interesses do embargante. Para conferir, transcrevo excerto do acórdão impugnado (fls. 418-419
dos autos físicos):
De início, registro que a afirmação de que a decisão agravada foi omissa por não apreciar
integralmente a tese de afronta ao art. 275, c/c o art. 1022, II, do CPC/2015 deveria ter sido
suscitada em embargos de declaração, o que não ocorreu.
Quanto à tese relativa à aplicação das normas do CPC/1973, a decisão agravada enfrentou o tema
e destacou que a matéria não foi suscitada na origem e, mesmo se fosse o caso de aplicação
daquele Código, o entendimento desta Corte é de que não ocorre a decadência, ainda que a ação
seja ajuizada perante juízo incompetente. Confira-se o seguinte trecho extraído da decisão
recorrida (fl. 384):
Entretanto, a tese de aplicação do CPC/1973 não foi ventilada nas instâncias de origem pela parte.
Ainda, ressalto que, na vigência do CPC/1973, o TSE já decidia no sentido de não ocorrer
decadência se a ação tivesse sido ajuizada perante Juízo incompetente. Sobre o tema, veja-se o
seguinte excerto:
[...] em relação à alegação de decadência do direito de ajuizar a representação eleitoral, a
conclusão do Tribunal Regional Eleitoral encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que é

pacífica no sentido de que, tratando-se de prazo decadencial - como é o caso dos autos -, a
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pacífica no sentido de que, tratando-se de prazo decadencial - como é o caso dos autos -, a
contagem deve se iniciar na data em que originalmente foi ajuizada a ação, ainda que tenha
ocorrido em juízo incompetente.
[...]
(AgR-REspe nº 510-93/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 13.10.2015, DJe
de 6.11.2015)
Em relação à tese da ilegitimidade ativa da promotora eleitoral, o tema foi amplamente debatido na
Corte de origem, que concluiu pela legitimidade do membro do MPE. Quanto ao ponto, ressalto
que a legitimidade do Parquet decorre da aplicação dos princípios da unidade e da indivisibilidade
do Ministério Público (CF, art. 127, § 1º), conforme esclarece o item nº 11 da contraminuta
apresentada pelo procurador-geral eleitoral (fl. 404v.). Assim, não há falar em ilegitimidade da
promotora subscritora da petição inicial.
Da mesma forma, o argumento do embargante de omissão na análise da tese de deficiência na
decisão proferida pela Juíza de primeiro grau, que determinou a quebra do sigilo fiscal, constitui
mera irresignação com o resultado do julgamento. No ponto, assim ficou assentado no acórdão
deste Tribunal Superior (fl. 419 dos autos físicos):
O agravante insiste ainda na tese de que a decisão que determinou a quebra do sigilo fiscal foi
fundamentada de forma deficiente. No entanto, conforme consta da decisão agravada (fl. 385), a
ordem judicial que determinou a quebra de sigilo foi fundamentada de forma suficiente, ainda que
sucinta. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais, garantia fundamental do Estado Democrático
de Direito, encartada no inc. IX do art. 93, exige apenas e tão somente que o juiz ou o tribunal
apresente as razões que reputar necessárias à formação de seu convencimento, prescindindo,
bem por isso, que se procede à extensa fundamentação, dado que a motivação sucinta se afigura
decisão motivada.
[...]
(AgR-REspe nº 305-66/AL, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 5.3.2015, DJe de 28.4.2015)
Assim, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
ED-AgR-AI nº 0000093-69.2016.6.13.0118/MG. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques.
Embargante: Edvaldo Soares dos Santos Filho (Advogados: José Sad Júnior - OAB: 65791/MG e
outros). Embargado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 12.11.2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0000450-75.2016.6.00.0000
PROCESSO

: 0000450-75.2016.6.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (BRASÍLIA - DF)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

FISCAL DA LEI

: Procurador Geral Eleitoral

REQUERENTE

: PARTIDO PÁTRIA LIVRE (PPL) - NACIONAL

ADVOGADO

: JOSE CARLOS DA SILVA BRITO (1230440A/SP)
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0000450-75.2016.6.00.0000 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
Requerente: Partido Pátria Livre (PPL) - Nacional
Advogados: Paulo Machado Guimarães - OAB: 5358/DF e outros
PRESTAÇÃO

DE

CONTAS.

PARTIDO

PÁTRIA

LIVRE

(PPL).

ELEIÇÕES

2016.

DESAPROVAÇÃO.
1. Trata-se da Prestação de Contas do Partido Pátria Livre (PPL), relativa às eleições de 2016.
2. As contas parciais foram apresentadas tempestivamente em 21/9/2016, sendo entregue a
consolidação final após o primeiro turno do pleito, em 24/10/2016.
3. O PPL apresentou as contas finais "zeradas" (ID 38575788), sem que regularizadas as
omissões relativas à doação no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). A falha foi
identificada na Informação 168/2019 da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias
(Asepa) e, posteriormente, veio a ser retificada pela Agremiação. Ou seja, não se trata de
declaração espontânea do partido e sim, apurada pelo órgão fiscalizador e, posteriormente,
registrada em contas retificadoras da diretiva. A irregularidade deve ser mantida.
4. O partido deixou de declarar a referida doação em virtude da movimentação direta pela conta
bancária ordinária do Fundo Partidário, sem o necessário trânsito em conta específica de
campanha, em contrariedade ao art. 8º da Res.-TSE 23.463/2015.
5. Os extratos bancários são peças obrigatórias da Prestação de Contas de campanha, nos termos
do art. 48, II, "a", da norma regulamentar. Ao partido político, na qualidade de ator imprescindível
do processo eleitoral, incumbe zelar pela apresentação dos referidos documentos, descabendo a
deliberada inação, sob alegação de sua disponibilização em outros feitos. Irregularidade mantida.
6. Os vícios apurados representam 100% das receitas aferidas pelo PPL na campanha eleitoral de
2016, repercutindo, de maneira grave e em percentual relevante, na lisura e transparência de suas
contas, a ensejar a desaprovação.
7. Incide, na espécie, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade quanto à determinação
da sanção, uma vez que a média mensal do duodécimo recebido pela agremiação em 2016
corresponde, em termos nominais, a quase 7 (sete) vezes a irregularidade apurada. Precedentes.
8. Contas desaprovadas.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em desaprovar as contas do
Partido Pátria Livre (PPL), referentes às Eleições 2016, nos termos do voto do relator, e, por
maioria, em determinar o desconto de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) do Fundo
Partidário, devidamente atualizado, nos termos do voto do relator.
Brasília, 5 de novembro de 2020.
MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Senhor Presidente, trata-se da Prestação de
Contas do Diretório Nacional do Partido Pátria Livre (PPL) relativa à campanha eleitoral de 216,
apresentada em 24/10/2016 (ID 38575788).
Publicado o Edital de que trata o art. 51 da Res.-TSE 23.463/2015, não houve impugnação (ID
38575788).
Por intermédio da Informação 256/2016, a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias
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Por intermédio da Informação 256/2016, a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias
(Asepa) sugeriu a notificação do Partido para se manifestar sobre a omissão de despesas e
receitas da campanha, oportunidade em que apresentadas documentações complementares (IDs
38575788 e 38575838).
Em nova análise, a Asepa opinou pela realização de outras diligências, inclusive mediante a
necessidade de prestação de contas retificadora pela diretiva (IDs 38575838 e 3857588).
O PPL prestou esclarecimentos e apresentou novos documentos quanto aos seguintes itens
apurados pelo órgão técnico (ID 3857938): a) extratos bancários e de registro no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) das contas de Fundo Partidário e de outros recursos; b)
registro de receitas e despesas; c) gastos com serviços de contabilidade no valor de R$ 10.560,00
(dez mil, quinhentos e sessenta reais); d) despesas com serviços de advocacia na ordem de R$
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); e) transferências a prestadores de serviço não registrados
de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais); e f) omissão de despesas no total de R$ 418.779,51
(quatrocentos e dezoito mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos).
O parecer conclusivo foi apresentado nos IDs 3857938, 38575988 e 38576038 (Informação 272
/2019), no qual sugere a desaprovação das contas de campanha do PPL diante de irregularidade
que corresponde a 100% do montante arrecadado, equivalente a R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e
quinhentos reais). Na oportunidade, "verificou-se, durante o exame, a existência de recibos
eleitorais assinados pelo secretário nacional de finanças adjunto do partido em nome de terceiros,
sem a devida procuração, o que pode ser tipificado em legislação diversa da eleitoral".
A propósito, transcrevo o parecer na parte que importa:
"IV - Da análise
A respeito das diligências apontadas na Informação-Asepa nº 168/2019 (fls. 42-59 do vol.
principal), o partido apresentou sua manifestação às fls. 71-79 do vol. principal, juntando o extrato
da prestação de contas final retificadora relativo à direção nacional, nº de controle
P54000200000BR2972220, e os recibos eleitorais de fls. 81-84, não afastando ou esclarecendo
suficientemente os apontamentos realizados pela unidade técnica, especificados a seguir.
Impropriedade: ausência de envio de relatórios financeiros. Ofensa ao princípio da transparência e
ao controle social. Fundo Partidário. Total: R$26.000,00.
Após os apontamentos contidos na Informação-Asepa nº 168/2019, o partido retificou sua
prestação de contas para registrar doações de recursos provenientes de Fundo Partidário no
montante global de R$26.000,00.
Com isso, verifica-se que houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral em relação às seguintes doações:
DATA CNPJ / CPF
06/9
/2016
24/8
/2016

NOME

RECIBO ELEITORAL

10.947.546/0001-08

Direção Nacional

P54000200000BR000002E 10.000,00

10.947.546/0001-08

Direção Nacional

P54000200000BR000001E 16.000,00

TOTAL

VALOR R$

26.000,00

29. Nesse norte, em consulta à base de dados da Justiça Eleitoral, percebe-se a ausência de
registros de entrega dos relatórios financeiros pelo partido, o que se pode extrair dos dados a
[1]
seguir

:

30. Trata-se de recursos de Fundo Partidário aplicados na campanha, mas não informados à
Justiça Eleitoral, por meio de relatórios financeiros, em até 72 horas do registro desses recursos no
SPCE, nos termos do art. 43, I, c.c. o art. 17, § 2º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015.
31. Por força do dispositivo retrocitado, as origens de Fundo Partidário devem ser registradas na
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31. Por força do dispositivo retrocitado, as origens de Fundo Partidário devem ser registradas na
prestação de contas eleitoral, e o respectivo relatório financeiro deve ser encaminhado em até 72
horas.
32. Essa obrigatoriedade decorre do Método das Partidas Dobradas, o qual é inerente à
escrituração das contas, de modo que as despesas sejam registradas com suas receitas
correspondentes, ou seja, que as despesas realizadas com Fundo Partidário, contratadas ou
doações efetuadas, tenham uma origem vinculada aos recursos.
33. Destaca-se que a omissão do registro da origem traz prejuízo ao princípio da transparência e
ao controle social, impossibilitando que se tenha conhecimento do montante de recursos do Fundo
Partidário disponibilizado para aplicação na campanha eleitoral.
34. Dessa forma, por contrariar o que dispõe o art. 43, §§ 2º e 7°, da Resolução-TSE nº 23.463
/2015, a omissão apontada constitui impropriedade a ser levada em consideração no julgamento
das contas.
35. Ainda assim, em que pese a impropriedade alegada tenha caráter insanável, sugere-se a
intimação do partido para, querendo, manifestar-se estritamente quanto a este fato novo
apresentado, a fim de cumprir o previsto no art. 66 da Resolução-TSE nº 23.463/2015.
Irregularidade: omissão de despesas na prestação de contas parcial. Ofensa ao princípio da
transparência e ao controle social. Fundo Partidário. Total: R$26.000,00.
36. Posteriormente à retificação da prestação de contas, foram detectadas despesas efetuadas
antes da data inicial de entrega da prestação de contas parcial, enviada em 21.9.2016, mas não
informadas à época, em desacordo ao art. 43, § 6°, da Resolução-TSE nº 23.463/2015, as quais
somam R$26.000,00, conforme dados a seguir:
DATA FORNECEDOR
24/8
/2016
06/9
/2016

RECIBO ELEITORAL

VALOR (R$)

CÉLIA OLIVEIRA DE JESUS SACRAMENTO 000541138490BA000001E 16.000,00
CÉLIA OLIVEIRA DE JESUS SACRAMENTO 000541138490BA000007E 10.000,00

TOTAL

26.000,00

37. Neste ponto, cabe destacar que a finalidade da norma é atender ao princípio da transparência
e fomentar o controle social sobre as contas de campanha, pilares da democracia, na qual os
candidatos e partidos não somente se inserem, mas representam o próprio exercício dessa
democracia o que se pode extrair do § 5º do art. 43 da Resolução-TSE nº 23.463/2015.
38. O envio da prestação de contas com informações que não correspondam à efetiva realidade da
campanha eleitoral é fato grave e relevante a ser considerado no julgamento da prestação de
contas final, nos termos do § 6º do art. 43 da Res.-TSE nº 23.463/2015.
39. Essa rigidez da norma vincula-se à finalidade de divulgação dos dados de doadores e
fornecedores, pessoas físicas e jurídicas, subsidiando, com informações temporâneas, o controle
social sobre as contas e permitindo ao eleitor formar opinião quanto à sua escolha políticopartidária, tendo por base essas informações divulgadas. Assim, a omissão de informações na
prestação de contas parcial constitui ofensa ao próprio exercício da democracia.
40. O TSE tem se posicionado quanto a isso, seguidamente, por ocasião da aprovação das
resoluções que regulamentam as prestações de contas eleitorais, considerando que a
intempestividade na apresentação das contas parciais, ou sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos, pode caracterizar infração grave a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
41. Assim ocorreu nas eleições de 2016 (Resolução-TSE nº 23.463/2015, art. 43, § 6º) e de 2018
(Resolução-TSE nº 23.553/2017, art. 50, § 6º).
42. Apesar disso, no caso das prestações de contas das eleições 2014, o TSE tem adotado
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(Resolução-TSE nº 23.553/2017, art. 50, § 6º).
42. Apesar disso, no caso das prestações de contas das eleições 2014, o TSE tem adotado
posicionamento menos gravoso, em garantia à segurança jurídica, dada a jurisprudência formada
por este egrégio Tribunal nos julgamentos das contas dessas eleições.
43. Nesse sentido, impende trazer a lume discussão deste TSE no julgamento da Prestação de
Contas nº 987-42, do PRTB, referente às eleições de 2014, da qual se destaca trecho do voto do
Ministro Relator Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, in verbis:
Em observância à jurisprudência assentada para as eleições de 2014, em homenagem à
segurança jurídica, as omissões de despesas e receitas, constatadas nas contas parciais,
superadas com a apresentação das contas finais, hão de ser consideradas com os vícios
meramente formais, nos termos do art. 30, §2º-A da Lei 9.504/1997.
Diante desse entendimento, é de se concluir que as referidas inconsistências não têm o condão, a
meu sentir, de macular a confiabilidade das contas, merecendo, apenas, ressalvas.
44. Destaca-se ainda decisão recente deste TSE, por unanimidade, sobre a ausência de
informações nas prestações de contas parciais nas eleições de 2014, da qual transcrevemos parte
do voto do relator, Ministro Edson Fachin (Sessão Plenária de 28.5.2019, PC nº 993-49, do
candidato a Presidente da República Eduardo Jorge, Partido Verde), in verbis:
A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial, não acarreta, por si só, a
desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser sanada na prestação de contas final, sem
prejuízo da verificação da regularidade da movimentação financeira das campanhas, consoante
jurisprudência perfilhada por este tribunal nas eleições de 2014, e, no caso, as receitas omissas
nas contas parciais foram superadas com a apresentação das contas finais, configurando, a meu
modo de ver, uma falha meramente formal que não tem o condão de macular a confiabilidade das
contas, e não chega, por isso, a ensejar a sua desaprovação, estou fazendo essa ressalva e
propondo a aprovação das contas, mas com ressalvas nesse sentido.
45. Não há dúvidas quanto ao escopo de aplicação dessa jurisprudência estar limitado às contas
de 2014, não se estendendo às prestações de contas de eleições posteriores, em atendimento à
finalidade da norma de fomento à transparência e ao controle social.
46. Nesse sentido, destaca-se a preocupação do relator, Ministro Admar Gonzaga, no Respe nº
13343 Olinda/PE, acórdão de 25.6.2018:
A princípio, infere-se a necessidade de nova análise da matéria em pleitos futuros, haja vista a
importância do disposto no art. 28, § 4º, 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.
47. Por essa razão, registre-se que, por trazer graves prejuízos à transparência e ao controle
social, a própria norma expressa a gravidade na omissão dessa prestação de contas parcial ou na
sua irregular representação da movimentação de campanha, nos termos do § 6º do art. 46.
48. Logo, a omissão de informações nas contas parciais, ainda que sanada na prestação de contas
final, constitui irregularidade grave a ser considerada no momento do julgamento das contas.
Entretanto, na esteira do que já foi dito anteriormente, apesar de a impropriedade ser de natureza
grave e insanável, propõe-se a intimação do partido para, querendo, manifestar-se, exclusivamente
quanto a este fato novo apresentado, a fim de cumprir o previsto no art. 66 da Resolução-TSE nº
23.463/2015.
Irregularidade: ausência de extratos bancários e de registro no SPCE das contas de Fundo
Partidário e de outros recursos.

49. A agremiação foi diligenciada para se manifestar a respeito das ausências de extratos e de
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49. A agremiação foi diligenciada para se manifestar a respeito das ausências de extratos e de
registro no SPCE das contas-correntes destinadas à movimentação de recursos do Fundo
Partidário (nº 300001448-8 e nº 300000599-3) e da conta-corrente direcionada a transações com
outros recursos (nº 300000593-4), todas abertas na agência nº 2942 da Caixa Econômica Federal.
50. Em resposta, o partido aduziu que (fls. 72-73 do vol. principal):
Importa esclarecer que os extratos bancários das referidas contas compõem os autos da prestação
de contas anual do Partido Pátria Livre - PPL referentes ao exercício financeiro de 2016 - Processo
nº 0601849.56.2017.6.00.0000.
Acompanhando a sugestão da ASEPA, o Partido registrou as contas bancárias referidas no item
25 das diligências no sistema SPCE de forma que os dados constarão da prestação de contas final
referente à movimentação financeira de 2016, em versão Retificadora, gerada sob o número de
controle P54000200000BR2972220 (doc. 1).
51. Posto isso, observa-se que, apesar de ter sido cumprida a diligência com o lançamento das
contas utilizadas na campanha no SPCE, as alegações não merecem prosperar devido às razões
a seguir.
52. Os extratos bancários são peças do processo de contas eleitorais, por força do art. 48, II, a, da
Resolução-TSE nº 23.463/2015, o que se coaduna com o princípio da transparência e com o
controle social, permitindo à sociedade o conhecimento da movimentação financeira referente a
esse processo.
53. O fato de os extratos bancários estarem igualmente disponibilizados em outro processo, qual
seja, o de contas anual, não afasta a omissão, constituindo-se em ofensa a esses princípios.
54. Dessa forma, as omissões apontadas configuram irregularidade na prestação de contas, por
contrariar o disposto no art. 48, II, a, da Resolução-TSE nº 23.463/2015.
55. Importa destacar, no entanto, que foi possível analisar a movimentação financeira da
campanha, em razão de os extratos bancários terem sido encaminhados pelas instituições
financeiras a este TSE, nos termos do art. 9º da Resolução-TSE nº 23.463/2015.
Irregularidade: ausência de comprovação de doações estimáveis. Total: R$1.500,00.
56. Foram solicitados esclarecimentos sobre a contratação de serviços de contabilidade e
advocacia para a campanha eleitoral de 2016, uma vez que o partido não havia declarado esses
tipos de despesas, embora sejam obrigatórios o acompanhamento da campanha por contador e a
constituição de advogado para a prestação de contas, nos termos do art. 41, §§4º e 6º, da
Resolução-TSE nº 23.463/2015.
57. Por sua vez, o partido alegou que (fls. 75-77 do vol. principal):
Em atenção a essa diligência da ASEPA, cumpre informar que a ausência de despesas com
serviços de contabilidade, foi suprida com a entrega da versão retificadora da prestação de contas,
no sistema SPCE, a partir do registro de gastos estimados, no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil
reais) por doação estimada de serviços advocatícios e de R$ 500,00 (Quinhentos reais) por
doação estimada de serviços de contabilidade.
Inexiste, portanto, ocorrência de confronto com informações externas, tampouco a ausência de
registros das notas fiscais no valor de R$ 10.560,00, uma vez que tais despesas se referem à
prestação de serviços para prestação de contas anual do Partido, as quais estão devidamente
registradas na escrituração contábil, compondo os autos daquela prestação de contas e que
poderão ser comprovadas por ocasião do seu exame.
Em atenção a essa diligência da ASEPA, cumpre informar que os serviços advocatícios, tendo em
vista a similaridade fática, importa considerar os mesmos esclarecimentos apresentados em
relação aos serviços de contabilidade.
Com efeito, a versão retificadora da prestação de contas inclui o registro dos serviços advocatícios
de Brito e Farias Sociedade de Advogados.
58. Posto isso, verifica-se que o partido registrou tais serviços como doação estimável e emitiu os
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de Brito e Farias Sociedade de Advogados.
58. Posto isso, verifica-se que o partido registrou tais serviços como doação estimável e emitiu os
recibos eleitorais respectivos, nos valores de R$500,00 para o serviço de contabilidade e de
R$1.000,00 para o trabalho prestado pelo escritório de advocacia.
59. Apesar disso, não restam comprovadas as doações, pois os recibos de doação dos serviços de
advocacia e contabilidade foram assinados pelo secretário nacional de finanças adjunto do próprio
partido, José Américo Morelli, embora devessem ter sido assinados pelos profissionais que doaram
os serviços (fls. 83-84 do vol. principal), o que invalida os recibos como prova das doações
declaradas, conforme a seguir.
60. Ademais, não houve a juntada dos contratos de prestação de serviços na forma requerida e
tampouco foi colacionado qualquer outro documento apto a demonstrar a efetiva doação dos
serviços para a campanha eleitoral.
61. Desse modo, constata-se a existência de irregularidade na prestação de contas, visto que não
foram suficientemente comprovados os serviços declarados.
V - Do encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral de informações não analisadas na
prestação de contas
62. Importa destacar que a análise desta prestação de contas foi delineada pelo escopo descrito
no capítulo III. Entretanto, durante a análise, foi identificada situação cujo exame extrapola os
Procedimentos Técnicos de Exame do trabalho.
63. Com efeito, verificou-se, durante o exame, a existência de recibos eleitorais assinados pelo
secretário nacional de finanças adjunto do partido em nome de terceiros, sem a devida procuração,
o que pode ser tipificado em legislação diversa da eleitoral.
64. Dessa forma, propõe-se o encaminhamento das informações ao Ministério Público Eleitoral
para tomar as providências que julgar necessárias, a fim de apurar os fatos relatados, se for o caso.
VI - Conclusão
65. Com base nas competências constitucional e infraconstitucional da Justiça Eleitoral, esta
unidade técnica analisou a documentação da prestação de contas apresentada pela Direção
Nacional do Partido Pátria Livre (PPL) referente à campanha eleitoral de 2016.
66. Dessa análise, foram verificadas impropriedades e irregularidades que, no conjunto,
comprometeram a regularidade das contas, constituindo motivo para a proposta técnica de
desaprovação, a saber:
Impropriedades/Irregularidades

Valor

Despesas

comprovado

não

Impropriedade: ausência de envio de relatórios financeiros. Ofensa ao princípio
da transparência e ao controle social. Fundo Partidário.
Irregularidade: omissão de despesas na prestação de contas parcial. Ofensa ao

R$ 26.000,00

princípio da transparência e ao controle social. Fundo Partidário.
Irregularidade: ausência de comprovação das doações estimáveis relativas a
serviços de contabilidade e advocatícios. Fundo Partidário.
Total de Irregularidades (sem duplicações)

R$ 1.500,00
R$ 27.500,00

Percentual de irregularidade em relação ao montante de recursos recebidos na
campanha

100%

(R$27.500,00)
Outras Irregularidades/Impropriedades
Irregularidade: ausência de extratos bancários e de registro no SPCE das
contas de Fundo Partidário e de outros recursos.

Valor não comprovado
-

67. Foi identificada impropriedade em razão da ausência de entrega dos relatórios financeiros de
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67. Foi identificada impropriedade em razão da ausência de entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, contrariando o disposto no art. 43, §§ 2º
e 7°, da Resolução-TSE nº 23.463/2015 e prejudicando o controle social sobre a movimentação de
campanha, comprometendo a regularidade das contas.
68. Ademais, foi constatada irregularidade por omissão de despesas da prestação de contas
parcial, em desacordo ao art. 43, § 6°, da Resolução-TSE nº 23.463/2015.
68. Destaque-se que ambas as questões retrocitadas, embora decorrentes de infrações diversas,
se referem ao mesmo montante de R$26.000,00 utilizados na campanha.
70. De outro lado, houve ausência de comprovação de doações estimáveis declaradas na
prestação de contas final, no valor de R$1.500,00.
71. Com isso, merece atenção o fato de que 100% das despesas declaradas pelo partido
apresentaram alguma impropriedade ou irregularidade, o que reforça a recomendação para a
desaprovação das contas.
72. Por fim, verificou-se outra irregularidade devido à omissão dos extratos bancários das contas
do partido e à ausência do lançamento no SPCE da c/c destinada à movimentação de outros
recursos (nº 300000593-4). Entretanto, conforme já delineado no corpo desta Informação, em
razão do encaminhamento dos extratos eletrônicos pelas instituições financeiras, foi possível
analisar a movimentação de campanha, minimizando o impacto dessa omissão na análise.
73. Do exposto, preliminarmente, sugere-se a intimação do partido para, querendo, manifestar-se
sobre a impropriedade por ausência de envio dos relatórios financeiros e a respeito da
irregularidade por omissão de despesas na prestação de contas parcial, na forma da
argumentação exposta nos tópicos respectivos.
74. Neste ponto, cabe acrescentar que, conforme a parte final do art. 66 da Resolução-TSE nº
23.463/2015, a nova manifestação partidária deve se dar exclusivamente com relação aos dois
tópicos citados, visto que constituem os únicos fatos novos adicionados com esta Informação.
75. Sobre isso, impende esclarecer que se trata de irregularidades e impropriedades insanáveis,
ou seja, nenhuma ação posterior será capaz de afastar a omissão de registro dos recursos
recebidos, que, à época, já deveriam constar da prestação de contas, o que provocou prejuízo
irreparável ao princípio da transparência e ao controle social.
76. Dito isso, esta unidade técnica opina pela desaprovação das contas da Direção Nacional do
Partido Pátria Livre (PPL) referentes à campanha eleitoral de 2016, nos termos do art. 68, III, da
Resolução-TSE nº 23.463/2015, c.c. o art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997, em razão da identificação
de irregularidades que, no conjunto, comprometem a regularidade das contas."
Em atendimento ao despacho do então Relator, Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, o PPL
sustenta, em síntese, que as falhas apuradas se revestem de meras impropriedades (ID
38576038).
Defende que o atraso na entrega dos relatórios, previsto no art. 43 da Res.-TSE 23.463/2015, não
inviabilizou a adequada aferição técnica quanto à origem dos recursos utilizados pelo PPL.
Com relação às duas doações de recursos financeiros do Fundo Partidário - Mulheres, em
benefício da candidata Célia Oliveira de Jesus Sacramento, informa que ambas foram registradas
na versão retificadora, sendo desnecessárias maiores providências, como no caso de arrecadação
de outros recursos.
Alega, ainda, que a documentação apresentada cumpre de maneira integral as exigências contidas
na normativa regulamentar, em especial porque permitiu o exame completo da movimentação
realizada pelo Partido.
Requer, ao final, a aprovação das contas.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pela desaprovação das contas, em virtude de: a) omissão
nas contas parciais no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais); b) ausência de extratos
bancários e de registros no SPCE das contas-correntes destinadas à movimentação de recursos
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nas contas parciais no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais); b) ausência de extratos
bancários e de registros no SPCE das contas-correntes destinadas à movimentação de recursos
do Fundo Partidário e referentes a "outros recursos"; e c) ausência de comprovação de doação
estimável em serviços de advocacia e de contabilidade correspondente a R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).
Informa que procederá ao encaminhamento do relato feito pela Asepa ao promotor natural para a
avaliação da sua materialidade e relevância, a fim de apurar as medidas necessárias (IDs
38576038 e 38576088).
Os autos foram a mim redistribuídos, nos termos do art. 16, § 7º, do RITSE.
É o relatório.
1. http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2016/2/BR/2/54/historico
VOTO
I - Dos parâmetros para análise das contas
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (relator): Senhor Presidente, trata-se da
Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido Pátria Livre (PPL), relativa à campanha
eleitoral de 2016, cuja regulamentação está prevista na Res.-TSE 23.463/2015.
À Justiça Eleitoral caberá a análise da escrituração contábil e dos documentos que instruem a
Prestação de Contas da campanha eleitoral de 2016 com vistas a assegurar a transparência e a
lisura dos fluxos financeiros de dispêndios e recursos aplicados no pleito, sem a chancela de
eventual movimentação estranha à contabilidade oficial.
Assim, nos termos do parecer técnico, as falhas apuradas estarão discriminadas da seguinte forma:
a) Impropriedades - demonstram o descumprimento de obrigações de natureza eleitoral que não
comprometem, isoladamente, a regularidade das contas prestadas, gerando ressalvas;
b) Irregularidades - demonstram o descumprimento de obrigações de natureza eleitoral de maior
gravidade e repercussão sobre as contas, as quais podem vir a comprometer a regularidade, a
consistência e a confiabilidade das contas prestadas, podendo gerar a desaprovação das contas
ou o julgamento pela sua não prestação.
Firmadas tais premissas, passo ao exame das contas:
II - Exame individualizado das irregularidades apuradas pelo órgão técnico
As contas parciais foram apresentadas tempestivamente em 21/9/2016, sendo entregue a
consolidação final após o primeiro turno do pleito, em 24/10/2016.
O exame da presente Prestação de Contas terá como objeto 4 (quatro) irregularidades apuradas
pelo corpo técnico e encampadas pelo Ministério Público Eleitoral:
II.I - "ausência de envio de relatórios financeiros. Ofensa ao princípio da transparência e ao
controle social. Fundo Partidário. Total: R$26.000,00".
II.II - "omissão de despesas na prestação de contas parcial. Ofensa ao princípio da transparência e
ao controle social. Fundo Partidário. Total: R$26.000,00".
II.III - "ausência de extratos bancários e de registro no SPCE das contas de Fundo Partidário e de
outros recursos"
II.IV - "ausência de comprovação de doações estimáveis. Total: R$1.500,00".
Em virtude da natureza das irregularidades, os itens II.I e II.II serão apreciados em conjunto:
II.I e II.II - Ausência de entrega de relatórios financeiros e omissão nas contas parciais
A Asepa constatou inicialmente a omissão de doações direcionadas à candidata Célia Oliveira de
Jesus Sacramento, de acordo com a seguinte tabela:
Data

CNPJ/CPF

Nome

06/9/2016

10.947.546/0001-08

Direção
Nacional

Recibo Eleitoral

Valor (R$)

P54000200000BR000002E

10.000,00
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Nacional

P54000200000BR000001 F

Total
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16.000,00
26.000,00

Apresentadas as contas retificadoras pelo PPL, com o registro das doações, o órgão técnico
concluiu pela omissão do registro da informação nas contas parciais e pela ausência dos relatórios
financeiros que contrariam o art. 43, §§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.463/2015.
No caso, o PPL apresentou as contas finais "zeradas" (ID 38575788), sem que tais omissões
fossem sanadas. Constata-se, em verdade, que a doação foi identificada na Informação 168/2019
da Asepa e, posteriormente, veio a ser retificada pela Agremiação. Ou seja, não se trata de
declaração espontânea do partido e sim, apurada pelo órgão fiscalizador e, posteriormente,
registrada nas contas retificadoras da diretiva. A propósito, transcrevo do r. parecer:
"Diligência: omissão de despesas. Confronto de informações entre prestadores. Transferência a
outros prestadores de contas não registradas na prestação de contas em exame. Valor: 26 mil.
13. Outro prestador de contas declarou o recebimento de transferências diretas efetuadas pelo
PPL, mas não registradas na prestação de contas em exame, conforme a tabela a seguir:
[...]
Nesse tocante, da análise dos extratos bancários da candidata à Prefeitura de Salvador/BA, Célia
Oliveira de Jesus Sacramento, apurou-se que as transferências a essa candidatura foram
identificadas com o CNPJ da Direção Nacional do PPL e são oriundas da conta bancária de
movimentação de Fundo Partidário (CEF, ag. Nº 2943, c/c nº 300001448-8):
[...]
Salienta-se que a omissão de informações sobre a transferência entre partido e seu candidato
configura infração ao disposto no art. 48, I, "f", da Res.-TSE nº 23.463/2015, motivo pelo qual se
sugere que a agremiação seja instada a se manifestar sobre tais pontos omissos e a retificar a
prestação de contas."
Logo, a irregularidade deve ser mantida, na linha da jurisprudência aplicável para as Eleições
2016: "a omissão de receitas e de despesas nas parciais, desde que sanada na prestação de
contas final, não será classificada como irregularidade" AgR-AI 29574/SP (Rel. Min. OG
FERNANDES, DJe de 8/6/2020). No mesmo sentido: PC 44553/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
DJe de 22/6/2020; AgR-REspe 50194/SP, Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO,
DJe de 29/10/2019; AgR-REspe 42609/BA, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 2/4/2019.
Além disso, o que se observa, na hipótese, é que o Partido deixou de declarar a referida doação
em virtude da movimentação direta pela conta bancária ordinária do Fundo Partidário, sem o
necessário trânsito em conta específica de campanha como se determina o art. 8º da Res.-TSE
23.463/2015.
Desse modo, a irregularidade deve ser mantida.
II.III - "Ausência de extratos bancários e de registro no SPCE das contas de Fundo Partidário e de
outros recursos"
A Agremiação foi instada a apresentar os extratos e o registro no SPCE das contas-correntes
destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário (300001448-8 e 300000599-3) e da
conta-corrente direcionada a transações com outros recursos (300000593-4), todas abertas na
agência 2942 da Caixa Econômica Federal.
O Partido informa que tais extratos compõem a Prestação de Contas de exercício financeiro da
Agremiação, registradas as contas bancárias na sua versão retificadora.
Contudo, anoto que os extratos bancários são peças obrigatórias da Prestação de Contas de
campanha, nos termos do art. 48, II, "a", da norma regulamentar.

O documento constitui elemento de extrema relevância para a auditoria das contas. Na lição de
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O documento constitui elemento de extrema relevância para a auditoria das contas. Na lição de
Denise Goulart Schlickmann, "tal obrigação permite à Justiça Eleitoral aferir com exatidão os
valores transitados pelas contas bancárias em confronto com os registros contábeis apresentados,
que deverão refletir com exatidão numérica as contas prestadas" (Financiamento de Campanhas
Eleitorais, 9ª edição, Curitiba: Juruá, 2018, p. 89).
Como se vê, o fato de disponibilizar tais documentos bancários em outras prestações de contas
não exime o PPL da sua obrigação constante nos presentes autos, o que leva à manutenção da
irregularidade.
II.IV - "Ausência de comprovação de doações estimáveis. Total: R$1.500,00"
Ao partido foram solicitados esclarecimentos sobre a contratação de serviços de contabilidade e
advocacia para a campanha eleitoral de 2016, nos termos do art. 41, §§ 4° e 6º, da norma
regulamentar.
O PPL apresentou 2 (dois) recibos assinados por José Américo Morelli, Secretário Nacional de
Finanças adjunto do próprio partido, nos valores de R$ 1.000,00 (mil reais), relativo à doação
estimável aos serviços de advocacia, e R$ 500,00 (quinhentos reais) referentes à doação de
serviço contábil, desacompanhados dos respectivos contratos.
À luz da jurisprudência desta CORTE ELEITORAL, "os serviços advocatícios de consultoria
prestada aos candidatos no curso das campanhas eleitorais constituem atividade-meio e, como
acessórios da campanha eleitoral, devem ser contabilizados como gastos eleitorais. Os honorários
relativos aos serviços advocatícios e de contabilidade relacionados com processo jurisdicionalcontencioso não podem ser considerados como gastos eleitorais de campanha nem estão sujeitos
à contabilização ou à limitação que possa impor dificuldade ao exercício da ampla defesa" AgRREspe 77355/SE (Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe de 28/4/2016).
No caso, compreendo que a irregularidade deve ser mantida porque o Partido não esclareceu a
natureza dos serviços prestados, a presumir sua contratação para assessoria da campanha
eleitoral, no qual obrigatório o registro e a contabilização. Além disso, o recibo está assinado por
terceiro sem comprovação de capacidade técnica para sua prestação ou vinculação aos
prestadores indicados no recibo eleitoral, o que sugere dúvida razoável à constituição do gasto e
repercute sobremaneira na lisura das contas prestadas.
III - Quadro resumo do julgamento
Diante da manutenção das irregularidades apuradas pelo órgão técnico, reproduzo o seguinte
quadro sinótico:
IRREGULARIDADES

VALOR NÃO COMPROVADO (R$)

Ausência de envio de relatórios financeiros.
Omissão de despesas na prestação de contas

26.000,00

parcial.
Ausência de comprovação de doações
estimáveis
Total das irregularidades

1.500,000
R$ 27.500,00

Percentual de irregularidade em relação ao
montante de recursos recebidos na campanha

100%

(R$ 27.500,00)
OUTRAS IRREGULARIDADES

VALOR NÃO COMPROVADO (R$)

Ausência de extratos bancários e de registro no
SPCE das contas de Fundo Partidário e de

Comprovação parcial

outros recursos
IV - Repercussão nas contas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2020 - n. 242

Brasília, segunda-feira, 23 de novembro de 2020

46

IV - Repercussão nas contas
Constata-se, na hipótese, que as irregularidades apuradas representam 100% das receitas
aferidas pelo PPL na campanha eleitoral de 2016, repercutindo de maneira grave e em percentual
relevante na lisura e transparência de suas contas.
Além disso, o entendimento firmado pelo TSE é de que a ausência de extratos bancários constitui
irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido: AgR-REspe 44591, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 8/8/2018; AgR-REspe 591-05, Rel. Min. EDSON FACHIN,
DJe de 19/6/2019; PC 97528, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 14/11/2019.
Desse modo, as contas devem ser REJEITADAS.
Passo ao exame da sanção. O art. 25 da Lei 9.504/1997 prescreve:
"Art 25. 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.
Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por
desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto,
do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a
sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal
competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação."
Assim, segundo dados oficiais do TSE, o PPL recebeu, em 2016, o montante de R$ 2.071.686,90
(dois milhões, setenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) de
duodécimo proveniente da União acrescido de R$ 228.101,59 (duzentos e vinte e oito mil, cento e
um reais e cinquenta e nove centavos) relativos às multas eleitorais, alcançando uma média
mensal equivalente a R$ 191.649,04 (cento e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais
e quatro centavos).
Desse modo, compreendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para fins de determinação da sanção, uma vez que a média mensal do duodécimo
recebido pela agremiação em 2016 corresponde, em termos nominais, a quase 7 (sete) vezes a
irregularidade apurada.
Nesse contexto, determino o desconto do repasse de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos
reais) do Fundo Partidário, devidamente atualizado. Na linha de outros precedentes desta CORTE
SUPERIOR, cito: PC 1/DF, Rel. Min. ARNALDO VERSIANI, DJe de 3/5/2012; PC 979-07/DF, Rel.
Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 22/5/2015.
V - Conclusão
Ante o exposto, DESAPROVO as contas do Partido Pátria Livre (PPL), referentes às Eleições
2016, nos termos dos arts. 30, IIII, da Lei 9.504/1997 e 46, III, da Res.-TSE 23.464/2015, e
DETERMINO o desconto de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) do Fundo
Partidário, devidamente atualizado.
É como voto.
VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhor Presidente, eminentes pares, e. Min. Relator,
trata-se de prestações de contas apresentada pelo órgão nacional do Partido Pátria Livre - PPL,
referente ao pleito eleitoral de 2016.
Acompanho o voto trazido à colação pelo e. Min. Relator quanto à sua conclusão pela
desaprovação das contas, especialmente em razão das irregularidades referentes às contas
bancárias de campanha, entendimento já bastante consolidado no Tribunal Superior Eleitoral.

Contudo, peço-lhe vênias, bem como a todos que ombreiam a mesma compreensão, para divergir
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Contudo, peço-lhe vênias, bem como a todos que ombreiam a mesma compreensão, para divergir
quanto à fixação das consequências da desaprovação das contas.
Em meu entender, a relação proporcional verificada entre o valor de uma das irregularidades e o
valor do duodécimo recebido pelo partido, é argumento insuficiente para o afastamento da sanção
prevista pelo Congresso Nacional no art. 25, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.
Em primeiro aspecto, porque desconsidera as demais irregularidades que também servem de
lastro para a desaprovação das contas, com especial destaque para a ausência de abertura de
contas bancárias específicas de campanha.
Em segundo aspecto, porque os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade servem como
parâmetros para a atuação do Estado-Juiz dentro dos campos de discricionariedade delimitados
pelo Poder Legislativo, e não como instrumentos aptos à substituição do preceito sancionador da
norma em razão do caso concreto.
Ao se admitir essa possibilidade seria concebível, ainda que de forma hipotética, subtrair-se do
Poder Legislativo a sua competência de legislar e, nesse passo, comprometer-se-ia a teoria de
separação dos poderes inscrita no art. 2º, caput, da Constituição Federal, bem como o mecanismo
implícito decorrente do sistema de freios e contrapesos, consistente na exigência de que o Poder
Judiciário exerça suas competências funcionais dentro dos limites legislativos criados pelos
representantes eleitos pelo povo, único detentor do poder soberano, com essa finalidade.
Neste sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ARTIGO 273, § 1°-B, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OPÇÃO
POLÍTICO-LEGISLATIVA

PARA

APENAR

DETERMINADOS

DELITOS

COM

MAIOR

SEVERIDADE. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERFERIR NAS
ESCOLHAS FEITAS PELO PODER LEGISLATIVO.
1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de
malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.
2. O Poder Judiciário não detém competência para interferir nas opções feitas pelo Poder
Legislativo a respeito da apenação mais severa daqueles que praticam determinados crimes, sob
pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: "PENAL. PROCESSO PENAL.
ARTIGO 273, § 1º e § 1º-B, INCISOS V e VI DO CÓDIGO PENAL. TRANSNACIONALIDADE.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. RECONHECIDO CONCURSO
FORMAL."
4. Agravo regimental DESPROVIDO.
(RE 829226 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2015 PUBLIC 06-03-2015)
Dentro deste contexto de estrita observância dos limites constitucionais que asseguram a
autonomia e harmonia entre os Poderes da União, deve-se aplicar a sanção prevista no art. 25,
parágrafo único, da Lei nº 9.504/97:
Art 25. 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.
Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por
desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto,
do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a
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do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a
sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal
competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação
No caso concreto, em razão da natureza das irregularidades detectadas e em função dos
pequenos valores envolvidos, entendo que a sanção não deve se afastar do mínimo legal, devendo
ser fixada a suspensão de 1 (um) mês de recebimento de cotas do fundo partidário.
Ante o exposto, e renovando minhas vênias ao e. Min. Relator, acompanho-o no julgamento pela
desaprovação das contas, porém, divirjo para fixar a sanção prevista no art. 25, parágrafo único,
da Lei nº 9.504/97, impondo a suspensão de 1 (um) mês de recebimento de cotas do fundo
partidário ao prestador das contas.
É como voto.
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (presidente): Senhores Ministros, acompanho
o eminente relator quanto ao julgamento pela desaprovação das contas, porém divirjo quanto à
aplicação da sanção prevista no art. 25, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997. Isso porque, em
razão da natureza das irregularidades detectadas e do seu alto percentual, apesar dos pequenos
valores envolvidos, entendo proporcional e razoável a sanção de suspensão de 1 (um) mês de
recebimento de cotas do fundo partidário.
EXTRATO DA ATA
PC nº 0000450-75.2016.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Requerente: Partido
Pátria Livre (PPL) - Nacional (Advogados: Paulo Machado Guimarães - OAB: 5358/DF e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Pátria Livre (PPL),
referentes às Eleições 2016, nos termos do voto do relator. Por maioria, determinou o desconto de
R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) do Fundo Partidário, devidamente atualizado,
nos termos do voto do relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 5.11.2020.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0000516-93.2016.6.21.0057
PROCESSO
RELATOR

: 0000516-93.2016.6.21.0057 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(URUGUAIANA - DF)
: Ministro Sergio Silveira Banhos

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : Ministério Público Eleitoral

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) - 0000516-93.2016.6.21.0057 - URUGUAIANA - RIO
GRANDE DO SUL
RELATOR: MINISTRO SERGIO SILVEIRA BANHOS
RECORRENTE: Ministério Público Eleitoral
RECORRIDO: ZULMA RODRIGUES ANCINELLO
ADVOGADO: RICARDO PEIXOTO SAN PEDRO - OAB/
FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral
PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO

Ficam as partes intimadas do teor do ato judicial exarado, no processo acima, pelo Ministro
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Ficam as partes intimadas do teor do ato judicial exarado, no processo acima, pelo Ministro
SERGIO SILVEIRA BANHOS.
Brasília, 20 de novembro de 2020.
MARIA ERIKA JUSTINO
Coordenadoria de Processamento
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 516-93.2016.6.21.0057 - CLASSE 32 - URUGUAIANA RIO GRANDE DO SUL
Relator: Ministro Sérgio Banhos
Recorrente: Ministério Público Eleitoral
Recorrido: Zulma Rodrigues Ancinello
Advogado: Ricardo Peixoto San Pedro - OAB: 66.011/RS
DECISÃO
O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial (fls. 149-178) em face do acórdão do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (fls. 130-143) que desproveu recurso de Zulma
Rodrigues Ancinello, candidata ao cargo de vereador em Uruguaiana nas Eleições de 2016,
decidindo, ainda, por maioria, no sentido de não determinar, de ofício, o recolhimento de valor
irregular ao Tesouro Nacional.
Eis a ementa do acórdão regional (fls. 130-131v):
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. ELEIÇÕES 2016.
AFASTAMENTO

DA

PRELIMINAR

DE

NULIDADE

DA

SENTENÇA.

AUSÊNCIA

DE

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL PELO
MAGISTRADO

SENTENCIANTE.

INAPLICABILIDADE

DO

JULGAMENTO

DA

"CAUSA

MADURA". PENALIDADE NÃO SUSCITADA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. MATÉRIA
PRECLUSA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS COM RECURSO. MÉRITO. DOAÇÃO EM ESPÉCIE. DEPÓSITO DIRETO NA
CONTA DE CAMPANHA. EXTRAPOLADO LIMITE LEGAL. ART. 18, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.463/15. ORIGEM NÃO COMPROVADA. MANTIDA A DESAPROVAÇÃO. NÃO
DETERMINADO O REPASSE DA QUANTIA IRREGULAR AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. Questões preliminares afastadas. 1.1. Reconhecido pelo magistrado sentenciante o emprego em
campanha de recursos de origem não identificada, sem a determinação do comando de
recolhimento da importância irregular ao Tesouro Nacional. Impossibilidade de agravamento da
situação do recorrente quando, durante a tramitação do feito, aquela penalidade nunca foi
suscitada. A ausência de inconformidade quanto a esse ponto da sentença conduz ao inevitável
reconhecimento da preclusão da matéria, pois a interposição do apelo dirigido a este Tribunal tem
a única finalidade de melhorar a situação da parte, com a aprovação integral das contas. Defesa a
invocação da matéria na instância ad quem, dado que a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional configurará inegável prejuízo para a parte que interpõe o apelo. Vedada a
reformatio in pejus, nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil. Inaplicável ao feito o
entendimento de que a questão está madura para julgamento, podendo ser determinado o
recolhimento de ofício pelo Tribunal. Não caracterizada nulidade. 1.2. Possibilidade de
conhecimento e análise de documentação apresentada com o recurso, nos termos do art. 266 do
Código Eleitoral.
2. Os aportes financeiros, em contas de campanha, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10,
devem ser realizados por meio de transferência eletrônica entre as contas do doador e do
beneficiário, nos termos do disposto no art. 18, § 1º, da Resolução TSE n. 23.463/15.
Incontroverso o recebimento de recursos através de depósito em espécie, diretamente na conta de
campanha, em valores acima do limite estabelecido pela norma de regência. Caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada. Infringência configurada. Não determinado o
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recebimento de recurso de origem não identificada. Infringência configurada. Não determinado o
comando de recolhimento do valor empregado ao Tesouro Nacional.
3. Ainda que superada a mácula em alguns dos apontamentos, persistem no demonstrativo
contábil doações irregulares que representam 21,06% do total de receitas auferidas, impondo a
manutenção do juízo de desaprovação das contas.
Provimento negado
O Parquet Eleitoral sustenta, em suma, que:
a) a interpretação do Tribunal de origem negou vigência aos arts. 11, 278, 489, § 1º, IV e VI, 1.013,
§ 3º, III, do CPC; 18 e 26, ambos da Res.-TSE 23.463, além de violar a estabilidade das próprias
decisões atinentes ao pleito de 2016, ofendendo o princípio da isonomia e o da segurança jurídica,
art. 5º, caput e inciso XXXVI, e art. 16, ambos da CF;
b) é incontroverso que R$ 2.722,00, perfazendo 21,06% do total das receitas auferidas, trata-se
recursos de origem não identificada;
c) a questão contestada nos autos não exige o reexame de prova, tratando a controvérsia
meramente sobre questão de direito, quanto à ausência de aplicação de norma cogente;
d) não merecem prosperar os fundamentos da Corte Regional gaúcha, utilizados para afastar a
nulidade da sentença, quais sejam, a ocorrência do instituto da preclusão, em face de apenas a
prestadora das contas ter recorrido da sentença, e a vedação à reformatio in pejus, em virtude de o
recorrente não poder ter sua situação agravada;
e) não se opera a preclusão para o reconhecimento, inclusive de ofício, da nulidade, mesmo na
hipótese em que não tenha havido recurso da parte a quem a decisão possa vir beneficiar, razão
pela qual pode ela ser alegada por quaisquer dos litigantes ou mesmo pelo parquet em qualquer
grau de jurisdição;
f) não havendo dúvida em relação à existência de recursos de origem não identificada, tratando de
questão meramente de direito e tendo a parte sido devidamente intimada para se manifestar sobre
o ponto, é possível a aplicação por esta Corte da determinação do recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, a fim de sanar o
vício existente;
g) não busca a rediscussão de matéria fática, mas o reconhecimento da existência de nulidade da
sentença e do acórdão regional, os quais deixaram de aplicar a norma cogente prevista nos arts.
18 e 26 da Res.-TSE 23.463, que determinam o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos
tidos como de origem não identificada;
h) o acórdão regional divergiu da jurisprudência do TSE, segundo a qual é impositivo o
recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de origem não identificada.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial, a fim de que o acórdão regional seja
anulado ou, caso assim não se entenda, postula que seja reformado para determinar o
recolhimento ao Tesouro dos recursos de origem não identificada.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 209).
A Procuradoria-Geral Eleitoral, no parecer às fls. 213-216, opinou pelo provimento do recurso
especial.
É o relatório.
Decido.
O recurso especial é tempestivo. O Ministério Público Eleitoral foi intimado do acórdão recorrido
em 7.2.2018 (fl. 147v), e o apelo foi interposto em 9.2.2018 (fl. 149), por meio de peça subscrita
pelo Procurador Regional Eleitoral.

Na origem, Zulma Rodrigues Ancinello, candidata ao cargo de vereador em Uruguaiana nas
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Na origem, Zulma Rodrigues Ancinello, candidata ao cargo de vereador em Uruguaiana nas
Eleições de 2016, interpôs recurso eleitoral em desfavor da sentença que desaprovou sua
prestação de contas em face da constatação de diversas irregularidades.
A Procuradoria Regional Eleitoral, ao emitir seu parecer, opinou, em preliminar, pela anulação da
sentença pois não houve determinação de recolhimento do montante recebido e utilizado de
origem não identificada. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e, de ofício,
requereu que fosse determinada a transferência de valores ao Tesouro Nacional.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul rejeitou, por unanimidade, a matéria preliminar
suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral e negou provimento ao recurso, para manter
integralmente a sentença do juízo de primeiro grau, negando-se, por maioria, a determinar, de
ofício, a restituição dos valores, em sede de recurso do candidato.
Irresignado, o Ministério Público Eleitoral apresentou o presente recurso especial eleitoral.
Em suas razões recursais, o Parquet Eleitoral defende que o Tribunal a quo negou vigência aos
arts. 11, 278, 489, § 1º, IV e VI, 1.013, § 3º, III, do CPC; 18 e 26, ambos da Res.-TSE 23.463,
ofendendo o princípio da isonomia e o da segurança jurídica - art., 5º, caput e inciso XXXVI, e art.
16, ambos da CF -, assim como dissentiu da jurisprudência pátria, em razão de não ter decretado a
nulidade da sentença, uma vez que, embora reconhecida a existência de recursos de origem não
identificada, não determinou o recolhimento da totalidade desses recursos ao Tesouro Nacional.
Argumenta que, se houve a omissão na origem quanto à ausência de recurso do órgão ministerial,
ela foi oportunamente suprida pelo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, não sendo possível
entender que o reconhecimento da nulidade, com a consequente aplicação da obrigação legal
prevista nos arts. 18 e 26 da Res.-TSE 23.463, caracterize afronta ao princípio da non reformatio in
pejus.
Eis o teor do voto divergente que conduziu o acórdão regional, na parte que interessa ao deslinde
da questão (fls. 143v-144):
[...]
Peço vênia ao ilustre relator para divergir quanto à determinação de recolhimento do valor irregular
ao Tesouro Nacional, de ofício, nesta instância.
A ausência de recurso por parte do Ministério Público de primeiro grau levou à preclusão da
pretensão de recolhimento.
Ademais, tal determinação, nesta instância, à qual chegou a matéria por exclusivo recurso do
prestador, levaria à reformatio in pejus, efeito vedado pelo sistema processual.
Neste sentido posicionou-se recentemente este Tribunal, em acórdão do qual se extrai a seguinte
ementa:.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. ELEIÇÕES 2016.
AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO DETERMINADO O COMANDO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.
INAPLICÁVEL O JULGAMENTO DA "CAUSA MADURA". PENALIDADE NÃO SUSCITADA
DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. MATÉRIA PRECLUSA. PROIBIÇÃO DA "REFORMATIO
IN PEJUS". MÉRITO. DOAÇÃO EM ESPÉCIE. DEPÓSITO DIRETO NA CONTA DE CAMPANHA.
EXTRAPOLADO LIMITE LEGAL. ART. 18, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. ORIGEM
NÃO COMPROVADA. MANTIDA A DESAPROVAÇÃO. NÃO DETERMINADO O REPASSE DA
QUANTIA IRREGULAR AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. Afastada a preliminar. Reconhecido pelo magistrado sentenciante o emprego em campanha de
recursos de origem não identificada, sem a determinação do comando de recolhimento da
importância irregular ao Tesouro Nacional. Impossibilidade de agravamento da situação do
recorrente quando, durante a tramitação do feito, aquela penalidade nunca foi suscitada. A
ausência de irresignação quanto a esse ponto da decisão conduz ao inevitável reconhecimento da
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ausência de irresignação quanto a esse ponto da decisão conduz ao inevitável reconhecimento da
preclusão da matéria, pois a interposição do apelo dirigido a este Tribunal tem a única finalidade de
melhorar a situação da parte, com a aprovação integral das contas. Defeso a invocação da matéria
na instância "ad quem", dado que a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
configurará inegável prejuízo para a parte que interpõe o apelo. Vedada a "reformatio in pejus", nos
termos do art. 141 do Código de Processo Civil. Inaplicável ao feito o entendimento de que a
questão está madura para julgamento, podendo ser determinado o recolhimento de ofício pelo
Tribunal. Não caracterizada nulidade.
2. Mérito. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 somente podem ser
realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário
da doação. Realizado depósito em dinheiro, diretamente na conta de campanha e acima do limite
legal, em desobediência ao disposto no art. 18, § 1º, da Resolução TSE n. 23.463/15.
Caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada. Manutenção da sentença de
desaprovação. Não determinado o comando de recolhimento do valor empregado ao Tesouro
Nacional.
Desprovimento.
(TRE/RS, Rel. Dr. Luciano André Losekann, redator para acórdão Dr. Sílvio Ronaldo Santos de
Moraes, julgado em 14.12.2017.)
Assim, máxime frente à ausência do manejo recursal pelo Ministério Público, reconhecida a
preclusão da matéria e a impossibilidade de agravamento da posição jurídica do recorrente, afasto
tanto a nulidade da sentença como a pretensão de recolhimento da quantia irregular, de ofício,
nesta instância.
Diante do exposto, acompanho o relator, mas sem determinar o recolhimento do valor irregular ao
Tesouro Nacional.
[...]
O entendimento da Corte de origem deve ser mantido, porquanto está alinhado ao posicionamento
adotado por este Tribunal Superior ao enfrentar esse tema no julgamento do AI 747-85, red. para o
acórdão Ministro Tarcísio de Vieira Carvalho Neto, que se refere a prestação de contas de
campanha do pleito de 2012.
Concluiu-se, nesse julgado, pertinente a exclusão da determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, por entender que configuraria reformatio in pejus o agravamento da pena
imposta quando não houve recurso da parte contrária sobre a matéria, em recurso exclusivo do
candidato.
Confira-se a ementa do aludido julgado:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATA. DESAPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DETERMINAÇÃO DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. TESE DE
AFRONTA AO PRINCIPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.
1. As contas da candidata relativas à sua campanha eleitoral de 2012 foram desaprovadas pelo
juízo de primeiro grau. O TRE/SP, ao confirmar a sentença, determinou de ofício o recolhimento ao
Erário dos valores de origem não identificada recebidos pela agravante.
2. Desde a inserção do § 6º ao art. 37 da Lei os Partidos Políticos pela Lei nº 12.034/2009, o
processo de prestação de contas passou a ostentar natureza jurisdicional, de modo que não há
espaço para modificação que agrava a situação do recorrente no âmbito do próprio recurso.
3. Configura reformatio in pejus o agravamento da pena imposta quanto não houve recurso da
parte contrária sobre a matéria.
4. Agravo provido para dar provimento ao recurso especial e afastar a determinação de
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4. Agravo provido para dar provimento ao recurso especial e afastar a determinação de
recolhimento de recurso ao Tesouro Nacional.
(AI 747-85, rel. Min. Og Fernandes, redator para o acórdão Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 8.11.2019.)
Esta Corte Superior, por maioria, acolheu o voto divergente do eminente Ministro Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, que assim se pronunciou:
[...]
Estivéssemos na seara administrativa, eu não teria o menor receio de acompanhar o eminente
relator justamente pelo o que se contém na Lei 9.784, especificamente no art. 63, § 2°, combinado
com o art. 64. O 63, § 2º verte à regra, segunda a qual "O não conhecimento do recurso não
impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão
administrativa".
E o 64 arremata no sentido de que:
[...]
Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar,
total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for, de sua competência.
[...]
A restrição que ocorre a esse tipo de reformatio in pejus na via administrativa, cumprindo o
desígnio constitucional do contraditório, vem no parágrafo único do art. 64, que está assim, da Lei
9784:
[...]
Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo decorrer gravame à situação do
recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão.
[...]
Isso é exatamente aquilo que a doutrina tem chamado de não admitir a modificação one shot,
aquela modificação em um "único tiro" .
Mas uma vez que esse processo de prestação de contas assume natureza jurisdicional por
imperativo legal, me parece não haver espaço para essa modificação que agrava a situação do
recorrente no âmbito do próprio recurso. E na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça essa
cautela é divisada inclusive em meio a reexames necessários. A Súmula do STJ, no meu
enunciado 45, traz a regra de que "No reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar a
condenação imposta a fazenda pública".
De fato, nós estamos diante de verbas públicas que, a tempo e a modo, deverão voltar ao erário,
mas não me parece que, no âmbito do próprio recurso de quem veio a ser condenado, isso possa
ser objeto de agravamento. Talvez, por ocasião da execução, haja um campo fértil para esse
debate mais verticalizado.
Na ocasião, acompanhando integralmente a divergência, manifestei-me a respeito da questão nos
seguintes termos:
Interposto recurso apenas pela candidata, a Corte de origem desproveu seu apelo, mas acresceu,
de ofício, a determinação de devolução dos montantes, razão pela qual se alegou, no recurso
especial, ofensa aos princípios da non reformatio in pejus e da tantum devolutum quantum
appellatum.
Não obstante a louvável compreensão do eminente relator, no sentido de que não se cuida, na
espécie, de sanção em específico, mas de consectário do julgamento das contas de campanha,
entendo que a hipótese não consubstancia mero erro material.
Ainda que não a devolução de valores de origem esclarecida ou e mesmo de fonte vedada
encontre, de forma lógica, fundamento em resolução do TSE, cumpre ao magistrado ou ao tribunal,
em sua decisão na prestação de contas, expressamente se manifestar sobre tal ponto e, em caso
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em sua decisão na prestação de contas, expressamente se manifestar sobre tal ponto e, em caso
de omissão, é exigível eventual insurgência, ainda que por parte do Ministério Público Eleitoral, na
condição de custos legis.
Não se afigura possível considerar, sob o entendimento de que a norma decorre de interesse
público e à míngua de comando judicial específico não inserido no título judicial atacado, a
exigência de recurso, possibilitando, na análise da insurgência do próprio candidato, que sua
situação seja afinal agravada, consubstanciando evidente reformatio in pejus.
Convém lembrar que o caput do art. 1.013 do Código de Processo Civil preconiza o efeito recursal
devolutivo em sua extensão, por meio do qual a parte delimita o objeto da impugnação, vinculando
o tribunal à análise do capítulo da sentença impugnada.
Nesse contexto, a devolutividade operada pelo apelo não deverá abranger questões, alegadas
pelas partes ou mesmo de ordem pública, que não guardem relação com o capítulo decisório
impugnado, à exceção dos vícios do processo, ainda não examinados, que ensejam a extinção ou
a anulação, devolvidos ao tribunal em decorrência do efeito translativo, pois não é razoável a esse
órgão desconhecer eventual nulidade do processo.
Observo que a Procuradoria-Geral Eleitoral, inclusive, opôs embargos no indigitado AI 747-85, que
foram rejeitados por esta Corte Superior em Sessão Virtual de 14 a 20 de fevereiro de 2020, por
meio de acórdão assim ementado:
ELEIÇÕES 2012. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. JUIZ ZONAL. NUMERÁRIO
ARRECADADO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. SENTENÇA SILENTE. APELO ÚNICO DA
CANDIDATA. REJEIÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO
VALOR. TESOURO NACIONAL. ATUAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRE. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. INCIDÊNCIA. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO
ACÓRDÃO. SUPOSTOS VÍCIOS APONTADOS PELO MPE. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
COERÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E PARTE DISPOSITIVA. INEXISTÊNCIA DE
MÁCULA A SER SANADA. REJEIÇÃO.
1. Nos estritos termos do art. 275 do CE, cuja atual redação foi conferida pelo art. 1.067 da Lei nº
13.105/2015, são admissíveis embargos de declaração nas hipóteses taxativamente previstas no
art. 1.022 do CPC, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
2. In casu, o acórdão embargado não apresenta os alegados vícios de contradição e obscuridade,
porquanto coerentes a fundamentação do voto condutor - na linha da incidência do princípio da
non reformatio in pejus aos processos de prestação de contas -, e a parte dispositiva no sentido do
afastamento da determinação, pelo TRE, de recolhimento de recurso de origem não identificada ao
Tesouro Nacional, pois, no ponto, essa providência, tomada de ofício, traduziria prejuízo à parte no
exame único do seu próprio apelo.
3. Embargos de declaração rejeitados. [Grifo nosso].
Ressalto que esse mesmo entendimento tem sido reproduzido em outros pronunciamentos desta
Corte Superior (alusivos ao mesmo pleito e também oriundos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul, relativos ao caso que ora se examina). A esse respeito, cito a ementa do seguinte
precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL NÃO IMPOSTO NA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO DA
MATÉRIA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Configura reformatio in pejus a determinação, de ofício, de recolhimento ao Tesouro Nacional de
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1. Configura reformatio in pejus a determinação, de ofício, de recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores irregulares (art. 18, § 3º, da Res.-TSE 23.463/2015) na hipótese em que essa providência
não foi imposta na sentença e não houve recurso no particular pelo Ministério Público. Precedente:
AI 747-85/SP, redator para acórdão Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 8/11/2019.
2. Na espécie, inexistindo recurso contra a sentença na parte em que não impôs a devolução ao
Tesouro Nacional, correto o entendimento do TRE/RS no particular.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgR-REspe 657-93, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17.12.2019.)
Diante disso, o recurso especial é inviável, em face de o acórdão regional estar em consonância
com o entendimento desta Corte Superior a respeito da questão, incidindo o verbete sumular 30 do
TSE.
Por essas razões, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral,
nego seguimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Intime-se.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Sérgio Silveira Banhos
Relator
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ELEIÇÕES 2016. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. AIJE. ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E ECONÔMICO. AUSÊNCIA
DE ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. TESE DEFENSIVA
INVOCADA A DESTEMPO. MERO INCONFORMISMO. VIA IMPRÓPRIA. INTUITO DE
REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.
1. No acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, o TSE assentou que "[...] todas as questões e
matérias devolvidas a esta Corte Superior foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado,
não havendo vício algum consistente em omissão, contradição ou obscuridade [...]".
2. Malgrado tenha sido regularmente citado e constituído advogado por ocasião da audiência de
instrução e julgamento operada na primeira instância, o embargante quedou-se inerte por quase 4
anos, para, enfim, arguir falhas nas intimações, e deixou de elencar quaisquer vícios
eventualmente existentes no decisum embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC/2015.
3. Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso cuja fundamentação é
vinculada, sendo imprescindível demonstrar que a decisão embargada se mostrou obscura,
contraditória ou omissa, ou, ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022,
I, II e III, do CPC/2015.
4. Os aclaratórios constituem modalidade recursal de integração e objetivam aperfeiçoar a decisão,
consoante estabelece o art. 275 do CE, com redação dada pelo art. 1.067 do CPC/2015, não
sendo meio adequado para veicular inconformismo do embargante com a decisão embargada, que
lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do feito.
5. Segundos 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, 5 de novembro de 2020.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Senhor Presidente, a Coligação Com a
Força do Povo o Trabalho Continua manejou Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em
desfavor de Silvio Sousa Figueiredo, Ronaldo Santos Sales, Jonnes Aurélio Franco Saggin, Rafael
Barilli Sá e Mariana Parreira Coelho, imputando-lhes a prática de abuso dos poderes político e
econômico ocorrido na cidade de Torixoréu/MT, consubstanciado na oferta de emprego público a
candidata ao cargo de vereador da coligação adversária a fim de que esta renunciasse à sua
candidatura nas eleições de 2016.
O Juízo da 47ª Zona Eleitoral julgou improcedente o pedido para declarar os embargantes
inelegíveis.
Irresignada, a coligação embargada interpôs recurso, o qual foi parcialmente provido pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso para, reformando a sentença, cassar os registros e/ou diplomas
de Silvio Sousa Figueiredo e Ronaldo Santos Sales, declarando-os inelegíveis, bem como para
declarar, também, a inelegibilidade de Rafael Barilli Sá, então prefeito (fls. 156-173 dos autos
físicos).
A essa decisão somente Silvio Sousa Figueiredo, Ronaldo Santos Sales e Mariana Parreira Coelho
opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls. 203-212 dos autos físicos).
Sobreveio o recurso especial, interposto somente por Silvio Sousa Figueiredo e Ronaldo Santos
Sales (fls. 228-247 dos autos físicos), com base nos arts. 121, § 4º, I e II, da Constituição Federal e
276, I, a e b, do Código Eleitoral, em cujas razões alegaram afronta aos arts. 275 do Código
Eleitoral; 489, II, III, V, e 1.022 do Código de Processo Civil/2015; e 5º, X, LV e LVI, e 93, IX, da
Constituição Federal, bem como a nulidade da gravação ambiental realizada.
O apelo nobre foi admitido pela Presidência da Corte de origem (fls. 249-252 dos autos físicos).
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O apelo nobre foi admitido pela Presidência da Corte de origem (fls. 249-252 dos autos físicos).
Monocraticamente, o Ministro Og Fernandes, meu antecessor, negou seguimento ao recurso
especial para manter incólume o acórdão regional, visto que tão somente replicou a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral acerca das matérias tratadas (fls. 277-285 dos autos físicos).
Silvio Sousa Figueiredo e Ronaldo Santos Sales interpuseram, então, agravo interno (ID
19865038), o qual foi desprovido por este Tribunal Superior. O acórdão recebeu a seguinte ementa
(ID 26324288):
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. ABUSO DOS
PODERES POLÍTICO E ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LICITUDE.
TESES DEFENSIVAS INVOCADAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS NºS 24 E 72 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão questionada negou seguimento ao recurso especial por ser inviável o reexame do
caderno probatório coligido no feito - a fim de afastar a configuração do abuso dos poderes político
e econômico -, bem como por não estar preenchido o pressuposto recursal do prequestionamento.
2. Da leitura das razões do agravo interno depreende-se que os agravantes insistem em que a
gravação ambiental que embasou sua condenação seja reavaliada, ao argumento de que o
referido elemento de prova (a) foi editado e que (b) consubstancia flagrante preparado.
3. As referidas teses defensivas foram invocadas extemporaneamente, sendo suscitadas pela
primeira vez nas razões dos aclaratórios opostos ao acórdão que reconheceu a juridicidade da
gravação ambiental.
4. Tal quadro denota inovação recursal, o que é vedado em âmbito extraordinário, conforme o
Enunciado nº 72 da Súmula do TSE.
5. "O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso especial não prescinde do
requisito do prequestionamento" (AgR-REspe nº 30-59/MT, rel. Min. Rosa Weber, julgado em
23.11.2016, PSESS de 23.11.2016).
6. Estando alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos e constatada a inexistência de
argumentos hábeis a modificá-la, o agravo interno não merece ser provido.
7. Negado provimento ao agravo interno.
Foram opostos os primeiros embargos de declaração (ID 28131338), nos quais Silvio Sousa
Figueiredo e Ronaldo Santos repisam que esta Corte foi omissa quanto à análise das teses de (a)
edição da gravação ambiental e de (b) ocorrência de flagrante preparado.
Os aclaratórios foram rejeitados por meio de aresto que foi assim ementado (ID 38552088):
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. AIJE. ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E ECONÔMICO. PREFEITO, VICEPREFEITO, VEREADOR. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LICITUDE DO MEIO DE PROVA
RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EDIÇÃO DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL E DE
FLAGRANTE PREPARADO ALEGADOS A DESTEMPO. CONSUMAÇÃO PRECLUSIVA.
PRETENSA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. INTUITO DE
REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.
1. No acórdão embargado, o TSE negou provimento ao agravo interno sob os seguintes
fundamentos: (a) as teses de edição do áudio captado e da ocorrência de flagrante preparado
foram invocadas a destempo, somente nas razões dos aclaratórios opostos ao acórdão regional;
(b) a gravação ambiental é lícita porque os recorrentes protagonizaram o diálogo, direcionando-o
para a oferta espontânea de benesses, de modo que fica descaracterizada a situação de flagrante
preparado, conforme entendido pelo Tribunal local; (c) reavaliar a pretensa ilicitude das provas
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demandaria, inevitavelmente, nova incursão no caderno probatório coligido no feito; (d) é
imprescindível o prequestionamento de toda e qualquer matéria apresentada no recurso especial,
ainda que de ordem pública.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte, o julgado apenas "[...] se apresenta como omisso
quando, sem analisar as questões colocadas sob apreciação judicial ou mesmo promovendo o
necessário debate, deixa, entretanto, num caso ou no outro, de ministrar a solução reclamada"
(EDclAgRgREspe nº 28.453/RN, rel. Min. Fernando Gonçalves, julgados em 26.11.2009, DJe de
10.3.2010), situação não evidenciada no caso.
3. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante
estabelece o art. 275 do CE, com redação dada pelo art. 1.067 do CPC/2015, não sendo meio
adequado para veicular inconformismo do embargante com a decisão embargada, que lhe foi
desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do feito.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Adveio, então, os segundos aclaratórios. Desta vez, opostos por Rafael Barilli Sá (ID 38747438).
Neles, em vez de alegar algum vício no julgado embargado, conforme preceitua o art. 1.022, do
CPC/2015, Rafael Barilli Sá aduz - quase 4 anos depois -, que, apesar de regularmente citado e
devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, não houve, após a interposição
do recurso eleitoral pela coligação embargada, cientificação de seu advogado dos demais atos
processuais subsequentes.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (relator): Senhor Presidente, os
embargos de declaração são tempestivos. O acórdão embargado foi publicado em 9.9.2020,
quarta-feira, conforme consulta ao DJe, e os presentes embargos foram opostos, prematuramente
(art. 218, § 4º, do CPC/2015), em 18.8.2020, terça-feira (ID 38747438).
No acórdão ora embargado, este Tribunal Superior rejeitou os primeiros embargos de declaração
dos demais investigados sob o argumento de que "[...] todas as questões e matérias devolvidas a
esta Corte Superior foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, não havendo vício
algum consistente em omissão, contradição ou obscuridade [...]" (ID 38552088).
Nas razões dos presentes segundos aclaratórios, o embargante não alega vício algum na decisão
embargada, mas, sim, exige a nulificação de todos os atos processuais ocorridos desde a prolação
da sentença, ocorrida há quase 4 anos, temática nunca antes debatida no processo.
Isto é, o embargante, nas razões do presente recurso integrativo, em momento algum tenciona
melhorar ou aperfeiçoar o julgado embargado, considerando que carece nos autos a indicação de
eventual omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado.
Como é cediço, os embargos de declaração são recurso cuja fundamentação é vinculada, sendo
imprescindível demonstrar que a decisão embargada inequivocamente se mostrou obscura,
contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I,
II e III, do CPC/2015.
Destarte, descabe, na atual fase processual, a análise das questões levantadas a destempo,
suscitadas quase 4 anos depois dos fatos indicados.
Aliás, não é outro o sentido da jurisprudência deste Tribunal Superior:
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO.
RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. CAPTAÇÃO ILÍCITA. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. REJULGAMENTO.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2020 - n. 242

Brasília, segunda-feira, 23 de novembro de 2020

60

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. REJULGAMENTO.
PRETENSÃO. VIA IMPRÓPRIA. INTUITO PROTELATÓRIO MANIFESTO. MULTA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, são admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses estritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que a sua oposição
desmesurada e a eventual adoção de pressupostos distendidos de cabimento dessa importante e
nobre via processual deflagrariam inapropriado rejulgamento da causa pelo órgão prolator do
decisum embargado, providência incabível, sobremodo na Justiça Eleitoral, cujo norte iluminativo
da prestação jurisdicional é o da celeridade, em atenção ao postulado da duração razoável do
processo.
2. Na espécie, o embargante nem sequer alega a existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no acórdão objurgado, mas cinge-se a reiterar tese já aduzida no recurso especial
e expressamente afastada por este Tribunal.
3. A pretensão, portanto, não é de aperfeiçoamento de julgado marcado por vício de omissão,
contradição ou obscuridade, mas de rejulgamento da causa, revestindo-se a atuação da parte
embargante de manifesto intuito protelatório, o que atrai a reprimenda do art. 275, § 6º, do Código
Eleitoral.
4. Embargos de declaração não conhecidos. Assentado o seu caráter protelatório com a imposição
de multa no valor de 1 (um) salário mínimo, conforme previsão legal.
(ED-REspe nº 605-07/MG, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgados em 12.12.2019, DJe
de 12.2.2020 - grifos acrescidos)
Com efeito, parece-me que o embargante pretende, por via oblíqua, ao fim e ao cabo, promover o
rejulgamento do feito, desde a origem, ao aguardar o esgotamento do feito perante este Tribunal
Superior - o qual manteve todas as decisões anteriores que lhe foram desfavoráveis -, o que não
se pode admitir.
Como é sabido, o art. 275 do CE, com redação dada pelo art. 1.067 do CPC/2015, dispõe que os
embargos não são meio adequado para veicular o mero inconformismo da parte com a decisão
embargada, que lhe foi desfavorável.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
ED-ED-AgR-REspEl nº 0000677-15.2016.6.11.0047/MT. Relator: Ministro Mauro Campbell
Marques. Embargante: Rafael Barilli Sá (Advogado: Rafael Rabaioli Ramos - OAB: 14796/MT).
Embargada: Coligação Com a Força do Povo o Trabalho Continua (Advogados: Antônio Nunes de
Sousa Filho - OAB: 27563/GO e outro).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 5.11.2020.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0000371-30.2016.6.11.0020
PROCESSO

: 0000371-30.2016.6.11.0020 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (VÁRZEA
GRANDE - DF)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

RECORRIDO

: COLIGAÇÃO MUDANÇA COM SEGURANÇA
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ADVOGADO

: ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA (0016068/MT)

ADVOGADO

: RODRIGO TERRA CYRINEU (0016169/MT)

RECORRIDO

: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS

ADVOGADO

: ALESSANDRO PEREIRA LORDELLO (2128400A/DF)

ADVOGADO

: ANTONIO CESAR BUENO MARRA (1766000S/DF)

ADVOGADO

: ISRAEL ASSER EUGENIO (0016562/MT)

ADVOGADO

: JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA (0015429/MT)

ADVOGADO

: JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR (0011785/MT)

ADVOGADO

: JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (0297700A/DF)

ADVOGADO

: LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO (41258/DF)

ADVOGADO

: MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO (0015436/MT)

ADVOGADO

: ROBISON PAZETTO JUNIOR (19641/O/MT)

ADVOGADO

: RONIMARCIO NAVES (0006228/MT)

ADVOGADO

: VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO (2499100A/DF)

RECORRIDO

: JOSE ADERSON HAZAMA

ADVOGADO

: DARLA EBERT VARGAS (2001000S/MT)

ADVOGADO

: HUENDEL ROLIM WENDER (10858/O/MT)

ADVOGADO

: JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA (0015429/MT)

ADVOGADO

: JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR (0011785/MT)

ADVOGADO

: LENINE POVOAS DE ABREU (0017120/MT)

ADVOGADO

: LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO (41258/DF)

ADVOGADO

: MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO (0015436/MT)

ADVOGADO

: MAYARA DE SA PEDROSA (0040281/DF)

ADVOGADO

: PATRICIA NAVES MAFRA (0021447/MT)

ADVOGADO

: ROBISON PAZETTO JUNIOR (19641/O/MT)

ADVOGADO

: VINICIUS CEPIL COELHO (17487/O/MT)

RECORRIDO

: PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS

ADVOGADO

: JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA (0015429/MT)

ADVOGADO

: MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO (0015436/MT)

ADVOGADO

: ROBISON PAZETTO JUNIOR (19641/O/MT)

RECORRIDO

: Ministério Público Eleitoral
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FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : COLIGAÇÃO MUDANÇA COM SEGURANÇA
ADVOGADO

: ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA (0016068/MT)

ADVOGADO

: RODRIGO TERRA CYRINEU (0016169/MT)

RECORRENTE : LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
ADVOGADO

: ALESSANDRO PEREIRA LORDELLO (2128400A/DF)

ADVOGADO

: ANTONIO CESAR BUENO MARRA (1766000S/DF)

ADVOGADO

: ISRAEL ASSER EUGENIO (0016562/MT)

ADVOGADO

: JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA (0015429/MT)

ADVOGADO

: JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR (0011785/MT)

ADVOGADO

: JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (0297700A/DF)
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ADVOGADO

: LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO (41258/DF)

ADVOGADO

: MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO (0015436/MT)

ADVOGADO

: ROBISON PAZETTO JUNIOR (19641/O/MT)

ADVOGADO

: RONIMARCIO NAVES (0006228/MT)

ADVOGADO

: VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO (2499100A/DF)
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RECORRENTE : JOSE ADERSON HAZAMA
ADVOGADO

: DARLA EBERT VARGAS (2001000S/MT)

ADVOGADO

: HUENDEL ROLIM WENDER (10858/O/MT)

ADVOGADO

: JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA (0015429/MT)

ADVOGADO

: JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR (0011785/MT)

ADVOGADO

: LENINE POVOAS DE ABREU (0017120/MT)

ADVOGADO

: LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO (41258/DF)

ADVOGADO

: MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO (0015436/MT)

ADVOGADO

: MAYARA DE SA PEDROSA (0040281/DF)

ADVOGADO

: PATRICIA NAVES MAFRA (0021447/MT)

ADVOGADO

: ROBISON PAZETTO JUNIOR (19641/O/MT)

ADVOGADO

: VINICIUS CEPIL COELHO (17487/O/MT)

RECORRENTE : Ministério Público Eleitoral

______________________________________________________________________________________________
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) - 000037130.2016.6.11.0020 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
EMBARGANTE: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
ADVOGADOS DO EMBARGANTE: VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF2499100A,
ALESSANDRO PEREIRA LORDELLO - DF2128400A, ANTONIO CESAR BUENO MARRA DF1766000S, JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF0297700A, ROBISON PAZETTO
JUNIOR - MT19641/O, LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - DF41258, JOAO
VITOR SCEDRZYK BRAGA - MT0015429, MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - MT0015436,
ISRAEL ASSER EUGENIO - MT0016562, RONIMARCIO NAVES - MT0006228, JOMAS
FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - MT0011785
EMBARGADOS: JOSE ADERSON HAZAMA, PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS, COLIGAÇÃO
MUDANÇA COM SEGURANÇA
ADVOGADOS DO EMBARGADO: MAYARA DE SA PEDROSA - DF0040281, HUENDEL ROLIM
WENDER - MT10858/O, ROBISON PAZETTO JUNIOR - MT19641/O, JOMAS FULGENCIO DE
LIMA JUNIOR - MT0011785, LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - DF41258,
JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - MT0015429, MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO MT0015436, PATRICIA NAVES MAFRA - MT0021447, VINICIUS CEPIL COELHO - MT17487/O,
DARLA EBERT VARGAS - MT2001000S, LENINE POVOAS DE ABREU - MT0017120
ADVOGADOS DO EMBARGADO: MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - MT0015436,
ROBISON PAZETTO JUNIOR - MT19641/O, JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - MT0015429
ADVOGADOS DO EMBARGADO: ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - MT0016068, RODRIGO
TERRA CYRINEU - MT0016169

______________________________________________________________________________________________
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
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INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Considerando a oposição de embargos de declaração, fica(m) a(s) parte(s) embargada(s)
intimadas para apresentar contrarrazões, no prazo de três dias.
Brasília, 20 de novembro de 2020.
Eder Augusto Pereira Queiroz
Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções

RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL(11550) Nº 0601567-85.2018.6.25.0000
PROCESSO

: 0601567-85.2018.6.25.0000 RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL (ARACAJU DF)

RELATOR

: Ministro Sergio Silveira Banhos

RECORRIDO

: Ministério Público Eleitoral

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
ASSISTENTE

: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) - ESTADUAL

ADVOGADO

: GLAUCIA ALVES CORREIA (3714900A/DF)

ADVOGADO

: MARCIO LUIZ SILVA (1241500A/DF)

ADVOGADO

: RAONI MULLER VIANA DE OLIVEIRA (5917700A/DF)

RECORRENTE : BELIVALDO CHAGAS SILVA
ADVOGADO

: CELSO DE BARROS CORREIA NETO (0008284/AL)

ADVOGADO

: FABRICIO JULIANO MENDES MEDEIROS (027581/DF)

ADVOGADO

: JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES (0003131/SE)

ADVOGADO

: JOSE ROLLEMBERG LEITE NETO (0002603/SE)

ADVOGADO

: PAULO ERNANI DE MENEZES (0001686/SE)

ADVOGADO

: RICARDO MARTINS JUNIOR (0054071/DF)

RECORRENTE : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - ESTADUAL
ADVOGADO

: FABIANO FREIRE FEITOSA (0003173/SE)

RECORRENTE : ELIANE AQUINO CUSTODIO
ADVOGADO

: JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES (0003131/SE)

ADVOGADO

: PAULO ERNANI DE MENEZES (0001686/SE)

index: RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL (11550)-0601567-85.2018.6.25.0000-[Cargo Governador, Cargo - Vice-Governador, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político
/Autoridade, Ação de Investigação Judicial Eleitoral]-SERGIPE-ARACAJU
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECURSO ORDINÁRIO Nº 0601567-85.2018.6.25.0000 - CLASSE 11550 - ARACAJU - SERGIPE
Relator: Ministro Sérgio Banhos
Recorrente: Belivaldo Chagas Silva
Advogados: José Rollemberg Leite Neto - OAB: 2603/SE e outros
Recorrente: Eliane Aquino Custódio
Advogados: Jairo Henrique Cordeiro de Menezes - OAB: 3131/SE e outro
Recorrente: Partido Social Democrático (PSD) - Estadual
Advogado: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
Assistente: Partido dos Trabalhadores (PT) - Estadual
Advogados: Márcio Luiz Silva - OAB: 12415/DF e outros
Recorrido: Ministério Público Eleitoral
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Recorrido: Ministério Público Eleitoral
DECISÃO
Belivaldo Chagas Silva (ID 24410538) e Eliane Aquino Custódio (ID 24411388), eleitos aos cargos
de governador e vice-governador nas Eleições de 2018, assim como o Partido Social Democrático
(PSD) - Estadual (ID 24411488) interpuseram recursos ordinários em face de acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral de Sergipe (ID 24407338) que, por maioria, julgou parcialmente procedente o
pedido formalizado na Ação de Investigação Judicial Eleitoral 0600865-42.2018.6.25.0000,
ajuizada pela Coligação Um Novo Governo para Nossa Gente, e procedente o pedido deduzido na
Ação de Investigação Judicial Eleitoral 0601567-85.2018.6.25.0000, proposta pelo Ministério
Público Eleitoral, a fim de cassar os mandatos dos investigados e decretar a inelegibilidade de
Belivaldo Chagas Silva pelo período de 8 anos, nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar 64
/90, em virtude da prática de abuso do poder político.
Por meio da decisão de ID 34394388, solicitei ao Tribunal de origem informações a respeito da
eventual declaração de impedimento do Desembargador José dos Anjos por ocasião da análise
dos embargos de declaração e da alegada existência de outros votos vencidos no citado
julgamento, além do proferido pela Juíza Sandra Regina Câmara Conceição, ocasião em que
determinei o encaminhamento a esta Corte Superior das respectivas notas taquigráficas.
Em observância à diligência determinada, o Tribunal sergipano juntou aos autos os documentos de
IDs 38468138, 38468538 e 38468638, assinalado que não mais elabora notas taquigráficas das
sessões plenárias, sobrevindo as manifestações de Belivaldo Chagas Silva e dos Diretórios
Estaduais do PSD e do PT (IDs 38670488, 38813988 e 38828238), os quais requereram a
realização de nova diligência para que a Corte de origem apresentasse as citadas notas
taquigráficas.
Tendo em vista o teor da informação prestada pela Corte de origem, indeferi o pedido de nova
diligência perante aquele Tribunal (ID 40531038), e, para possibilitar a devida análise do feito,
solicitei à Secretaria Judiciária do TSE que procedesse à degravação dos arquivos de áudio
referentes ao julgamento conjunto dos embargos, a partir dos hiperlinks indicados pelo TRE/SE na
certidão de ID 38468638, com a eventual exclusão dos votos escritos que já constam nos acórdãos
regionais atinentes aos aclaratórios.
Juntada aos autos a degravação de ID 41195038, foram intimadas as partes para manifestação,
ocasião em que Belivaldo Chagas Silva e os Diretórios Estaduais do PSD e do PT requereram
nova remessa dos autos à SJD/TSE para complementar a degravação realizada, o que foi deferido
por intermédio da decisão de ID 44823438.
Em cumprimento à determinação acima referida, a SJD/TSE apresentou a degravação de ID
46094038, sobre a qual se manifestaram as partes (IDs 47061788, 47118588, 47118788 e
48957438), exceto a recorrente Eliane Aquino Custódio, que não se pronunciou no prazo
assinalado.
Por meio da petição de ID 46286388, o Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB)
requer a juntada da transcrição por ele efetuada de gravação em áudio, pugnando pelo julgamento
do feito com prioridade, observando-se a duração razoável do processo.
O recorrente Belivaldo Chagas Silva e o Ministério Público Eleitoral se manifestaram
espontaneamente a respeito da petição apresentada pelo Diretório Estadual do PSB, tendo ambos
pugnado pelo desentranhamento da peça, sob o argumento de que o requerente não integra a
relação processual nos presentes autos.
É o relatório.
Decido.

Por intermédio da decisão de ID 44823438, solicitei à Secretaria Judiciária deste Tribunal Superior
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2020 - n. 242

Brasília, segunda-feira, 23 de novembro de 2020

65

Por intermédio da decisão de ID 44823438, solicitei à Secretaria Judiciária deste Tribunal Superior
(SJD/TSE) que efetuasse a degravação da íntegra dos arquivos de áudio referentes ao julgamento
dos embargos de declaração opostos nos autos das AIJEs 0601567-85 e 0600865-42, a partir dos
hiperlinks indicados pelo TRE/SE na certidão de ID 38468638, com a eventual exclusão apenas
dos votos escritos que constam nos acórdãos regionais atinentes aos aclaratórios e com o
aproveitamento dos trechos degravados anteriormente.
Em atendimento à solicitação acima citada, a SJD/TSE efetuou nova degravação dos referidos
arquivos de áudio (ID 46094038), em relação à qual as partes foram intimadas para manifestação.
Quanto ao ponto, o recorrente Belivaldo Chagas Silva alega que a degravação ainda está
incompleta e aponta a necessidade de nova remessa dos autos à SJD/TSE para que transcreva a
abertura da sessão de 27.11.2019 até o julgamento dos embargos, a fim de que seja registrada a
declaração de impedimento que teria sido levada a efeito pelo Desembargador José dos Anjos,
pedido que foi corroborado pelos Diretórios Estaduais do PSD e do PT.
Pleiteia a baixa dos autos em diligência para que o TRE/SE ou a SJD/TSE proceda à juntada das
notas taquigráficas das sessões nas quais foram julgados os embargos de declaração, inclusive a
abertura da assentada de 27.11.2019.
Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral (ID 48957438) se opôs ao pedido em tela. Assevera que
a transcrição já realizada atende ao que foi determinado por este relator e afirma que nada
corrobora a alegação de impedimento deduzida nos autos.
Inicialmente, observo que o pedido de realização de nova diligência perante a Corte de origem
para a juntada de notas taquigráficas já foi objeto de análise e decisão nestes autos, tendo sido
indeferido por meio do ID 40531038, determinando-se, contudo, que a SJD/TSE procedesse à
degravação dos arquivos de áudio referentes às sessões nas quais foram julgados os embargos
de declaração, cuja transcrição já foi juntada aos autos (ID 46094038).
Por outro lado, embora o recorrente Belivaldo Chagas Silva tenha juntado ata notarial (ID
47071888) que contemplaria a informação tida por ele como faltante na degravação efetuada,
entendo que deve a SJD/TSE complementar a transcrição do julgamento em tela, tendo em vista
tratar-se de registro público inerente à atividade judicante desta Justiça Especializada.
No ponto, verifico que a informação transcrita na ata notarial acima citada foi extraída a partir de
vídeo da sessão plenária disponível no canal do TRE/SE no Youtube, também indicado pelo
Tribunal de origem na certidão de ID 38468638.
Assim, tendo em vista que os arquivos de áudio indicados pela Corte de origem já foram
degravados pela SJD/TSE, entendo ser necessário complementar a referida degravação a partir do
conteúdo do vídeo da sessão de 27.11.2019 disponível no canal do TRE/SE no Youtube, a fim de
incluir a abertura da referida sessão, até a parte já contemplada na transcrição de ID 46094038.
De outra parte, verifico que o Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) apresentou
petição (ID 46286388) em que, com base no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição da República,
requer a juntada da transcrição de uma gravação em áudio que teria sido publicada no sítio
eletrônico NE Notícias no mês de outubro do corrente ano, a qual supostamente demonstraria a
utilização da Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe em benefício do candidato recorrente.
A respeito da referida petição, entendo que assiste razão a Belivaldo Chagas Silva e ao Ministério
Público Eleitoral, os quais se manifestaram pelo desentranhamento da peça, sob o argumento de
que o Diretório Estadual do PSB não integra a presente relação processual.
Com efeito, examinando os autos, verifico que não consta recurso interposto pelo Diretório
Estadual do PSB em face do acórdão regional, tampouco há decisão que tenha admitido o citado
órgão partidário como assistente de alguma das partes no feito.
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Assim, o pedido de juntada de degravação de arquivo em áudio formulado pelo Diretório Estadual
do PSB não pode ser acolhido, pois a agremiação requerente não integra a relação processual, de
forma que a citada petição e as peças que a acompanham devem ser desentranhadas dos autos
eletrônicos.
Pelo exposto:
a) solicito à Secretaria Judiciária deste Tribunal Superior que, no prazo de dez dias, proceda à
complementação da degravação de ID 46094038, a partir do conteúdo do vídeo da sessão plenária
de 27.11.2019 disponível no canal do TRE/SE no Youtube (https://www.youtube.com/watch?
v=qbip94KzQfw), a fim de incluir a abertura da referida sessão, até a parte já contemplada na
transcrição anteriormente realizada;
b) indefiro o pedido de juntada de transcrição de arquivo em áudio formulado pelo Diretório
Estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e determino o desentranhamento da petição de ID
46286388 e das peças que a acompanham (IDs 46286138 e 46286488).
c) após, dê-se vista às partes, no prazo comum de três dias, e, sucessivamente, à ProcuradoriaGeral Eleitoral, em igual prazo, para que se manifestem sobre a complementação da degravação
realizada em cumprimento do disposto no item a, supra;
d) no mesmo prazo de três dias, manifeste-se o recorrido a respeito dos documentos juntados por
Belivaldo Chagas Silva com a petição de ID 47061788.
Publique-se.
Intime-se.
Ministro Sérgio Silveira Banhos
Relator
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Requerente: Sergio da Silva Bernardo, tesoureiro
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PMB - DIRETÓRIO NACIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 46,62% EM
RELAÇÃO AO TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS
DESAPROVADAS. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS
RECEBIDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E IRREGULARMENTE APLICADAS, DAS RECEBIDAS
DE FONTE NÃO IDENTIFICADA, ALÉM DAQUELAS NÃO PROVISIONADAS PARA A
FUNDAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE 5
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, DIVIDIDA EM 12 PARCELAS.
1. A ausência de instrumento de mandato para a constituição de advogado dos dirigentes
responsáveis não enseja o julgamento das contas como não prestadas. Isso porque o partido se
encontra regularmente representado nos autos e o defeito na representação prejudica somente os
dirigentes, na hipótese de eventual responsabilização pelo vício ora analisado.
2. Reunião de recursos de origens diversas em uma única conta bancária. A ausência de
segregação de recursos do Fundo Partidário e de outros recursos em contas bancárias distintas é
irregularidade grave, na medida em que impossibilita seja verificada a real movimentação
financeira do partido e macula a prestação de contas. Precedente.
3. Recebimento de recursos de origem não identificada. A ausência de comprovação da origem de
recursos recebidos pelos partidos políticos impossibilita o controle efetivo da Justiça Eleitoral sobre
a fonte do valor que transitou na conta da agremiação, acarretando a imediata vedação de seu uso
e, por esse motivo, devem eles ser devolvidos ao erário.
4. Recebimento de recursos de origem vedada. Em que pese a agremiação não ter apresentado
justificativa para o recebimento de crédito proveniente de pessoa jurídica em sua conta bancária,
não se considera plausível presumir que tal quantia se refira a doação nem considerá-la como
recurso de fonte vedada, seja pela origem do crédito, seja por seu ínfimo valor.
5. Ausência de documentação para a comprovação de gastos. A ausência de documentação fiscal
e demais documentos previstos no art. 18, § 1º, da Res.-TSE nº 23.432/2014 impede a verificação
da regularidade dos gastos, bem como a análise da vinculação dessas despesas com a atividade
partidária.
6. Aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário. Nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995
e da jurisprudência deste Tribunal Superior, deve-se exigir do prestador das contas, além da prova
inequívoca da realização da despesa, a demonstração de seu vínculo com as atividades
partidárias. Precedente.
6.1. Não foi encontrado nos autos documento que ateste a relação dos serviços prestados por
pessoas autônomas com as atividades ordinárias do partido.
7. Inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário em programas de
incentivo à participação feminina na política, nos termos do art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995. A
agremiação não apresentou os elementos mínimos para demonstrar a efetiva aplicação de verbas
do Fundo Partidário na execução e manutenção dos programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, quando deveria ter utilizado, no mínimo, 5%.
7.1. A sanção a ser aplicada neste caso é aquela prevista no art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995,
com a redação dada pela Lei nº 12.034/2009, em respeito aos princípios da isonomia e da
segurança jurídica.
8. Inexistência de provisionamento dos recursos da fundação até a criação da referida entidade.
Nos termos do art. 20, caput e § 3º, da Res.-TSE nº 23.432/2014, inexistindo fundação de

pesquisa, doutrinação e educação política, o percentual mínimo de 20% deverá ser encaminhado
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pesquisa, doutrinação e educação política, o percentual mínimo de 20% deverá ser encaminhado
para a conta especial do diretório nacional do partido político, permanecendo esta bloqueada até
que se verifique a criação da referida entidade.
8.1. A ausência de provisionamento do valor mínimo de 20% dos recursos do Fundo Partidário
para a aplicação em fundação de pesquisa, doutrinação e educação política configura
irregularidade no uso do referido fundo público e a devolução ao erário é medida que se impõe.
8.2. Inclui-se, ainda, o valor não aplicado em 2015 no cômputo de irregularidades em relação aos
recursos recebidos do Fundo Partidário, considerado para fins de desaprovação das contas.
Precedente.
9. Conclusão: contas desaprovadas
9.1. O total de irregularidades encontradas nas contas do PMB relativas ao exercício financeiro de
2015 alcança R$ 135.618,22 (que se refere aos recursos do Fundo Partidário irregularmente
utilizados ou que não foram devidamente comprovados e aos recebidos de fonte vedada ou não
identificada, além dos valores não provisionados para a utilização em futura fundação de pesquisa)
e representa 46,62% do total que o partido recebeu do Fundo Partidário em 2015 (R$ 290.919,51).
9.2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a irregularidade no incentivo à participação
feminina na política deve ser somada com as demais falhas referentes ao Fundo Partidário, de
forma que se possa chegar ao percentual tido por irregular. O art. 55-C da Lei nº 9.096/1995,
embora não permita a desaprovação das contas em virtude do descumprimento do art. 44, V, não
revogou a obrigação em apreço e, por isso, quando não observada a disposição cogente, o valor
não destinado deve compor o cálculo das irregularidades.
10. Determinação
10.1. Devolução ao erário do valor de R$ 121.072,24, devidamente atualizado, a ser pago com
recursos próprios.
10.2. No exercício seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, aplicação, no programa de
promoção e difusão da participação política das mulheres, do valor não empregado no exercício de
2015, devidamente atualizado, salvo se em exercícios posteriores o partido já o tiver feito,
acrescidos 2,5% do valor recebido do Fundo Partidário, relativos a essa destinação no exercício de
2015.
10.3. Suspensão do repasse de 5 cotas do Fundo Partidário, a ser cumprida de forma parcelada,
em 12 vezes, com valores iguais e consecutivos, a fim de manter o regular funcionamento do
partido.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em desaprovar as contas do
PMB relativas ao exercício financeiro de 2015, com determinações, nos termos do voto do relator.
Brasília, 5 de novembro de 2020.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Senhor Presidente, trata-se da
prestação de contas do Diretório Nacional do Partido da Mulher Brasileira (PMB) referente ao
exercício financeiro de 2015, apresentada no Tribunal Superior Eleitoral em 29.4.2016 (fl. 2).
Em 17.2.2015, foi publicado o edital para eventual impugnação das contas (fl. 13). No entanto, o
prazo decorreu in albis (fl. 15).
Por meio da Informação nº 139/2016 (fls. 16-17), a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (Asepa) constatou que a mídia juntada aos autos se referia ao balanço
patrimonial e ao demonstrativo de resultado de exercício de outro partido, razão pela qual sugeriu
o desentranhamento da mídia constante no processo, bem como a intimação do PMB para
apresentar os dados faltantes em meio digital.
Por meio do despacho de fl. 19, a então relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, deferiu o
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Por meio do despacho de fl. 19, a então relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, deferiu o
desentranhamento da mídia juntada por engano e determinou a intimação do partido para que
atendesse às diligências requeridas pela unidade técnica. O PMB apresentou a documentação às
fls. 24-27.
Em 26.5.2017, por meio da Informação nº 66/2017 (fls. 38-42), a Asepa apresentou o exame
preliminar das contas, em que requereu, entre outras providências, que o partido regularizasse a
prestação, tendo em vista a ausência de documentos obrigatórios, bem como solicitou autorização
para aplicar a técnica de circularização.
Intimado (fls. 48-49), após o termo final para regularizar a apresentação da prestação de contas, o
partido requereu a reabertura do prazo para o cumprimento da determinação (fl. 53), pedido que foi
parcialmente deferido no despacho de fls. 55-56. Em 7.7.2017, o PMB juntou aos autos a
documentação de fls. 60-102.
Verificada a ausência dos instrumentos de procuração, foi determinada a intimação dos
responsáveis pelo partido político para se fazerem representar nos autos por causídico habilitado
e, querendo, complementar a documentação faltante (fl. 104).
Em petição às fls. 111-112, o partido solicitou, entre outras providências, esclarecimentos quanto
aos instrumentos de procuração. No mesmo ato, juntou aos autos os documentos de fls. 113-139.
No despacho de fls. 141-143, foram esclarecidos os pontos controversos e foi deferido novo prazo,
de 5 dias, para que fosse regularizada a representação processual.
Intimados, os representantes da agremiação não regularizaram sua representação no feito (fl.
149). Os autos foram, então, remetidos à Asepa, conforme o despacho de fls. 150-151.
O órgão técnico, por meio da Informação nº 166/2019 (fls. 155-165), apresentou o primeiro exame
das referidas contas e nele apontou a presença de irregularidades, bem como a ausência de
representação processual dos representantes do partido. Diante disso, sugeriu a intimação da grei
para se manifestar sobre os apontamentos realizados.
Por meio de despacho (fls. 168-169), foi determinada a reautuação do feito para fazer constar os
dirigentes responsáveis pelo partido, a intimação da grei para regularizar a representação
processual de seus dirigentes e, em seguida, a intimação do partido político para que se
manifestasse a respeito das irregularidades apontadas pela unidade técnica na supramencionada
informação.
Após o decurso dos prazos sem que o PMB regularizasse a representação processual de seus
dirigentes e sem manifestação acerca das irregularidades apontadas na Informação Asepa nº 166
/2019 (fls. 172-173), foi determinado o encaminhamento dos autos ao órgão técnico, para que
prosseguisse na análise das contas (fl. 174).
A unidade técnica elaborou o parecer conclusivo às fls. 176-190 (Informação Asepa nº 259/2019),
no qual opinou pela desaprovação das contas, pela aplicação de penalidades previstas na
legislação partidária e nas resoluções deste Tribunal e, por fim, pelo ressarcimento ao erário de
valores pagos indevidamente com recursos do Fundo Partidário, bem como daqueles recebidos de
fonte não identificada e de fontes vedadas.
Na sequência, foi determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para a
emissão de parecer no prazo de 15 dias, nos termos do art. 37 da Res.-TSE nº 23.546/2017.
O MPE apresentou parecer às fls. 195-206, em que se manifestou pelo julgamento das contas
como não prestadas, tendo em vista que os requerentes não juntaram instrumento de mandato
outorgando poderes a seu representante jurídico, e, em caso de regularização processual antes do
julgamento das contas, pela desaprovação daquelas.
Visando a adequar o feito à Res.-TSE nº 23.604, de 17 de dezembro de 2019, foi determinada a
intimação do partido para apresentar razões finais, no prazo de 5 dias, e, após transcorrido o
prazo, a intimação do MPE para, querendo, emitir novo parecer (fls. 208-210).
O prazo transcorreu sem qualquer manifestação do partido (fl. 42). O MPE, por sua vez, no parecer
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prazo, a intimação do MPE para, querendo, emitir novo parecer (fls. 208-210).
O prazo transcorreu sem qualquer manifestação do partido (fl. 42). O MPE, por sua vez, no parecer
de fls. 214-218, reiterou os termos do parecer anterior.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (relator): Senhor Presidente, antes de
adentrar na análise das irregularidades apontadas pela Asepa, cumpre ressaltar que o órgão
técnico, na Informação nº 166/2019, solicitou os seguintes documentos ao partido:
a) demonstrativo de obrigações a pagar;
b) demonstração dos fluxos de caixa com recursos do Fundo Partidário segregados de outros
recursos;
c) mandato para a constituição de advogado, com a indicação de fac-símile para eventuais
intimações.
Apesar de intimada a apresentar a documentação faltante, a agremiação quedou-se inerte.
Cumpre salientar que tais documentos estão dispostos no art. 29, § 1º, XII, XVIII e XX, da Res.TSE nº 23.432/2014 como integrantes e essenciais à prestação de contas.
Apesar da ausência dos referidos documentos, o órgão técnico, em seu parecer conclusivo,
entendeu estarem presentes os elementos mínimos para a continuidade do exame, nos termos do
art. 34, § 4º, II, da Res.-TSE nº 23.432/2014.
Especificamente sobre a ausência de mandato para a constituição de advogado, o MPE, em seu
parecer de fls. 195-206, entendeu que tal falha "[...] configura descumprimento dos requisitos
essenciais do processo e deve implicar o juízo de que as contas não foram prestadas" (fl. 198).
A Res.-TSE nº 23.432/2014, ao dispor sobre a elaboração e apresentação das contas, estabelece,
em seus arts. 29, § 1º, XX, 43 e 44, que a prestação de contas será composta por instrumento de
mandato para a constituição de advogado da agremiação e também dos dirigentes responsáveis
pelas contas do partido.
De fato, o instrumento de procuração judicial é indispensável para a postulação em juízo, conforme
o disposto nos arts. 103 e 104 do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, por diversas
vezes, os dirigentes da agremiação foram intimados a regularizar suas representações
processuais, mas não se manifestaram.
No entanto, há que se considerar que a prestação de contas é obrigação do partido, sendo ele o
principal responsável pelas informações ali apresentadas. Assim, considerando que a prestação de
contas é um processo jurisdicional, a ausência de procuração do partido implicaria o julgamento
das contas como não prestadas.
Todavia, cumpre ressaltar que, à fl. 34, existe procuração, cujo outorgante é o PMB, dando
poderes aos advogados outorgados para representá-lo perante o TSE, restando ausentes apenas
as procurações dos responsáveis pelas contas da agremiação.
Com efeito, entendo que a ausência de instrumento de procuração dos responsáveis pelas contas
do partido não é fato impeditivo ao exame das contas, na medida em que a agremiação se
encontra regularmente representada nos autos.
A propósito, o art. 32 da Res.-TSE nº 23.604/2019 - cujas disposições processuais são aplicáveis à
espécie - esclarece que a ausência de instrumento procuratório dos responsáveis pelas contas da
agremiação acarreta o regular prosseguimento do feito e a fluência dos respectivos prazos
processuais a partir da data da publicação do ato judicial no Diário da Justiça eletrônico.
De fato, tal defeito de representação somente prejudica aos próprios dirigentes, na hipótese de
eventual responsabilização por alguma irregularidade apontada.
Dessa forma, a falta de procuração judicial outorgada pelos dirigentes não traz prejuízo algum à
prestação de contas do partido, razão pela qual afasto a sugestão do MPE de julgar as contas
como não prestadas.
No mais, conforme mencionado, a Asepa emitiu parecer por meio do qual sugeriu fossem
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como não prestadas.
No mais, conforme mencionado, a Asepa emitiu parecer por meio do qual sugeriu fossem
desaprovadas as contas e fosse determinada, ao partido, a restituição de valores ao erário, em
virtude da permanência das seguintes irregularidades (fl. 184):
Descrição

Valor (R$)

Item

I. Irregularidades com recursos do Fundo Partidário (FP)
a. Irregularidades nas receitas, sujeitas a ressarcimento ao Erário (FP)
- Recursos de origem não identificada recebidos nas contas específicas
do Fundo Partidário
- Recursos de fontes vedadas recebidos nas contas específicas do
Fundo Partidário

26.287,94
26.287,00

19

0,94

19.1

b. Irregularidades nas despesas, sujeitas a ressarcimento ao Erário (FP)

36.601,34

- Ausência de documentação para comprovação do gasto

26.261,34

20

10.340,00

21

- Aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário, visto o gasto não
se incluir dentre aqueles previstos no art. 44 da Lei nº 9.096/1995
Total de irregularidades sujeitas a ressarcimento ao Erário
(%) Irregularidades em relação às cotas de FP recebidas no exercício (b
/g x 100)

62.889,28
21,62%

c. Irregularidades nas obrigações legais relativas ao Fundo Partidário,
não sujeitas a ressarcimento ao Erário
- Excesso aplicação recursos FP em despesas com pessoal
- Insuficiência aplicação recursos FP Fundação/Instituto
- Insuficiência aplicação recursos FP incentivo participação da Mulher
(5% do FP)
Total Irregularidades nas obrigações legais relativas ao Fundo
Partidário, não sujeitas a ressarcimento ao Erário - Verificação em 2016

58.183,90
14.545,98
72.729,88

d. Total de irregularidades nas receitas (FP) = (a)

26.287,94

e. Total de irregularidades da despesa (FP) = (b + c)

36.601,34

f. Total de irregularidades com Fundo Partidário = (d + e)

62.889,28

g. Total do Fundo Partidário recebido no exercício de 2015

290.919,51

(%) Irregularidades em relação às cotas de FP recebidas no exercício (f
/g x 100)

23

21,62%

II. Irregularidades com recursos próprios (RP)
1. Irregularidades nos recebimentos de recursos próprios (RP), sujeitas
a ressarcimento ao Erário
- Recursos de origem não identificada recebidos nas contas específicas
do recursos próprios
- Recursos de fontes vedadas recebidos nas contas específicas do
recursos próprios
- Recebimento de recursos fora da conta bancária do partido
2. Irregularidades nos gastos com recursos próprios (RP)
- Recomendações de encaminhamento para o MPE, decorrentes de
indícios de irregularidades na contratação ou na documentação para
comprovação do gasto pago com recursos próprios
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- Recomendações de encaminhamento para o MPE, decorrentes de
pagamento de despesas efetuadas por terceiros, sem evidência de
recibo e registro de doação estimável em dinheiro
3. Total de irregularidades com recursos próprios (RP) =
(1 + 2)
4. Total de receitas de recursos próprios recebidas no exercício de 2015

48.719,00

(%) Irregularidades em relação recursos próprios recebidos no exercício
(3/4 x 100)
Outras irregularidades
Ausência de segregação de recursos

18

Passo a analisar, detalhadamente, cada irregularidade apontada pela unidade técnica.
1. Ausência de segregação de recursos (item 18 da Informação Asepa nº 259/2019)
A unidade técnica registrou que não houve a segregação dos recursos referentes ao Fundo
Partidário e a outros recursos, de modo que ambas as fontes foram movimentadas na mesma
conta bancária.
Em razão da impossibilidade de se identificar quais despesas foram realizadas com recursos
públicos e quais foram feitas com recursos privados, o órgão técnico considerou, em sua análise,
que todas as despesas foram realizadas com dinheiro público.
Nos termos do art. 6º da Res.-TSE nº 23.432/2014, é obrigatória a abertura de contas bancárias
distintas e específicas para a movimentação dos recursos provenientes do Fundo Partidário e de
outros recursos. A inobservância da norma é irregularidade grave, na medida em que impossibilita
seja verificada a real movimentação financeira do partido e macula a prestação de contas. Nesse
sentido é a jurisprudência desta Corte Superior:
RECURSO. PETIÇÃO. PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL). PRESTAÇÃO DE CONTAS
DESAPROVADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006. RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO. IRREGULARIDADES MANTIDAS. INDEFERIMENTO.
[...]
2. A utilização de uma única conta bancária para movimentar os recursos do Fundo Partidário e
aqueles próprios do partido viola o art. 4º da Res.-TSE 21.841/2004 e impede o controle da
aplicação dos recursos públicos, nos termos do art. 44 da Lei 9.096/95, ensejando a desaprovação
das contas da agremiação. Precedentes.
[...]
(Pet nº 2.660 [29542-16]/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgada em 30.9.2015, DJe de
5.11.2015)
Desse modo, persiste a irregularidade apontada pela Asepa referente à ausência de segregação
dos recursos do partido em contas bancárias distintas.
2. Recursos de origem não identificada e de fonte vedada recebidos na conta específica do Fundo
Partidário, no valor de R$ 26.287,94 (itens 19 e 19.1 da Informação Asepa nº 259/2019)
A unidade técnica apontou a existência dos seguintes depósitos realizados na conta bancária sem
a respectiva identificação dos depositantes (fl. 180):
Data
1.10.2015
20.10.2015

Histórico
DP DINH
AG
DP DINH
AG

Documento
bancário

CPF ou CNPJ

Nome

Valor
(R$)

2123

OP

7.000,00

0

OP

14.300,00
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2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2020 - n. 242

Brasília, segunda-feira, 23 de novembro de 2020

3.11.2015 CRED TED

33

8561701000101

3.11.2015 CRED TED

33

8561701000101

16.11.2015
18.11.2015
23.11.2015
14.12.2015
15.12.2015
22.12.2015

DP CX
AQUI

791

AG
LOT
DP DINH
AG

0,50
1.250,00

CPF: 000.000.000-00

1.576,00
161,00

100191

400,00

186

AG
AQUI

INTERNET LTDA

0,44

231838

DP DINH
DP CX

PAGSEGURO

161555

DP DINH
DP DIN

PAGSEGURO
INTERNET LTDA

73

CPF: 000.000.000-00

221202

Total

800,00
800,00
26.287,94

O partido, apesar de intimado, deixou de apresentar manifestação sobre as irregularidades
apontadas pelo órgão técnico.
O MPE concordou com a Asepa quanto à existência da irregularidade em virtude da ausência de
identificação dos créditos, motivo pelo qual se manifestou pela imediata vedação de seu uso.
Com efeito, nos termos dos arts. 13 e 14 da Res.-TSE nº 23.432/2014, a ausência de
comprovação da origem de recursos recebidos pelos partidos políticos acarreta a imediata
vedação de seu uso e, por essa razão, devem eles ser devolvidos ao erário. Confira-se:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou
pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF ou no CNPJ do doador ou
contribuinte:
a) não tenham sido informados; e
[...]
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta Resolução
sujeitará o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta Resolução, sendo vedada a devolução
ao doador originário. (grifos acrescidos)
Além disso, o recebimento de recursos de origem não identificada (RONI) impossibilita o controle
efetivo da Justiça Eleitoral sobre a fonte do valor que transitou na conta do partido, impedindo que
a movimentação financeira seja aferida em sua completude.
Assim, permanece a irregularidade no valor de R$ 26.287,00, devendo essa quantia ser recolhida
ao erário.
No item 19.1, a Asepa apontou a existência de recursos no valor de R$ 0,94 creditados na conta
bancária do partido pela pessoa jurídica PagSeguro Internet Ltda. Sobre esses créditos, o órgão
técnico informou serem recursos de origem vedada, nos termos do que foi decidido pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI nº 4.650.
O partido não apresentou manifestação.
O Ministério Público concordou com o órgão técnico quanto à irregularidade referente ao
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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O Ministério Público concordou com o órgão técnico quanto à irregularidade referente ao
recebimento de recursos oriundos de fonte vedada e se manifestou pelo recolhimento da quantia
ao erário.
Em que pese a agremiação não ter apresentado justificativa para o referido crédito proveniente de
pessoa jurídica em sua conta bancária, não entendo plausível presumir que tal quantia seja
proveniente de doação nem considerá-la como recurso de fonte vedada, seja pela origem do
crédito, seja por seu ínfimo valor.
A partir da análise do comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa PagSeguro
Internet Ltda. (atual PagSeguro Internet S.A.), a natureza das atividades econômicas por ela
realizada permite inferir que essa quantia depositada se refere a alguma transação econômica
intermediada pela empresa, tal como reembolso, estorno ou. até mesmo, cashback.
Ademais, não se afigura razoável que módicos R$ 0,94 sejam considerados doação quando se
sabe que, até o julgamento da ADI nº 4.650/DF, as quantias repassadas por empresas aos
partidos políticos eram vultosas.
Pelas razões acima expostas, afasto a referida irregularidade no valor de R$ 0,94.
Posto isso, concluo estarem irregular apenas os vícios que se referem a recursos de origem não
identificada, os quais somam R$ 26.287,00.
3. Ausência de documentação para comprovar o gasto no valor de R$ 26.261,34 (item 20 da
Informação Asepa nº 259/2019)
A unidade técnica registrou débitos na conta bancária do partido sem a apresentação de
documentos fiscais e de outros documentos que atestassem a regularidade dos gastos, apontando
como irregular o total de R$ 26.261,34, discriminados na tabela abaixo, constante do parecer
conclusivo do órgão técnico (fl. 181):
O partido não apresentou defesa.
O MPE entendeu que a ausência de elementos que permitam atestar a comprovação das
despesas impede a análise de sua regularidade, bem como a vinculação de tais gastos com a
atividade partidária.
Nos termos do art. 18, caput e § 1º, da Res.-TSE nº 23.432/2014 - que rege o mérito da presente
prestação de contas -, a comprovação das despesas se dará da seguinte forma:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput deste artigo, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social - GFIP. (grifos
acrescidos)
No caso, após a análise da documentação apontada, constatei que as referidas despesas
constantes na tabela acima carecem dos documentos necessários para atestar a regularidade dos
gastos, bem como para analisar a vinculação dessas despesas com a atividade partidária,
conforme determina o art. 44 da Lei nº 9.096/1995.
Desse modo, persiste a irregularidade no valor de R$ 26.261,34 - quantia que deve ser ressarcida
ao erário.
4. Aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 10.340,00 (item 21 da
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4. Aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 10.340,00 (item 21 da
Informação Asepa nº 259/2019)
No primeiro exame das contas (Informação Asepa nº 166/2019), o órgão técnico requereu
esclarecimentos no que se refere aos Recibos de Pagamento Autônomo (RPA) emitidos em
benefício de Gilsa Araujo e de Leia Abnadabe Santana Santos e solicitou informações sobre os
serviços realizados e evidências sobre o caráter de não continuidade e a vinculação destes com a
destinação prevista no art. 44 da Lei nº 9.096/1995. Os pagamentos estão descritos na tabela
abaixo (fl. 181):
Data

Valor

Beneficiária

Anexo

Fl.

05/10/2015

740,00

LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS

3

42-43

05/11/2015

2.000,00

GILZA ARAUJO

3

172-173

09/11/2015

800,00

LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS

3

182-184

02/12/2015

2.000,00

GILZA ARAUJO

3

231-232

04/12/2015

800,00

LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS

3

253-254

29/12/2015

2.000,00

GILZA ARAUJO

3

385-386

29/12/2015

2.000,00

LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS

3

403

Total

10.340,00

A agremiação não apresentou resposta, motivo pelo qual os pagamentos acima dispostos foram
considerados irregulares.
O MPE concordou com a Asepa quanto à irregularidade das despesas.
Nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior,
deve-se exigir do prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a
demonstração de seu vínculo com as atividades partidárias (PC nº 228-15/DF, rel. Min. Rosa
Weber, julgada em 26.4.2018, DJe de 6.6.2018).
Nessa linha de análise, não foi encontrado, nos autos, documento algum capaz de atestar a
relação dos serviços prestados por Leia Abnadabe Santana Santos e Gilza Araujo, nas datas
acima referidas, com as atividades ordinárias do partido.
Ante a ausência dessas informações, devem ser mantidas as irregularidades apontadas pela
Asepa no valor de R$ 10.340,00, devendo essa quantia ser devolvida aos cofres públicos.
5. Ausência de comprovação da aplicação dos recursos recebidos do Fundo Partidário na criação
e manutenção de programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, no valor
de R$ 14.545,98 (item 22 da Informação Asepa nº 259/2019)
Neste tópico, a Asepa apontou que o balanço patrimonial da agremiação registrou gasto de R$
16.703,07 em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres (fl. 25),
valor que equivale a 5,74% do total recebido do Fundo Partidário, o que atenderia ao percentual
mínimo exigido no art. 22 da Res.-TSE nº 23.432/2014.
No entanto, de acordo com o órgão técnico, a agremiação não apresentou evidências desses
gastos, motivo pelo qual não atestou a aplicação do percentual legal exigido em programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres.
Apesar de intimado, o partido não se manifestou.
O MPE entendeu que a agremiação não apresentou elementos mínimos para comprovar as
despesas, de modo que o partido deve destinar o valor do Fundo Partidário não aplicado no
exercício de 2015 para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, com o acréscimo percentual de 2,5%, no exercício seguinte ao
trânsito em julgado das decisões acerca da prestação de contas relativa ao exercício de 2015,
valor que deve ser devidamente atualizado até sua efetiva utilização.
Com efeito, o art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995, na redação vigente no exercício financeiro de 2015,
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Com efeito, o art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995, na redação vigente no exercício financeiro de 2015,
exigia a aplicação de, pelo menos, 5% dos recursos recebidos do Fundo Partidário para a criação
e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
No caso, em 2015, o PMB recebeu do Fundo Partidário R$ 290.919,51, de modo que deveria ter
destinado aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres R$
14.545,98.
Conforme apontado acima, a Asepa indicou que o balanço patrimonial registrou gasto de R$
16.703,07 em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres (fl. 25),
valor que equivale a 5,74% do total recebido do fundo público. No entanto, a agremiação não
apresentou evidências desses gastos.
De acordo os arts. 18, § 3º, e 22, § 3º, da Res.-TSE nº 23.432/2014, o partido político deve
apresentar documentação que evidencie a aplicação de recursos na criação ou manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Confira-se a redação dos
citados dispositivos:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
[...]
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres devem evidenciar a efetiva execução e
manutenção dos referidos programas, nos termos do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096, de 1995,
não sendo admissível mero provisionamento contábil.
Art. 22. Os órgãos partidários deverão destinar, em cada esfera, no mínimo, cinco por cento do
total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para a criação ou
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, a serem
realizados de acordo com as orientações e responsabilidade do órgão nacional do partido político.
[...]
§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em rubrica própria
do plano de contas aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve estar comprovada mediante a
apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a finalidade da aplicação.
Assim, concluo que o partido não comprovou ter aplicado o valor mínimo de R$ 14.545,98 em
programa de incentivo da participação feminina na política, o que constitui irregularidade.
Ainda quanto à aplicação dos recursos recebidos do Fundo Partidário na criação e manutenção de
programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, cumpre ressaltar que, em
17 de maio de 2019, foi sancionada a Lei nº 13.831, que alterou a Lei nº 9.096/1995, a fim de
assegurar autonomia aos partidos políticos para definir o prazo de duração dos mandatos dos
membros de seus órgãos partidários permanentes ou provisórios, entre outras providências.
Entre as alterações promovidas na Lei dos Partidos Políticos pela Lei nº 13.831/2019, destaca-se o
acréscimo dos arts. 55-A e 55-C, que possuem a seguinte redação:
Art. 55-A. Os partidos que não tenham observado a aplicação de recursos prevista no inciso V do
caput do art. 44 desta Lei nos exercícios anteriores a 2019, e que tenham utilizado esses recursos
no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, não poderão ter suas contas
rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade.
[...]
Art. 55-C. A não observância do disposto no inciso V do caput do art. 44 desta Lei até o exercício
de 2018 não ensejará a desaprovação das contas.
No que concerne ao art. 55-A, este não isenta a agremiação das penalidades pelo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2020 - n. 242

Brasília, segunda-feira, 23 de novembro de 2020

77

No que concerne ao art. 55-A, este não isenta a agremiação das penalidades pelo
descumprimento do art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995, uma vez que o partido nem sequer alegou, ou
comprovou, que os recursos não utilizados no programa de incentivo à participação política
feminina em 2015 foram destinados a essas candidaturas até as eleições de 2018.
Com relação ao art. 55-C - cuja constitucionalidade está sendo questionada no STF (ADI nº 6.230
/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski) -, conforme bem pontuou o MPE, apesar de não permitir a
desaprovação das contas devido ao descumprimento do art. 44, V, da Lei dos Partidos Políticos,
"[...] não revogou a obrigação em apreço e, à vista disso, quando não observada a disposição
cogente, o valor não destinado deve compor o cálculo percentual das irregularidades" (fl. 204), o
que será feito oportunamente; além disso, também será considerado para se determinar se as
contas devem ou não ser desaprovadas.
Por fim, com relação à penalidade a ser aplicada pelo descumprimento da obrigação imposta pelo
art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995, cabe tecer algumas considerações.
Em setembro de 2015, foi promulgada a Lei nº 13.165, que alterou as Leis nºs 9.504, de 30 de
setembro de 1997; 9.096, de 19 de setembro de 1995; e 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código
Eleitoral, para reduzir os custos das campanhas eleitorais, simplificar a administração dos partidos
e incentivar a participação feminina na política.
Entre as alterações legislativas produzidas por essa lei, destacam-se aquelas realizadas nos arts.
44, V e § 5º, e 37, caput e seus parágrafos, todos da Lei nº 9.096/1995.
Com relação ao art. 37 da Lei dos Partidos Políticos, esta Corte Superior, por diversas
oportunidades, já se manifestou no sentido de que as mudanças introduzidas pela Lei nº 13.165
/2015 são regras de direito material e somente incidem sobre as prestações de contas dos
exercícios de 2016 e seguintes, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da segurança
jurídica. Nesse sentido: ED-ED-PC nº 961-83/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 3.3.2016,
DJe de 18.3.2016.
Com efeito, concluo que esse mesmo entendimento deve ser aplicado às alterações promovidas
pela Lei nº 13.165/2015 no art. 44 da Lei nº 9.096/1995, em especial ao seu § 5º, que trata da
sanção a ser aplicada em caso de descumprimento do percentual mínimo a ser utilizado na criação
e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
Isso porque, conforme já definiu este Tribunal Superior ao analisar a alteração promovida pela Lei
nº 13.165/2015 no art. 28, § 12, da Lei nº 9.504/1997, "[...] a lei, em regra, tem eficácia prospectiva,
não alcançando fatos já consumados e praticados sob a égide da lei pretérita" (ED-REspe nº 248187/GO, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgados em 1º.12.2015, DJe de 4.2.2016).
Não obstante, entendo que a aplicação da Lei nº 13.165/2015 ao presente caso fere os princípios
da isonomia e da segurança jurídica, na medida em que autorizaria que prestações de contas de
diferentes agremiações, relativas a um mesmo exercício financeiro, fossem analisadas de acordo
com regras materiais diversas.
Assim, conforme o art. 44, § 5º, da Lei dos Partidos Políticos, com a redação dada pela Lei nº
12.034/2009, vigente à época, e a jurisprudência desta Corte Superior, o partido deverá aplicar, no
exercício financeiro subsequente ao do trânsito em julgado da presente decisão, cumulativamente,
o valor não empregado no exercício de 2015, devidamente atualizado, salvo se em exercícios
posteriores o partido já o tiver feito, acrescidos 2,5% do valor recebido do Fundo Partidário,
relativos a essa destinação no exercício de 2015.
6. Insuficiência na aplicação de recursos do Fundo Partidário em fundação no valor de R$
58.183,90 (item 23 da Informação Asepa nº 259/2019)

A unidade técnica informou que, na documentação apresentada pelo partido referente à Fundação
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A unidade técnica informou que, na documentação apresentada pelo partido referente à Fundação
de Pesquisa Carlota Pereira de Queiroz (fls. 90-102), constatou-se não ter havido movimentação
financeira em 2015 e 2016.
Segundo o órgão técnico, o partido descumpriu a determinação prevista no art. 20, § 3º, da Res.TSE nº 23.432/2014, que determina o provisionamento dos recursos do Fundo Partidário a serem
destinados à fundação enquanto esta não for instituída.
O MPE concordou com a Asepa no sentido de que a grei não cumpriu o que determinado quanto à
destinação mínima de recursos do Fundo Partidário à sua fundação.
No entanto, ao contrário do órgão técnico do TSE, que colocou a referida irregularidade no rol
daquelas que não estão sujeitas a ressarcimento ao erário, o MPE considerou que tal vício enseja
o recolhimento ao erário, nos termos do art. 61, § 2º, da Res.-TSE nº 23.432/2014.
Com efeito, dos documentos relativos à Fundação de Pesquisa Carlota Pereira de Queiroz,
depreende-se que esta ainda não havia sido criada no ano de 2015, exercício financeiro em
análise. Dessa forma, nos termos do art. 20, caput e § 3º, da Res.-TSE nº 23.432/2014, inexistindo
fundação de pesquisa, doutrinação e educação política, o percentual mínimo de 20% deverá ser
encaminhado para a conta especial do diretório nacional do partido político, permanecendo esta
bloqueada até que se verifique a criação da referida entidade.
No caso, considerando que foram recebidos R$ 290.919,51 de recursos do Fundo Partidário, a
agremiação deveria ter provisionado, no mínimo, 20% desse valor para a aplicação na fundação de
pesquisa, doutrinação e educação política, o que equivale a R$ 58.183,90. No entanto, o PMB não
cumpriu o determinado.
Assim, considero irregular o não provisionamento de R$ 58.183,90 para a aplicação em futura
fundação de pesquisa, doutrinação e educação política, em descumprimento ao disposto no art.
20, § 3º, da Res.-TSE nº 23.432/2014.
Ademais, entendo, na linha do parecer ministerial, que a referida quantia (R$ 58.183,90) deverá
ser devolvida ao erário, por configurar irregularidade na aplicação do referido fundo público.
Incluo, ainda, o valor não aplicado em 2015 no cômputo de irregularidades em relação aos
recursos recebidos do Fundo Partidário, considerado para fins de desaprovação das contas.
Precedente: PC nº 319-71/DF, rel. Min. Jorge Mussi, julgada em 25.4.2019, DJe de 31.5.2019.
7. Conclusão
As conclusões a partir da análise das irregularidades apontadas pela Asepa se encontram
sintetizadas no quadro abaixo:
Fundamentação para
Descrição da irregularidade

Valor apresentado

Valor que persiste

afastar ou alterar os

pela Asepa (R$)

(R$)

valores apontados pela
Asepa

Irregularidades sujeitas a ressarcimento ao erário
Recursos de origem não
identificada recebidos nas
contas específicas do

26.287,00

26.287,00

Fundo Partidário
Não se considera
plausível presumir que tal
quantia seja doação nem
considerá-la como
0,94

0,00

recurso de fonte vedada,
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Recursos de fonte vedada

seja pela origem do

recebidos nas contas

crédito, seja por seu

específicas do Fundo

ínfimo valor.

Partidário
Ausência de
documentação para

26.261,34

26.261,34

10.340,00

10.340,00

comprovar gasto
Aplicação irregular de
recursos do Fundo
Partidário
Ausência de
provisionamento de
recursos do Fundo

Irregularidade na
-

58.183,90

aplicação dos recursos

Partidário para aplicação

públicos

na futura fundação
Total de irregularidades
sujeitas a ressarcimento

62.889,28

121.072,24

ao erário
Outras irregularidades na aplicação do Fundo Partidário não sujeitas a ressarcimento ao erário
Insuficiência de
comprovação da aplicação
dos recursos recebidos do
Fundo Partidário na
criação e manutenção de

14.545,98

14.545,98

58.183,90

-

72.729,88

14.545,98

programa de promoção e
difusão da participação
política das mulheres
Insuficiência na aplicação
de recursos do Fundo
Partidário na fundação

Irregularidade sujeita a
ressarcimento ao erário

Total de irregularidades na
aplicação do FP não
sujeitas a ressarcimento
ao erário
Outras irregularidades não sujeitas a ressarcimento ao erário
Ausência de segregação
de recursos
Total de irregularidades
apontadas

-

-

135.619,16

135.618,22

Recursos recebidos do

Permanece a
irregularidade

290.919,51

Fundo Partidário
Percentual total das
irregularidades em relação
aos recursos recebidos do

21,62%

*46,62%

FP
*Difere do apontado pela Asepa, pois foram consideradas as irregularidades que a unidade técnica
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*Difere do apontado pela Asepa, pois foram consideradas as irregularidades que a unidade técnica
não incluiu no percentual (relativas ao valor não aplicado em programas de incentivo à mulher na
política e aos valores não aplicados na fundação).
Conforme se verifica do demonstrativo, a soma das irregularidades encontradas nas contas é de
R$ 135.618,22, incluído o valor não aplicado em programas de promoção feminina na política e os
valores não aplicados na fundação. Considerando-se que o PMB recebeu, do Fundo Partidário, em
2015, R$ 290.919,51, as irregularidades representam 46,62% desse montante.
No entanto, deve ser ressarcida ao erário a quantia de R$ 121.072,24, que se refere aos recursos
do Fundo Partidário irregularmente utilizados ou que não foram devidamente comprovados e aos
recebidos de fonte não identificada, além dos valores não provisionados para a utilização em futura
fundação de pesquisa. A irregularidade concernente à aplicação insuficiente de verbas do fundo
público em programas de incentivo à participação feminina na política tem penalidade própria que
não prevê devolução de valores.
O percentual bastante expressivo de irregularidades com a aplicação do Fundo Partidário é motivo
suficiente para a desaprovação das contas. Não bastasse isso, o PMB concentrou todos recursos
do partido, tanto aqueles oriundos do fundo público quanto os de origem particular, em uma única
conta bancária. Essa ocorrência é considerada grave por esta Corte, pois impede o controle da
aplicação de recursos públicos e, apesar de não haver um valor a mensurar, deve ser considerada
no rol de irregularidades encontradas.
Dessa forma, as contas do PMB relativas ao exercício financeiro de 2015 devem ser desaprovadas.
Nos termos do art. 48, § 4º, da Res.-TSE nº 23.432/2014:
Art. 48. A desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas quotas do Fundo Partidário
e sujeita os responsáveis às sanções previstas em lei.
[...]
§ 4º Na aplicação da sanção prevista no caput deste artigo, o Juiz ou Tribunal considerará o valor
absoluto e/ou a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos
provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no momento da decisão.
Em que pese a literalidade da norma, verifico, no sítio eletrônico do TSE (http://www.tse.jus.br
/partidos/fundo-partidario-1/fundo-partidario), que, no exercício de 2020, o PMB não recebeu cota
alguma do Fundo Partidário, o que inviabiliza o atendimento do disposto no § 4º da norma acima
transcrita.
Assim, considerando que o partido aplicou irregularmente 46,62% da quantia que recebeu do
Fundo Partidário em 2015, ou seja, quase 50% do total, entendo razoável que a suspensão de
recebimento de novas cotas seja de 5 meses, que representa pouco menos da metade de um ano,
em uma proporção aproximada, também, de 50%.
Acrescento, ainda, que, de acordo com o que decidido na PC nº 300-65/DF, de 11.4.2019, de
relatoria do ministro Og Fernandes, eventuais questões associadas à efetividade do cumprimento
da sanção imposta, como o partido não estar recebendo cotas do Fundo Partidário por não atingir
cláusula de desempenho, deverão ser objeto de exame, por ocasião da fase de execução.
Conforme já se manifestou esta Corte,
[...] Essa circunstância, no entanto, não deve impedir a completude do título judicial formado em
processo de conhecimento, em face de eventual retorno de distribuição de cotas em favor do
PRTB. Precedente: PC nº 302-35, Rel. Min. Admar Gonzaga, julgada em 23.4.2019.
[...]
(PC nº 987-42/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 7.5.2019, DJe de
6.6.2019)

Tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de não inviabilizar o
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Tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de não inviabilizar o
funcionamento da sigla partidária, a penalidade deverá ser cumprida em 12 parcelas mensais e
sucessivas.
Registro que a execução deste julgado deverá considerar, para a penalidade de suspensão de
cotas do Fundo Partidário, o duodécimo recebido pela agremiação no exercício de 2015, corrigido
monetariamente. Nessa linha: PC nº 281-59/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgada em
11.4.2019, DJe de 27.6.2019; PC nº 306-72/DF, reI. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgada
em 2.4.2019, DJe de 7.5.2019.
Ante o exposto, voto pela desaprovação das contas do PMB relativas ao exercício financeiro de
2015 e determino o seguinte:
a) o recolhimento ao erário do valor de R$ 121.072,24 - relativo aos recursos do Fundo Partidário
irregularmente utilizados ou que não foram devidamente comprovados e aos recebidos de fonte
vedada ou não identificada, além dos valores não provisionados para utilização em futura fundação
de pesquisa;
b) a aplicação, no exercício seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, no programa de
promoção e difusão da participação política das mulheres, do valor não aplicado no exercício de
2015, devidamente atualizado, salvo se já o tiver feito em exercícios posteriores, acrescidos 2,5%
da quantia recebida do Fundo Partidário, relativos a essa destinação no exercício de 2015.
c) a suspensão do repasse de 5 cotas do Fundo Partidário (art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995, com
a redação dada pela Lei nº 12.034/2009), a ser cumprida de forma parcelada, em 12 vezes, em
valores iguais e consecutivos, a fim de manter o regular funcionamento da agremiação.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
PC nº 0000170-07.2016.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Requerente:
Partido da Mulher Brasileira (PMB) - Nacional (Advogados: Felismino Alves Ferreira Junior - OAB:
36116/DF e outros). Requerente: Suêd Haidar, presidente. Requerente: Sergio da Silva Bernardo,
tesoureiro.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do PMB relativas ao exercício
financeiro de 2015, com determinações, nos termos do voto do relator.
Composição: Ministros Edson Fachin (vice-presidente no exercício da presidência), Marco Aurélio,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Luís Roberto Barroso. Ausência,
justificada, do Ministro Alexandre de Moraes.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 5.11.2020.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL Nº 0000067-02.2016.6.13.0335 - UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques
Embargante: Ismar Fernandes Peixoto
Advogados: Luciano Lara Santana - OAB: 106068/MG e outros
Embargado: Ministério Público Eleitoral
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO
DE SANTINHOS. ART. 37, CAPUT, DA LEI Nº 9.504/1997, C/C O ART. 14, § 7º, DA RES.-TSE Nº
23.457/2015. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO NOBRE, APENAS PARA REDUZIR O VALOR
DA MULTA AO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente,
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, de maneira a
permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme o exposto no art. 275 do CE, com a
redação dada pelo art. 1.067 do CPC/2015, a qual dispõe que são admissíveis embargos
declaratórios nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015. Assim, não podem ser utilizados
com a finalidade de propiciar novo exame da própria questão de fundo, de forma a viabilizar, em
âmbito processual inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
2. Hipótese em que, quanto à alegada atipicidade da conduta por aplicação do princípio da
insignificância, o aresto embargado reafirmou, com base na decisão monocrática proferida pelo
então relator, Ministro Og Fernandes, tratar-se de matéria não debatida na Corte de origem, motivo
pelo qual não deve ser conhecida, por lhe faltar o indispensável requisito do prequestionamento de
que trata o Enunciado Sumular nº 72 do TSE. Assentou ainda que, mesmo que o referido óbice
sumular pudesse ser superado, a tese não poderia, de qualquer forma, ser conhecida, ante a
necessidade da análise de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, na linha do
disposto no Enunciado Sumular nº 24 do TSE.
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, 5 de novembro de 2020.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Senhor Presidente, o Ministério Público
Eleitoral ajuizou representação em desfavor de Ismar Fernandes Peixoto, então candidato a
vereador pelo Município de Uberlândia/MG no pleito de 2016, por propaganda eleitoral irregular violação do art. 37, caput, da Lei nº 9.504/1997, c/c o art. 14, § 7º, da Res.-TSE nº 23.457/2015 decorrente do derramamento de santinhos nas proximidades de locais de votação.
O Juízo da 335ª Zona Eleitoral de Minas Gerais julgou procedente o pedido e condenou o
candidato ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
Dessa decisão a parte interpôs recurso eleitoral, que foi desprovido por decisão monocrática (fls.
117-119 dos autos físicos).
O agravo interno que se seguiu também foi desprovido, em acórdão que ficou assim ementado (fl.
138 e seguinte dos autos físicos):

AGRAVO INTERNO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. AÇÃO JULGADA
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AGRAVO INTERNO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE. RECURSO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO.
Argüição de inconstitucionalidade do art. 14, § 7º, da Resolução/TSE 23.457/2015, ao argumento
de que este artigo inova no ordenamento jurídico, papel que cabe apenas à lei. A propaganda
irregular é normatizada pelo art. 37 da Lei 9.504/97 e a referida resolução apenas regulamenta a
matéria.
Alegação de que a decisão agravada padece de fundamentação. Violação ao art. 489, § 1º, IV,
CPC. Decisão agravada fundamentada de forma concisa, porém, suficiente para rebater os
argumentos trazidos no recurso eleitoral.
A propaganda eleitoral irregular resta configurada quando houver o "derramamento de santinhos"
nas vias públicas próximas aos locais de votação na véspera do pleito. Precedente do TSE.
O candidato é responsável por seu material de campanha, nos termos do art. 241 do Código
Eleitoral.
Nesta hipótese, a exigência da prévia notificação inserta no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97 deve
ser mitigada, para garantir a ratio essendi da referida norma, que é coibir a realização de
propaganda eleitoral em bens públicos, a fim de preservá-los, garantindo a isonomia entre os
candidatos na disputa eleitoral e evitando influências no voto do eleitor.
Agravo interno a que se nega provimento.
Os embargos de declaração opostos a esse acórdão foram parcialmente acolhidos, apenas para
aclarar o decidido, mas sem efeitos modificativos (fls. 150-155 dos autos físicos).
Em seguida, Ismar Fernandes Peixoto interpôs recurso especial (fls. 159-175 dos autos físicos),
com base no art. 276, I, a e b, do Código Eleitoral, em cujas razões alegou, em suma, o seguinte:
a) afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em virtude de a condenação
pecuniária ter sido fixada em valor acima do limite mínimo previsto no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504
/1997;
b) falta de fundamentação da decisão;
c) atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, em virtude da reduzida
quantidade de material publicitário derramado (19 panfletos) e do fato de ter ocorrido em apenas
um local de votação;
d) ausência de conhecimento prévio;
e) divergência jurisprudencial.
O apelo nobre não foi admitido pela Presidência do Tribunal regional (fls. 190-192 dos autos
físicos) em virtude da aplicação dos Enunciados Sumulares n

os

30 e 72 do Tribunal Superior

Eleitoral.
Sobreveio agravo, em que a parte, além de reiterar os argumentos apresentados no recurso
especial, alegou ausência de fundamentação necessária na decisão do presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais e requereu (fl. 209 dos autos físicos):
[...] o conhecimento e provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso especial
e, ao fim, afastada a pena de multa ou reduzida ao mínimo legal.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não provimento do agravo (fls. 212-217 dos autos
físicos).
Em decisão proferida monocraticamente, o então relator, Ministro Og Fernandes, deu provimento
ao agravo e, passando de imediato ao exame do recurso especial, deu-lhe parcial provimento
apenas para reduzir o valor da multa imposta ao recorrente ao patamar mínimo legal de R$
2.000,00, com base no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, nos termos da seguinte ementa (fl. 219
dos autos físicos):

Eleições 2016. Agravo. Provimento. Apreciação do apelo nobre. Representação por propaganda
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Eleições 2016. Agravo. Provimento. Apreciação do apelo nobre. Representação por propaganda
eleitoral irregular. Derramamento de santinhos. Art. 37, caput, da Lei nº 9.504/1997, c/c o art. 14, §
7º, da Res.-TSE nº 23.457/2015. Julgamento de procedência nas instâncias ordinárias.
Condenação em multa. Pretensão de análise das circunstâncias que envolveram a conduta, de
modo a afastar a responsabilidade do recorrente. Impossibilidade. Verbete Sumular nº 24 do TSE.
Conhecimento prévio. Mitigação. Acórdão regional em conformidade com a jurisprudência desta
Corte. Verbete Sumular nº 30 do TSE. Aplicação do princípio da proporcionalidade para reduzir o
valor da multa ao mínimo legal. Provido em parte o recurso especial.
Ismar Fernandes Peixoto opôs, então, embargos de declaração (fls. 226-230 dos autos físicos), no
qual alegou omissão quanto ao prequestionamento do princípio da insignificância. Afirmou que (fl.
227 dos autos físicos):
[...] fora olvidado singelo argumento contido no agravo em recurso especial, qual seja, que o tema
(insignificância) está presente nos autos atrelado aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sendo dessa maneira, prequestionado.
A PGE apresentou contrarrazões aos aclaratórios (fls. 234-235 dos autos físicos). Interpôs,
outrossim, agravo interno (fls. 236-238v. dos autos físicos), no qual alega o desacerto da decisão
agravada.
Requereu que a decisão impugnada fosse reconsiderada ou, no caso de outro entendimento, que
o agravo interno fosse levado a julgamento pelo Colegiado, a fim de que fosse provido e, por
conseguinte, restabelecida a multa ao patamar imposto pela instância de origem.
Por verificar que os embargos de declaração opostos por Ismar Fernandes Peixoto pretendiam, na
verdade, a reforma da decisão monocrática, foi determinada a intimação da parte para, caso
quisesse, complementar as razões recursais, no prazo de 3 dias, a fim de adequá-las às
exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, conforme o disposto no art.
1.024, § 3º, do mesmo diploma processual (fl. 249 dos autos físicos).
Em atendimento à intimação (fls. 251-255 dos autos físicos), Ismar Fernandes Peixoto aquiesceu
com o recebimento do recurso integrativo como agravo interno. Limitou-se, porém, a reiterar as
razões já apresentadas para requerer o conhecimento do recurso e o seu provimento.
Por unanimidade, os embargos de declaração opostos por Ismar Fernandes Peixoto foram
recebidos como agravo interno e desprovidos pelo Colegiado desta Corte Superior, que também
negou provimento ao agravo interno interposto pelo órgão ministerial. O acórdão recebeu a
seguinte ementa (fls. 260-261 dos autos físicos):
ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. ART. 37, CAPUT
, DA LEI Nº 9.504/1997, C/C O ART. 14, § 7º, DA RES.-TSE Nº 23.457/2015. JULGAMENTO DE
PROCEDÊNCIA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO EM MULTA. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENSÃO
DE REEXAME. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 24 DO TSE. POSTERIOR REDUÇÃO DA
MULTA COM BASE NO PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DO ARESTO REGIONAL.
POSSIBILIDADE.

APLICAÇÃO

DOS

PRINCÍPIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS.
NEGADO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS.
1. Hipótese em que a temática em torno da atipicidade da conduta, suscitada pela parte com base
na incidência do princípio da insignificância, encontra óbice no Enunciado Sumular nº 24 do TSE,
na medida em que exigiria o reexame das circunstâncias que envolveram o derramamento do
material publicitário de forma irregular no dia da votação.

2. O pedido genérico de reforma formulado pela parte no presente feito - cujo cerne era decidir
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2. O pedido genérico de reforma formulado pela parte no presente feito - cujo cerne era decidir
acerca do cabimento, ou não, da aplicação da multa do § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 possibilita tanto o afastamento, quanto a redução da multa. Não se pode considerar como decisão
ultra petita aquela que defere menos do que foi pedido, como ocorreu no caso, em que
determinada tão somente a redução da sanção pecuniária ao mínimo legal, com suporte nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista o derramamento de santinhos
ter ocorrido de forma diminuta e em uma única localidade.
3. Não merece reparos a decisão agravada, a qual se encontra alicerçada em fundamentos
idôneos, e inexistem argumentos hábeis a modificá-la.
4. Negado provimento aos agravos internos.
Ismar Fernandes Peixoto opôs, assim, os presentes aclaratórios (fls. 273-277 dos autos físicos),
com pedido de efeitos modificativos, alegando a existência de vícios na decisão.
Sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em equívoco e omissão ao aplicar o
Enunciado Sumular nº 24 do Tribunal Superior Eleitoral, enfatizando que (fl. 276 dos autos físicos):
[...] O que se pretende é a declaração de atipicidade da conduta ao comparar-se o texto da regra
sancionadora e o quanto contido nos arestos mineiros. Nada mais!
Em se tratando de norma sancionadora a interpretação de tipicidade há que ser estrita, daí ser
necessário deixar marcadas autoria e materialidade, in casu, conforme o § 7º, do art. 14 da Res.
23.457 desse TSE.
O que ficou enquadrado pelos arestos regionais, do que o Parquet não discorda, são poucos
santinhos na calçada em um único local em todo o Município de Uberlândia, o que não serve para
comprovar a prática da conduta.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanada a omissão, seja
apreciada e declarada a atipicidade da conduta.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (fls. 284-289 dos autos físicos).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (relator): Senhor Presidente, os
embargos de declaração são tempestivos (art. 275, § 1º, do CE). O acórdão embargado foi
publicado em 16.3.2020, segunda-feira (fl. 271 dos autos físicos), e os embargos foram opostos
em 19.3.2020, quinta-feira (fl. 273 dos autos físicos), em petição subscrita por advogado habilitado
(fl. 116 dos autos físicos).
De início, como é sabido, o recurso de embargos de declaração visa, unicamente, a suprir eventual
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 275 do
Código Eleitoral, c/c o art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Contudo, na hipótese, o recurso integrativo não merece prosperar. Isso porque o acórdão que
desproveu o agravo interno - interposto da decisão monocrática que negou seguimento ao apelo
nobre - foi fundamentado de maneira clara e livre de quaisquer dos vícios elencados acima.
Quanto à alegada atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, o aresto
embargado reafirmou, com base na decisão monocrática proferida pelo então relator, Ministro Og
Fernandes, tratar-se de matéria não debatida na Corte de origem, motivo pelo qual não deve ser
conhecida, por lhe faltar o indispensável requisito do prequestionamento, de que trata o Enunciado
Sumular nº 72 do TSE.
Assentou ainda que, mesmo que o referido óbice sumular pudesse ser superado, a tese não
poderia, de qualquer forma, ser conhecida, ante a necessidade da análise de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial, na linha do disposto no Enunciado Sumular nº 24 do TSE.

A propósito, conforme bem lançado pelo vice-procurador-geral eleitoral em suas contrarrazões ao
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A propósito, conforme bem lançado pelo vice-procurador-geral eleitoral em suas contrarrazões ao
presente agravo interno (fls. 288-289 dos autos físicos):
O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, soberano na análise do conjunto fático-probatório
dos autos, consignou que a prática de propaganda irregular está configurada, ante o derrame de
santinhos nos locais próximos aos sítios eleitorais às vésperas do pleito.
Do acórdão recorrido, constata-se que a atipicidade da conduta fora rechaçada, tendo em vista a
significativa quantidade de material publicitário em local próximo da votação, tendo havido a efetiva
comprovação da prática da conduta ilícita. É o que se extrai dos seguintes excertos constantes do
aresto integrativo (fls. 153):
Quanto à dita omissão sobre a análise de atipicidade em função do reduzido número de folhetos e
a conclusão do embargante de que o caso se assemelha a outro julgado por ele colacionado,
decidiu esta Egrégia Corte que o derrame de santinhos restou comprovado às fls. 4/8, assim
avaliado e caracterizado o núcleo do tipo "derrame", ficando neste ponto sem razão o embargante
quando este diz sem comprovação nos autos. (fl. 153).
Concluiu também a Corte Regional pela configuração da propaganda irregular, consubstanciada no
derrame de material publicitário próximo ao local da votação, com a perfeita subsunção da conduta
ao previsto no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, asseverando, ainda, a responsabilidade do ora
embargante. Confira-se (fl. 137):
Quanto ao caso em exame, verifico que o derrame de santinhos, próximo ao local de votação,
encontra-se comprovado nos autos - fls. 4/8. Cumpre ressaltar que o candidato é responsável por
seu material de campanha, nos termos do art. 241 do Código Eleitoral. Assim, configurado o
"derramamento de santinhos", sua responsabilidade decorre da lei.
Verifica-se, portanto, que a tese defensiva demandaria, tal como assentado na decisão
embargada, o revolvimento do acervo probatório, pois pretende aferir as circunstâncias que
envolveram o derramamento do material publicitário de forma irregular no dia da votação, de moda
a afastar a responsabilidade da ora embargante, o que atrai a incidência do enunciado nº 24 da
Súmula desse Tribunal Superior Eleitoral. (grifos no original)
Ressalto que os embargos declaratórios são modalidade recursal de integração e objetivam, tão
somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, de
maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme o exposto no art. 275 do CE,
com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC/2015, a qual dispõe que são admissíveis aclaratórios
nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.
Assim, não podem os aclaratórios ser utilizados com a finalidade de propiciar novo exame da
própria questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual inadequado, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido. A propósito, colho da jurisprudência desta
Corte Superior:
ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. EDS OPOSTOS EM 3.6.2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO INOCORRENTE.
CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a
finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das premissas
fáticas e jurídicas já apreciadas no acórdão embargado.
[...]
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(ED-AgR-REspe nº 1917-11/GO, rel. Min. Rosa Weber, julgados em 9.8.2016, DJe de 31.8.2016)
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
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É como voto.
EXTRATO DA ATA
ED-AgR-REspEl nº 0000067-02.2016.6.13.0335/MG. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques.
Embargante: Ismar Fernandes Peixoto (Advogados: Luciano Lara Santana - OAB: 106068/MG e
outros). Embargado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 5.11.2020.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0603476-98.2018.6.13.0000
PROCESSO
RELATOR

: 0603476-98.2018.6.13.0000 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (BELO
HORIZONTE - DF)
: Ministro Mauro Campbell Marques

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
ADVOGADO

: CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES (64274/MG)

ADVOGADO

: KARLA ROQUE MIRANDA PIRES (8276700A/MG)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL Nº 0603476-98.2018.6.13.0000 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques
Embargante: Carlos Magno de Moura Soares
Advogados: Karla Roque Miranda Pires - OAB: 82767/MG e outro
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração, de fundamentação vinculada, tem por finalidade a
integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme preceitua o art. 275 do Código
Eleitoral, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC/2015.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos é aquela interna ao acórdão, caracterizada
por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão.
Precedentes.
3. A omissão a ser suprida pelos aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial
à compreensão da causa, não a deduzida com o fito de provocar novo julgamento da demanda ou
modificar o entendimento manifestado pelo julgador.
4. As razões do presente recurso revelam nitidamente o interesse do embargante de obter novo
julgamento do caso, com o intuito de reverter a conclusão do Tribunal de origem quanto ao
comprometimento da integralidade das contas, o que é incabível nesta via recursal.

5. No caso, o aresto embargado foi devidamente fundamentado, visto que explicitou, de modo
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5. No caso, o aresto embargado foi devidamente fundamentado, visto que explicitou, de modo
claro e coerente, a impossibilidade de alterar a conclusão da Corte regional, analisando toda a
questão posta a julgamento.
6. 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, 5 de novembro de 2020.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Senhor Presidente, Carlos Magno de
Moura Soares apresentou prestação de contas referente à sua candidatura para o cargo de
deputado federal, pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), nas Eleições 2018 (ID 23353638).
O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais aprovou, com ressalvas, as contas, em acórdão
assim ementado (ID 23355138):
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES DE 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. NÃO
ELEITO.
Omissão de gastos eleitorais. Divergência de valores declarados pelo candidato e a nota fiscal
emitida. O candidato não comprovou a realização do serviço declarado na prestação de contas.
Embora a falha tenha permanecido nas contas do interessado, não comprometeu a regularidade e
transparência das contas consideradas em seu conjunto.
Contas julgadas aprovadas, com ressalvas.
Determinação para que o candidato recolha o valor de correspondente à sobra de campanha ao
órgão partidário regional, nos termos do art. 53 da Resolução TSE 23.553/2017 [sic].
Opostos embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes (ID 23355538), foram
rejeitados (ID 23355888).
Em seguida, foram opostos segundos embargos, também com caráter modificativo (ID 23356388),
e, na oportunidade, juntada a nota fiscal de nº 04645854.
O Tribunal regional acolheu os aclaratórios apenas para esclarecer questão referente ao
mencionado documento, nos termos da ementa abaixo (ID 23356688):
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVADAS
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE SOBRAS FINANCEIROS AO
PARTIDO POLÍTICO.
Mesmo não constando o pedido de juntada de nota fiscal no Relatório de Diligências, incumbiria ao
prestador, para finalidade de respaldar a justificativa por ele apresentada em sua nota explicativa,
juntar em momento oportuno e na forma adequada, a competente nota fiscal, uma vez que era seu
o ônus de prova neste caso.
Embargos acolhidos tão somente para aclarar a questão da NF 04645854, qual foi juntada
diretamente no PJe e junto aos segundos embargos de declaração. (grifos no original)
Seguiu-se a interposição de recurso especial (ID 23357238), fundamentado no art. 276, I, a e b, do
Código Eleitoral, no qual o recorrente defendeu a nulidade do acórdão regional que julgou os
embargos de declaração, por ofensa aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1º, do
Código de Processo Civil/2015, porque não teria sido aclarada a contradição referente ao exame
das provas.
Argumentou que a Corte regional não considerou o fato de que as informações correspondentes à
NF nº 04645854 foram prestadas e inseridas no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE). No ponto, acrescentou que a Res.-TSE nº 23.553/2017 não exige a exibição da referida
nota fiscal e que a juíza relatora não determinou expressamente a apresentação do documento.
Alegou que houve violação aos arts. 30, II, da Lei nº 9.504/1997 e 56, II, c e h, § 2º, I, e 77, § 1º, da
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Alegou que houve violação aos arts. 30, II, da Lei nº 9.504/1997 e 56, II, c e h, § 2º, I, e 77, § 1º, da
Res.-TSE nº 23.553/2017, pois as suas contas foram aprovadas com ressalvas, bem como foi
determinada a devolução de quantia ao Tesouro Nacional, apesar de ter agido de boa fé e
prestado todas as informações.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso especial, para que fosse afastada a ressalva posta na
aprovação das contas e a determinação da devolução do valor de R$ 3.404,67, porque tal quantia
não configura sobra de campanha a ser recolhida pelo órgão partidário regional do PCdoB. Pediu,
subsidiariamente, fosse declarada a nulidade parcial do acórdão regional, determinando-se o
retorno dos autos digitais à origem para que o TRE/MG reapreciasse o conteúdo da NF nº
04645854.
A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou pelo parcial conhecimento do recurso e, nessa
extensão, pelo seu não provimento (ID 28155938).
Em decisão monocrática, o Ministro Og Fernandes, então relator do processo, negou seguimento
ao recurso com fundamento no Enunciado nº 30 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral, tendo
em vista que a decisão do TRE/MG pela não admissão da nota fiscal apresentada com os
segundos embargos de declaração está de acordo com a jurisprudência do TSE e que, em virtude
da natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, opera-se a preclusão para a juntada
de documentos quando o prestador de contas, apesar de devidamente intimado para sanar as
falhas, não o faz no tempo devido.
Carlos Magno de Moura Soares interpôs agravo interno (ID 33749838), o qual, por unanimidade,
teve seu provimento negado por este Tribunal Superior. O acórdão recebeu a seguinte ementa (ID
38049888):
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CARGO
DE DEPUTADO FEDERAL. CONTAS DE CAMPANHA APROVADAS COM RESSALVAS PELA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NOTA FISCAL APRESENTADA SOMENTE EM SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. O TRE/MG, ao analisar as contas do candidato, concluiu pela sua aprovação, com ressalvas, e
determinou o recolhimento do valor de R$ 3.404,67 ao órgão partidário regional, nos termos do art.
53 da Res.-TSE nº 23.553/2017, por ausência de comprovação de serviço efetivamente realizado.
2. O candidato, ao opor os segundos embargos de declaração, requereu a juntada da nota fiscal
faltante, o que não foi aceito pelo Tribunal regional, porquanto juntado intempestivamente.
3. Segundo o entendimento do TSE, o caráter jurisdicional da prestação de contas importa na
incidência da regra de preclusão temporal quando o ato processual não é praticado no momento
próprio, em respeito à segurança das relações jurídicas. Precedentes.
4. Incide no caso o Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, segundo o 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".
5. Deve ser mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos a modificá-la.
6. Negado provimento ao agravo interno.
Sobrevieram os presentes embargos de declaração (ID 39731788), com pedido de efeitos
infringentes, nos quais o embargante aduz a existência dos seguintes vícios:
a) omissão "[ ] na definição precisa do quadro fático estabelecido nos autos" (ID 39731788, fl. 5 grifos no original), pois a real situação é que ele cumpriu a diligência solicitada ao inserir no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) todas as informações que haviam sido
requeridas a respeito da NF nº 04645854 e também anexou uma nota explicativa elaborada pela
contadora da campanha eleitoral;
b) omissão no acórdão embargado, pois o recurso não foi examinado sob a ótica do duplo grau de
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b) omissão no acórdão embargado, pois o recurso não foi examinado sob a ótica do duplo grau de
jurisdição, na medida em que é possível analisar a obrigatoriedade de exibição da nota fiscal e a
validade de sua juntada com os aclaratórios sem que isso configure reexame probatório;
c) contradição no acórdão embargado, pois o TSE entendeu que se operou a preclusão para a
juntada da nota fiscal, enquanto que a apresentação do referido documento não consta no rol do
art. 56 da Res.-TSE n° 23.553/2017 como de exibição obrigatória, haja vista que o pagamento
pelo serviço prestado "[ ] não se deu pelo fundo partidário ou eleitoral [ ]" (ID 39731788, fl. 10 grifos no original);
d) contradição referente à determinação de exibição do mencionado documento, haja vista que o
TRE/MG "[ ] reconheceu que não houve determinação expressa para exibição da NF 04.645.854, e
que a mesma [sic] foi devidamente anexada ao PJE juntamente com a petição do segundo ED [...]"
(ID 39731788, fl. 16 - grifos no original);
e) omissão quanto ao exame dos acórdãos paradigmas indicados no recurso especial.
Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as
omissões e as contradições nele apontadas.
Os autos digitais me foram redistribuídos em razão do término do biênio do Ministro Og Fernandes
(ID 40256988).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (relator): Senhor Presidente, os
embargos são tempestivos. O acórdão embargado foi publicado no DJe em 3.9.2020, quinta-feira
(ID 39921838), e os aclaratórios foram opostos em 29.8.2020, sábado (ID 39731788), e ratificados
em 5.9.2020, sábado (ID 40371988), por advogada constituída nos autos digitais (ID 23354588).
O recurso de embargos, de fundamentação vinculada, tem por finalidade a integração do
pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme preceitua o art. 275 do CE, com a redação dada pelo
art. 1.067 do CPC/2015.
O embargante defende, em síntese, que há contradição no acórdão embargado, pelo qual o TSE
manteve o entendimento de preclusão para a juntada da nota fiscal, haja vista que, além de a
apresentação do referido documento não constar no rol do art. 56 da Res.-TSE nº 23.553/2017, o
TRE/MG "[ ] reconheceu que não houve determinação expressa para exibição da NF 04.645.854, e
que a mesma [sic] foi devidamente anexada ao PJE juntamente com a petição do segundo ED [...]"
(ID 3973178, fl. 16 - grifos no original).
Contudo, é sabido que a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao
acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua
compreensão. Precedentes: ED-AgR-REspe nº 74-64/CE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
julgados em 1º.2.2018, DJe de 6.3.2018; e ED-AgR-AI nº 100-62/BA, rel. Min. Felix Fischer,
julgados em 26.11.2019, DJe de 12.2.2010.
No caso, como se nota, o embargante assevera haver contradição entre a tese adotada no recurso
especial e os fundamentos do acórdão embargado, o que não se coaduna com a compreensão
acerca do referido vício. Portanto, não há falar na existência de contradição no acórdão embargado.
De outra parte, também não há como acolher a tese de omissão consistente na análise da
obrigatoriedade de exibição da referida nota fiscal e da validade de sua juntada com os
aclaratórios, haja vista que esse ponto foi expressamente decidido pelo TSE no acórdão
embargado, do qual cito o seguinte trecho (ID 38842838):
Na decisão agravada, foi negado seguimento seguimento ao recurso especial interposto com base
no art. 276, I, a e b, do CE, com base no disposto no Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, sob o
fundamento de que a conclusão do acórdão regional está em harmonia com o entendimento do
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fundamento de que a conclusão do acórdão regional está em harmonia com o entendimento do
TSE acerca da matéria.
Embora o agravante sustente que a decisão do TRE/MG não possui semelhança com a
jurisprudência do TSE e, portanto, o seguimento do recurso especial se sustentaria pela
divergência jurisprudencial demonstrada no recurso especial, suas razões não merecem prosperar.
Consoante anotado na decisão impugnada, o agravante, após ter a suas contas aprovadas com
ressalvas pela Corte regional, com a determinação da devolução da quantia de R$ 3.404,67 ao
órgão partidário regional, nos termos do art. 53 da Res.-TSE nº 23.553/2017, apresentou, em
segundos embargos de declaração, nota fiscal faltante (ID 23356388).
Todavia, o referido documento não foi aceito, porquanto juntado intempestivamente. Confira-se
trecho extraído do acórdão impugnado (ID 23356788):
Fato é que o interessado deixou de juntar a referida nota fiscal no SPCE ou nos autos, até a
interposição dos segundos embargos de declaração, momento em que acostou o documento no ID
6415745, diretamente no PJe.
Portanto, é claro que o Setor Técnico deste Regional não poderia solicitar a juntada de documento
do qual sequer tinha conhecimento.
Assim, salienta-se que se trata de nota fiscal preexistente, visto que emitida em 3/11/2018, e que
não foi juntada na prestação de contas final ou na retificadora nº 065440600000MG0096169.
No caso, é obrigação do prestador, para finalidade de respaldar a justificativa por ele apresentada
em sua nota explicativa, juntar em momento oportuno e na forma adequada, a competente nota
fiscal, uma vez que era seu o ônus de prova neste caso. Afinal, em suas notas explicativas, o
próprio prestador afirmou que "Em cumprimento à diligência, e conforme requerido na citação,
foram inseridos via sistema SPCE, com status de prestação de contas retificadora, nota explicativa
e demais documentos necessários às correções das inconsistências, apontadas em relatório
preliminar". [...]. (grifos acrescidos)
De fato, é uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em virtude da natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, opera-se a preclusão para a juntada de
documentos quando o prestador de contas foi anteriormente intimado para sanar as falhas e não o
fez.
Cito precedentes desta Corte pertinentes ao caso em comento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES
2018.

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS.

DEPUTADO

FEDERAL.

DESAPROVAÇÃO.

IRREGULARIDADES GRAVES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. No acórdão embargado, manteve-se, por unanimidade, aresto do TRE/SP em que se
desaprovaram as contas do embargante, relativas às Eleições 2018, pois as diversas falhas dentre elas, omissão de gastos, indicando uso de recursos de origem não identificada, e despesas
pagas com verbas do Fundo Partidário - corresponderam a 59,25% das receitas auferidas,
comprometendo a lisura e a transparência do ajuste contábil.
2. Ao contrário do que se sustenta nos declaratórios, o aresto não foi omisso no que se refere à
análise da prestação de contas retificadora. Assentou-se, consoante precedentes desta Corte, ser
incabível conhecer de documentos apresentados de forma tardia, sem prova de circunstância
excepcional, pois o candidato foi notificado em momento anterior para sanar as irregularidades,
contudo deixou transcorrer in albis o prazo.
3. O suposto vício apontado denota propósito do embargante de rediscutir matéria já decidida,
providência inviável na via aclaratória. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(ED-AgR-REspe nº 0608615-68/SP, rel. Min. Jorge Mussi, julgados em 17.10.2019, DJe de
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(ED-AgR-REspe nº 0608615-68/SP, rel. Min. Jorge Mussi, julgados em 17.10.2019, DJe de
10.3.2020 - grifos acrescidos)
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. CONTAS NÃO
PRESTADAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA Nº 28/TSE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE
DOCUMENTOS.

IMPOSSIBILIDADE.

PRECLUSÃO.

AUSÊNCIA

DE

DOCUMENTOS

IMPRESCINDÍVEIS PARA A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A utilização do fundamento da divergência jurisprudencial em recurso especial eleitoral (art. 276,
inciso I, alínea "b", do Código Eleitoral) exige que a parte demonstre a similitude fática entre o
acórdão paradigma e a decisão que pretende reformar, sendo insuficiente para tanto a mera
transcrição de ementas de outros Tribunais Regionais Eleitorais.
2. O caráter jurisdicional da prestação de contas importa na incidência da regra de preclusão
temporal quando o ato processual não é praticado no momento próprio, em respeito à segurança
das relações jurídicas. Precedentes da Corte.
3. A ausência de apresentação de documentos indispensáveis para a fiscalização pela Justiça
Eleitoral enseja ao julgamento das contas como não prestadas. Precedentes.
4. Agravo desprovido.
(AgR-REspe nº 0601031-74/SE, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 26.3.2020, DJe de 6.5.2020 grifos acrescidos)
Por esse motivo é que incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o 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".
Como se nota, ao revés do que afirmado no agravo interno, houve a entrega da prestação
jurisdicional, porque as questões levantadas no recurso especial foram devidamente enfrentadas
na decisão agravada. (grifos no original)
O embargante insiste na tese de que cumpriu a diligência solicitada ao inserir no SPCE todas as
informações que haviam sido requeridas a respeito da NF nº 04645854 e que também anexou uma
nota explicativa elaborada pela contadora da campanha eleitoral.
No entanto, ao revés do que afirma o embargante, o que está incontroverso nos autos do processo
eletrônico é o fato de ele ter inserido informações no SPCE a respeito do documento, o que não o
dispensa da obrigação de apresentá-lo nos autos digitais. Esse fundamento, aliás, está no acórdão
regional em que foram julgados os segundos embargos de declaração (ID 23356688):
No caso, é obrigação do prestador, para finalidade de respaldar a justificativa por ele apresentada
em sua nota explicativa, juntar em momento oportuno e na forma adequada, a competente nota
fiscal, uma vez que era seu o ônus de prova neste caso. Afinal, em suas notas explicativas, o
próprio prestador afirmou que "Em cumprimento à diligência, e conforme requerido na citação,
foram inseridos via sistema SPCE, com status de prestação de contas retificadora, nota explicativa
e demais documentos necessários às correções das inconsistências, apontadas em relatório
preliminar" [...]:
[...]
Ora, se o prestador narra que a empresa emitiu notas fiscais ele deveria tê-las juntado a tempo e
modo para demonstrar sua afirmação. Porém, não o fez. Por fim, entende esta Corte que é
incabível a juntada de documento diretamente no sistema PJe para fins de comprovação,
principalmente neste momento do processo, quando já interpostos os segundos embargos de
declaração, sendo que foi seguido todo o trâmite definido em legislação.
Ressalto, ainda, que na petição dos primeiros embargos de declaração o prestador havia dito que
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Ressalto, ainda, que na petição dos primeiros embargos de declaração o prestador havia dito que
a nota fiscal havia sido inserida no SCPE. Uma coisa é inserir a informação sobre a nota fiscal;
outra, totalmente diferente é inserir a nota fiscal no sistema [...]. (grifos no original)
O próprio embargante afirma essa circunstância e esclarece que a nota fiscal foi apresentada
apenas na ocasião dos segundos aclaratórios opostos na origem, o que é inadmissível, consoante
a fundamentação exarada na decisão embargada. Além disso, é insustentável a alegação de que
tal documento não é obrigatório, na medida em que o próprio candidato, espontaneamente, se
manifestou sobre a necessidade de sua juntada ao feito.
A omissão a ser suprida pelos aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à
compreensão da causa, não a deduzida com o fito de provocar novo julgamento da demanda ou
modificar o entendimento manifestado pelo julgador.
Na espécie, as razões do presente recurso revelam nitidamente o interesse do embargante de
obter novo julgamento do caso, com o intuito de reverter a conclusão do Tribunal de origem quanto
ao comprometimento da integralidade das contas, o que é incabível nesta via recursal.
Verifica-se, portanto, que o aresto embargado foi devidamente fundamentado, visto que explicitou,
de modo claro e coerente, a impossibilidade de alterar a conclusão da Corte regional, analisando
toda a questão posta a julgamento.
Diante do exposto, ante a inexistência dos vícios alegados, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
ED-AgR-REspEl nº 0603476-98.2018.6.13.0000/MG. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques.
Embargante: Carlos Magno de Moura Soares (Advogados: Karla Roque Miranda Pires - OAB:
82767/MG e outro).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 5.11.2020.

AGRAVO DE INSTRUMENTO(1320) Nº 0607794-64.2018.6.26.0000
PROCESSO

: 0607794-64.2018.6.26.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (SÃO PAULO - DF)

RELATOR

: Ministro Mauro Campbell Marques

FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral

AGRAVANTE

: PAULO JORGE MANSUR NETO

ADVOGADO

: ALEXANDRE BISSOLI (0298685/SP)

ADVOGADO

: ANDRE MELO AMARO (0359106/SP)

ADVOGADO

: BRENNO MARCUS GUIZZO (0358675/SP)

ADVOGADO

: PATRICIA SOLIMENI SARTORI (0421754/SP)

ADVOGADO

: RAPHAEL D ANTONIO PIRES (0388954/SP)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0607794-64.2018.6.26.0000 - SÃO
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0607794-64.2018.6.26.0000 - SÃO
PAULO - SÃO PAULO
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques
Agravante: Paulo Jorge Mansur Neto
Advogados: André Melo Amaro - OAB/SP 359106 e outros
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DESAPROVADAS. FALHAS GRAVES.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL E AO ENTE
PARTIDÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES SUMULARES NºS 72, 24
E 30 DO TSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
UTILIZADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO
TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na decisão monocrática, neguei seguimento ao agravo com fundamento na incidência dos
Enunciados nºs 72, 24 e 30 da Súmula deste Tribunal Superior.
2. O agravante não se insurgiu especificamente contra um dos fundamentos da decisão
impugnada - óbice do Verbete Sumular nº 30 do TSE. Incidência do Enunciado nº 26 da Súmula
desta Corte.
3. Na linha do que tem decidido este 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" (AgR-AI nº 231-75/MG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.4.2016, DJe de
2.8.2016).
4. Negado provimento ao agravo interno.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 29 de outubro de 2020.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Senhor Presidente, Paulo Jorge Mansur
teve suas contas de campanha referentes à candidatura para o cargo de deputado estadual nas
eleições de 2018 julgadas desaprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o qual
determinou a devolução dos Recursos de Origem Não Identificada (RONI), no valor de R$
5.089,89, ao erário e a devolução de sobra de campanha, no valor de R$ 3.344,40, ao ente
partidário. O acórdão foi assim ementado (ID 37240388):
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018.
Omissão de despesa com impulsionamento - Declaração de que o gasto foi em período préeleitoral não comprovada.
Contas retificadoras consideradas inválidas, eis que [sic] ausente documento apto a comprovar a
efetiva regularidade da despesa.
DESAPROVAÇÃO com determinação.
Foram opostos embargos de declaração (ID 37240738), os quais foram rejeitados pela Corte
regional (ID 37241138).
Contra o referido aresto a parte interpôs recurso especial (ID 37241438), com esteio no art. 276, I, a
, do Código Eleitoral, em cujas razões defendeu que, de acordo com o art. 63, § 1º, III, da Res.TSE nº 23.553/2017, a Justiça Eleitoral deve aceitar o comprovante bancário de pagamento como
documento hábil a comprovação de despesa e que, conforme o disposto no art. 72, § 6º, da
referida resolução, deve ser dada a oportunidade ao candidato para sanar a irregularidade.
Sustentou que o duplo grau de jurisdição deve ser observado, sob os argumentos de que o tribunal
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Sustentou que o duplo grau de jurisdição deve ser observado, sob os argumentos de que o tribunal
regional eleitoral não pode ser a única instância a analisar as contas de campanha dos candidatos
às eleições gerais e de que deve ser garantida a isonomia em relação aos candidatos às eleições
municipais, que podem ter seus documentos analisados em âmbito de recurso, nos termos dos
arts. 5º, LV, da Constituição Federal e 24 do Pacto de São José da Costa Rica.
Argumentou, ainda, que o acórdão recorrido desconsiderou as informações trazidas aos autos do
processo eletrônico, em inobservância à resolução vigente a época e ao art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, segundo o qual erros formais ou materiais irrelevantes ou corrigidos não podem ser
motivo para desaprovar as contas, previsão também contida no art. 79 da multicitada resolução.
Alegou que a transparência e a análise das contas não ficaram comprometidas e que houve boafé, devendo, por conseguinte, ser observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso (ID 37241538), devido à ausência
de prequestionamento da matéria relativa ao duplo grau de jurisdição e à incidência do Enunciado
nº 24 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral.
Dessa decisão foi interposto agravo, no qual o agravante defendeu a não incidência dos referidos
óbices sumulares, bem como reiterou que o acórdão recorrido foi proferido em contrariedade aos
arts. 72, § 6º, e 79, ambos da Res.-TSE nº 23.553/2017, além da ocorrência de ofensa ao art. 30, §
2º-A, da Lei nº 9.504/1997, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao
final, requereu o conhecimento e o provimento do agravo para que fosse conferido regular trânsito
ao recurso especial.
A Procuradoria-Geral Eleitoral se pronunciou pelo conhecimento do agravo e pelo não
conhecimento do apelo nobre (ID 37778938).
Monocraticamente, neguei seguimento ao agravo, com fundamento na incidência dos óbices dos
Enunciados Sumulares n

os

72, 24 e 30 do TSE. A decisão ficou assim ementada (ID 42070688):

Eleições 2018. Agravo. Prestação de contas. Candidato. Deputado estadual. Contas desaprovadas
pela instância ordinária. 1. Alegada ofensa ao duplo grau de jurisdição. Matéria não
prequestionada. Óbice sumular nº 72 do TSE. 2. A Corte regional assentou a existência de RONI e
de sobra de campanha e determinou a devolução dos respectivos valores ao erário e ao ente
partidário. Conclusão diversa. Reexame. Incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 3.
Percentual elevado. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Impossibilidade. Decisão da Corte regional em conformidade com a jurisprudência do TSE. Óbice
sumular nº 30 do TSE. 3. Negado seguimento ao agravo.
Sobreveio, então, o presente agravo interno, no qual o agravante defende que a questão referente
ao duplo grau de jurisdição não encontra óbice no Enunciado Sumular nº 72 do TSE, tendo em
vista que é matéria de ordem pública, a qual pode ser arguida a qualquer tempo e grau de
jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício, e que não teria como ser debatida pela
Corte de origem. Confira-se (ID 42456738, fl. 5):
8. - Assim, considerando que o órgão competente para apreciação do recurso interposto é o C.
TSE, não haveria como debater a necessidade do duplo grau de jurisdição no próprio TRE-SP.
Ademais, como já exposto, tratando-se de matéria de ordem pública, esta pode ser alegada a
qualquer tempo e grau de jurisdição e ser reconhecida de ofício. Portanto, não há qualquer
prejuízo no presente caso.
No que se refere à incidência do Enunciado Sumular nº 24 do TSE, o agravante sustenta que (ID
42456738, fl. 5):
12. - Conforme exposto nas razões do Recurso Especial ao id. 37241438 e no Agravo de
Instrumento nº 37241838, não há óbice na Súmula TSE nº 24, pois não se trata de reexame do
conjunto fático-probatório, mas tão somente de revaloração dos elementos consignados no v.
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conjunto fático-probatório, mas tão somente de revaloração dos elementos consignados no v.
acórdão.
13. - Com efeito, basta a leitura do decisum regional para se compreender a controvérsia, não
sendo necessário o reexame do acervo fático-probatório.
No mais, reafirma (a) que as despesas contraídas com a empresas Facebook e Net são regulares
e (b) que o presente caso deve ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pois as contas não tiveram sua transparência comprometida, visto que os
apontamentos são erros meramente formais, os quais não comprometem a higidez nem a
confiabilidade delas, devendo ser aprovadas, ainda que com ressalvas, e afastadas as
determinações de recolhimento.
Ao final, requer seja provido o presente recurso a fim de se determinar o processamento do apelo
nobre para seu devido julgamento pelo Plenário do TSE (42456738, fl. 7).
A PGE apresentou contraminuta ao agravo, na qual requereu o desprovimento do agravo interno
(ID 43063188).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (relator): Senhor Presidente, a intimação
do agravante ocorreu em 25.9.2020 (ID 42224388), sexta-feira, tendo sido o agravo interno
interposto em 26.9.2020 (ID 42456738), sábado, dentro, portanto do tríduo legal, por petição
subscrita por advogados devidamente constituídos nos autos digitais (ID 40102388).
A decisão agravada foi assim fundamentada (ID 42070688):
Como se sabe, para o conhecimento do recurso especial é necessário que o acórdão recorrido
tenha emitido juízo de valor expresso sobre a tese jurídica que se busca discutir na instância
excepcional, sob pena de faltar o necessário prequestionamento.
No caso, do cotejo entre as razões do recurso interposto e a fundamentação do acórdão recorrido,
não houve o prequestionamento da tese referente ao duplo grau de jurisdição, pois não foi
debatida no acórdão regional nem foram opostos embargos de declaração pelo recorrente com
essa finalidade.
Desse modo, incide no ponto o Enunciado nº 72 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral.
Cito, por relevante, recente julgado desta Corte Superior que, em caso semelhante, aplicou a
incidência do referido óbice sumular:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. CANDIDATA A DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
[...]
3. Quanto à tese referente ao duplo grau de jurisdição, a matéria alusiva à suposta violação ao art.
5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 24 do Pacto de San José da Costa Rica não foi objeto de
exame pela Corte Regional, razão pela qual não poderia ser analisada em sede extraordinária, à
míngua do prévio debate do tema pelo Tribunal a quo.
4. Não tendo o acórdão regional expendido nenhum juízo de valor acerca da aventada ofensa ao
art. 5º, LV, da Constituição Federal, a pretensão de se discutir a matéria nesta instância
extraordinária esbarra em vício formal intransponível, consistente na ausência do necessário
prequestionamento, a teor do verbete sumular 72 do TSE.
[...]
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
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Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-AI nº 0607806-78/SP, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 1º.7.2020, DJe de 5.8.2020)
Ainda que fosse possível superar o referido óbice,
4. A garantia do duplo grau de jurisdição não é absoluta e não modifica a natureza extraordinária
do recurso especial, uma vez que a competência recursal ordinária desta Corte ocorre apenas nas
hipóteses constitucionalmente previstas. Precedente.
[...]
(AI nº 427-42/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 1.6.2017, DJe de 27.10.2017)
O agravante pretende que seja reconhecida a regularidade da despesa efetuada com o Facebook
e, por conseguinte, seja afastada a determinação de recolhimento do respectivo valor ao erário,
sob o argumento de que (a) a legislação autoriza expressamente que seja apresentado documento
diverso da nota fiscal para a comprovação de despesa e (b) foi apresentado o comprovante de
pagamento, o qual seria hábil para tal finalidade.
Não se desconhece a orientação firmada nesta Corte, segundo a qual a ausência de documento
fiscal, por si só, não enseja necessariamente a desaprovação das contas, se, por outros meios
idôneos, foi demonstrada a regularidade dos gastos eleitorais realizados. Precedentes: AgR-REspe
nº 0601358-19/SE, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12.5.2020, DJe de 25.5.2020; AgRREspe nº 0601108-83/SE, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 17.9.2019, DJe de
7.11.2019; e AgR-REspe nº 0601072-41/SE, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26.9.2019,
DJe de 8.11.2019.
No entanto, segundo consta no acórdão recorrido, a NF nº 3447207, no valor de R$ 5.472,50, não
especifica o período da contratação do serviço e foi emitida em nome da campanha e do seu
CNPJ, não tendo sido identificado o respectivo comprovante de pagamento. Desse modo, a Corte
regional concluiu que se tratava de gasto de campanha, o qual não foi registrado na prestação de
contas, caracterizando, portanto, omissão de despesa e RONI. Confira-se seguinte excerto retirado
do aresto regional quanto ao ponto (ID 37240338):
Da análise simplificada das contas observa-se a persistência de falha relativa a gasto com
impulsionamento pela internet, conforme apontado pelo setor técnico.
Verificou-se em procedimento de circularização a existência de duas notas fiscais emitidas pelo
Facebook em nome da campanha ora em análise, sobre o que foram solicitados esclarecimentos.
Em manifestação (ID 7091501 e 8786101) o candidato afirma que a NF 3447207, no valor de R$
5.472,50, emitida em 3.09.2018, se refere a anúncios divulgados durante o mês de agosto,
relativos à pré-campanha e reconhece como eleitoral apenas a despesa registrada na NF
4148974, no valor de R$ 7.155,00, emitida em 05.10.2018.
[...]
Em que pese a afirmação do candidato, verifica-se que a Nota Fiscal 3447207 foi emitida em nome
da campanha e no seu CNPJ, o que faz concluir que se trata de gasto de campanha, iniciada em
meados de agosto de 2018 (registro de candidatura autuado em 11.08.2018).
A simples alegação, desprovida de qualquer documento hábil a comprovar a sua veracidade,
sucumbe ante a existência do documento fiscal que não especifica o período da contratação do
serviço.
Destaque-se que, assim como foram apresentados os comprovantes de pagamento das despesas
registradas na prestação de contas (NF 41148974), o candidato deveria ter trazido o
correspondente à nota não declarada (NF 3447207), de modo a demonstrar a origem dos recursos
utilizados, bem como comprovar que os anúncios impulsionados, eventualmente, não
configuravam propaganda eleitoral.
O ônus da prova, in casu, pertence exclusivamente ao candidato.
Do mesmo modo, a simples afirmação de erro da emissão do documento fiscal, desprovida de
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Do mesmo modo, a simples afirmação de erro da emissão do documento fiscal, desprovida de
qualquer comprovação, é insuficiente para afastar a irregularidade (R$ 382,61).
A omissão de gasto registrado em favor da campanha configura irregularidade grave, pois
caracteriza utilização de recursos de origem não identificada (R$ 5.089,89). [...]
Assim, para reformar o entendimento do acórdão regional quanto ao ponto, afastar a omissão de
despesa e a existência de RONI e, por conseguinte, a determinação de devolução do respectivo
valor ao erário, seria necessário o reexame do acervo probatório, vedado pelo Enunciado nº 24 da
Súmula do TSE.
Colaciono, com adaptação, julgados nos quais foram adotadas a mesma conclusão ora alcançada:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
TEMPESTIVA DA REGULARIDADE DE DESPESA COM RECURSOS PÚBLICOS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 26/TSE. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.
[...]
4. Rediscutir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo acerca da ausência de regular
comprovação de despesas com recursos públicos de forma tempestiva e da consequente
necessidade de ressarcimento ao Erário demandaria reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência incabível em sede de recurso especial, a teor da Súmula nº 24/TSE.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-AI nº 0603190-98/RS, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 4.8.2020, DJe
de 27.8.2020 - [...])
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
DE

CANDIDATO.

PREFEITO.

CONTAS

DESAPROVADAS.

PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DE DADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
IRREGULARIDADE MERAMENTE FORMAL. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
[...]
4. Para afastar a conclusão do Tribunal regional no que concerne à irregularidade no evento de
campanha e quanto à omissão de despesa, é necessária a incursão no acervo probatório,
providência vedada no recurso especial, por força do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
[...]
7. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-AI nº 295-74/SP, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19.5.2020, DJe de 8.6.2020 - [...])
Nessa mesma linha foi o parecer ministerial (ID 37778938, fls. 3-4):
O recurso especial, no entanto, não merece prosperar. É que o Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo, soberano na análise do conjunto de fatos e provas, consignou que a omissão de despesa
registrada em favor da campanha é uma irregularidade grave ensejando, portanto, na
desaprovação das contas.
[...]
Assim, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no
recurso especial, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula nº 24 do TSE.
No tocante às despesas efetuadas com a NET, aduz que (ID 37241838, fl. 8):

[...] a decisão é demasiadamente gravosa, uma vez que determina o recolhimento de R$ 3.344,40
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[...] a decisão é demasiadamente gravosa, uma vez que determina o recolhimento de R$ 3.344,40
(informação esta que constou na prestação de contas retificadora) e considera inválida a prestação
de contas retificadora [...].
Defende que se existe a previsão para que informações imprecisas sejam corrigidas em
retificadora, é imperativo que esta seja observada e considerada, afastando, por consequência a
determinação de recolhimento.
Como se sabe, a validade da prestação de contas retificadora e as justificativas apresentadas
serão analisadas pela autoridade judicial, que decidirá sobre a sua regularidade.
De acordo com a moldura fática do aresto regional, o candidato foi intimado a comprovar o
recolhimento de sobras de campanha e apresentou, então, prestação de contas retificadora.
Contudo, o TRE/SP não acolheu a justificativa apresentada - dificuldade de o candidato obter a
nota fiscal requerida, em razão da troca de CNPJ envolvendo a NET e a Claro e, por isso, não
aceitou a prestação de contas retificadora.
Além disso, consignou que o comprovante de pagamento juntado aos autos não era apto a
comprovar a despesa, tendo em vista que não continha informação sobre o objeto e o beneficiário
do serviço, bem como assentou que estava ausente o documento fiscal especificamente requerido.
Assim, determinou o recolhimento do respectivo valor ao ente partidário por considerá-lo sobra de
campanha (ID 37240338):
Por fim, quanto à despesa no valor de R$ 3.344,40 com a NET Empresa, incluída em contas
retificadoras, após diligência que solicitou a comprovação do recolhimento das sobras de
campanha, afirmou o candidato a dificuldade em obter a nota fiscal requerida, em razão da troca
de CNPJ envolvendo a NET e a CLARO.
Entretanto, a justificativa não pode ser aceita. A inclusão de informação omitida após provocação,
por si só, já poderia não ser admissível, nos termos do disposto no artigo 74, II da Resolução TSE
nº 23.463; a situação se agrava quando a alteração se faz apenas com a apresentação de
comprovante de pagamento (ID 9221301), que não traz qualquer informação acerca do objeto e do
beneficiário do serviço, estando ausente, assim, o documento fiscal especificamente requerido (ID
9062951).
Ante o exposto, DESAPROVO as contas de PAULO JORGE MANSUR NETO, relativas às eleições
de 2018, e determino o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 5.089,89, considerados recursos
de origem não identificada, com os acréscimos do §§ 2ºe 3º do artigo 34 da Resolução TSE nº
23.553. Reconhecida a invalidade da retificadora apresentada, impõe-se o recolhimento de R$
3.344,40 ao ente partidário, considerados sobra de campanha (art. 53, § 1º da mesma norma). [...]
Para alterar o entendimento do acórdão regional quanto à ausência de comprovação de que o
referido valor caracterizou sobra de campanha e afastar, por conseguinte, a determinação de
devolução do respectivo valor ao ente partidário, seria necessário o reexame do acervo probatório,
providência vedada, nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
Diante dessas premissas, o TRE/SP, após examinar os fatos e as provas dos autos do processo
eletrônico, desaprovou as contas por considerar que as irregularidades verificadas são graves,
insanáveis e comprometem a confiabilidade das contas e sua devida fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
Assim, para acolher o argumento de que as irregularidades não comprometeram a transparência e
a análise das contas e que eram falhas meramente formais, tal como defendido pelo agravante,
seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos
termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
Por fim, o agravante requer a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos citados princípios em prestação de
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De acordo com a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos citados princípios em prestação de
contas exige a presença de três requisitos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço
contábil; (b) percentual não expressivo do total irregular; (c) ausência de má-fé da parte (PC nº 30320/DF, rel. Min. Jorge Mussi, julgada em 29.4.2019, DJe de 27.5.2019).
No caso, consta no aresto regional que as falhas somadas atingiram o valor de R$ 8.434,29, o que
corresponde a 49% das receitas contratadas, sendo, portanto, inviável a aplicação dos referidos
princípios na espécie. Veja-se (ID 37240338):
Conclui-se, portanto, que as falhas abrangem R$ 8.434,29, que correspondem a 49% das receitas
contratadas, o que inviabiliza a aplicação de princípios mitigadores e impõe a desaprovação das
contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. DESAPROVAÇÃO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 40, I, DA RES.-TSE Nº 23.553/2017. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 72/TSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS DESPESAS DE CAMPANHA E DA DEVIDA UTILIZAÇÃO DOS
RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. FALHAS
GRAVES. PERCENTUAL ELEVADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DE VALORES MOVIMENTADOS
EM CAMPANHA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
6. Consta das premissas fáticas do acórdão regional que as falhas relacionadas à utilização
irregular dos recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário e do FEFC perfazem a quantia
de R$ 326.948,42 (trezentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e
dois centavos), correspondente a 36,69% do total dos valores movimentados na campanha, o que
torna inviável a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visto que as
aludidas irregularidades constituem valor expressivo, em termos absolutos e percentuais,
comprometendo a confiabilidade das contas de campanha.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgR-AI nº 0601367-62/RO, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 1º.7.2020, DJe de 6.8.2020 - [...])
Desse modo, incide no ponto o Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
Ante o exposto, com base o art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego
seguimento ao agravo. (grifos acrescidos)
Conforme se verifica, na decisão recorrida, consignei a incidência dos óbices dos Enunciados
Sumulares nºs 72, 24 e 30 do TSE.
De acordo com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é ônus do recorrente
impugnar, nas razões do agravo interno, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
Consoante o entendimento consolidado neste Tribunal Superior, o princípio da dialeticidade
recursal impõe à parte inconformada o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes
de afastar todos os fundamentos da decisão que pretende modificar, sob pena de vê-la mantida
inalterada (AgR-AI nº 231-75/MG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.4.2016, DJe de 2.8.2016).
Menciono, ainda, trecho da decisão desta Corte no AgR-AI nº 154-43/GO (rel. Min. Rosa Weber,
julgado em 17.5.2018, DJe de 2.8.2018):

[...] na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, o ônus de impugnar fundamentos da
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[...] na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, o ônus de impugnar fundamentos da
decisão que obstaram o regular processamento do seu recurso é do agravante, sob pena de
subsistirem as conclusões do decisum monocrático. Aplicação da Súmula nº 26/TSE. (grifos
acrescidos)
No caso, contudo, do cotejo entre as razões de decidir da decisão questionada e as do agravo
interno, constato que o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos que
alicerçaram a decisão monocrática, tendo em vista que não se insurgiu contra a incidência do
óbice do Verbete Sumular nº 30 deste Tribunal Superior.
Com isso, incide na espécie o Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, segundo o qual é inadmissível
o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si
só, suficiente para mantê-la. Nesse sentido, cito recente precedente desta Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÃO 2016. CARGOS MAJORITÁRIOS. PREFEITO CANDIDATO À
REELEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ABUSO
DOS PODERES ECONÔMICO, POLÍTICO E DE AUTORIDADE. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VII, DA LEI Nº 9.504/97. EXCESSO DE GASTOS.
ENTREVISTAS. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO VICE.
INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA MULTA. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. ART. 73, §§ 4º
e 8º, DA LEI Nº 9.504/97. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. REITERAÇÃO DE
TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
I. O cabimento do agravo regimental vincula-se à impugnação de todos os fundamentos do
decisum hostilizado, sob pena de subsistirem as suas conclusões, nos termos do art. 1.021, § 1º,
do CPC e da Súmula nº 26/TSE.
II. In casu, os agravantes limitaram-se a afirmar que não incidiria o óbice da Súmula nº 24/TSE e a
reprisar as teses veiculadas no apelo nobre, sem impugnar a incidência da Súmula nº 30/TSE,
fundamento suficiente à manutenção do decisum ora agravado.
[...]
IV. Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe nº 609-49/MS, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 18.6.2020, DJe
de 6.8.2020)
Ante o exposto, alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos e constatada a
inexistência de argumentos hábeis para modificá-la, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
AgR-AI nº 0607794-64.2018.6.26.0000/SP. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Agravante:
Paulo Jorge Mansur Neto (Advogados: André Melo Amaro - OAB/SP 359106 e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do relator.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício: Humberto Jacques de Medeiros.
SESSÃO DE 29.10.2020.

CONSULTA(11551) Nº 0602251-40.2017.6.00.0000
PROCESSO

: 0602251-40.2017.6.00.0000 CONSULTA (BRASÍLIA - DF)

RELATOR

: Ministro Luis Felipe Salomão

FISCAL DA LEI

: Procurador Geral Eleitoral

CONSULENTE

: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - NACIONAL
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ADVOGADO

: BRUNO RUAS CARNEIRO DE CASTRO MOREIRA (0148494/RJ)

ADVOGADO

: IAN RODRIGUES DIAS (10074/DF)

ADVOGADO

: IGOR VILHENA DE MELO RIKER (0161012/RJ)

ADVOGADO

: LAURO MARIO PERDIGAO SCHUCH (037500/RJ)

ADVOGADO

: MARA DE FATIMA HOFANS (0068152/RJ)

ADVOGADO

: MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO (6281800A/RJ)
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
o
CONSULTA N 0602251-40.2017.6.00.0000 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Jorge Mussi
Consulente: Partido Democrático Trabalhista (PDT) - Nacional
Advogados: Igor Vilhena de Melo Riker - OAB: 161012/RJ e outros
CONSULTA. PARTIDO POLÍTICO. FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA. ART. 53 DA LEI 9.096/95.
CESSÃO OU ALUGUEL DE IMÓVEL A DIRETÓRIO PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE. RESPOSTA
AFIRMATIVA.
1. O Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT) questiona se fundação criada por
partido político pode ceder ou alugar parte do seu imóvel para o funcionamento de diretório da
legenda.
2. A teor do art. 53 da Lei 9.096/95, a "fundação ou instituto de direito privado, criado por partido
político, destinado ao estudo e pesquisa, à doutrinação e à educação política, rege-se pelas
normas da lei civil e tem autonomia para contratar com instituições públicas e privadas, prestar
serviços e manter estabelecimentos de acordo com suas finalidades [...]", inexistindo, assim,
vedação legal a que ceda ou alugue parte de seu imóvel para o funcionamento de diretório de
legenda.
3. É mandatório, porém, que a legenda atenda de modo direto - sem nenhuma espécie de
compensação - o art. 44, I, da Lei 9.096/95, segundo o qual ao menos 20% do Fundo Partidário
destina-se à criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e
educação política. Assim, por, exemplo, no caso de aluguel, o respectivo valor deverá ser pago
separadamente e sem abatimento dos recursos do Fundo.
4. Eventual cessão do imóvel deve ser avaliada com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovada nos termos do art. 9º da Res.-TSE 23.464/2015.
5. A cessão ou o aluguel devem ser adequadamente informados na prestação de contas partidária
visando permitir o controle pela Justiça Eleitoral do uso de recursos de Fundo Partidário.
6. Consulta respondida afirmativamente em relação aos dois questionamentos, nos termos das
manifestações da Assessoria Consultiva da Presidência, da Assessoria de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias e da d. Procuradoria-Geral Eleitoral.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em responder a consulta
afirmativamente, nos termos do voto do relator.
Brasília, 13 de agosto de 2019.
MINISTRO JORGE MUSSI - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Senhora Presidente, trata-se de consulta formulada pelo
Partido Democrático Trabalhista (PDT) - Nacional, nos seguintes termos (ID 117395):

À frente do preceito normativo, de cunho eleitoral, que versa sobre as Fundações criadas por
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À frente do preceito normativo, de cunho eleitoral, que versa sobre as Fundações criadas por
partidos políticos e sobre as doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões
temporárias previstas na norma supra, indagamos:
1. Uma Fundação criada por Partido Político pode ceder parte do seu imóvel para o funcionamento
de Diretório Partidário?
2. Uma Fundação criada por Partido Político pode alugar parte do seu imóvel para o
funcionamento de Diretório Partidário?
A Assessoria Consultiva da Presidência (ASSEC) opinou por se conhecer da consulta e sugeriu
seu encaminhamento à Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (ASEPA) para
manifestação (ID 118.705).
A ASEPA opinou pela resposta afirmativa às duas perguntas (ID 168.502).
No mesmo sentido, as manifestações da d. Procuradoria-Geral Eleitoral (ID 203.835) e da ASSEC
(ID 11.026.638).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI (relator): Senhora Presidente, o art. 23, XII, do Código
Eleitoral prevê competência desta Corte Superior para "responder, sobre matéria eleitoral, às
consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de
partido político".
No caso, verifico que o consulente é parte legítima, tendo em vista ser órgão nacional de partido
político, e dirige a esta Corte Superior enunciado que versa sobre matéria eleitoral. Atenderam-se,
assim, os requisitos de admissibilidade.
A teor do art. 53 da Lei 9.096/95, a "fundação ou instituto de direito privado, criado por partido
político, destinado ao estudo e pesquisa, à doutrinação e à educação política, rege-se pelas
normas da lei civil e tem autonomia para contratar com instituições públicas e privadas, prestar
serviços e manter estabelecimentos de acordo com suas finalidades, podendo, ainda, manter
intercâmbio com instituições não nacionais".
Desse modo, inexiste vedação legal a que fundação ceda ou alugue parte de seu imóvel para o
respectivo diretório de partido político, cabendo responder positivamente às indagações do
consulente.
Todavia, é imprescindível que se observem relevantes balizas visando conferir plena regularidade
ao negócio jurídico.
Em primeiro lugar, é mandatório que as legendas atendam de modo direto - sem compensações
de ordem financeira - o disposto no art. 44, I, da Lei 9.096/95, segundo o qual ao menos 20% dos
recursos do Fundo Partidário devem ser destinados à "criação e manutenção de instituto ou
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política".
Em outras palavras, caso a fundação alugue o imóvel para o diretório do partido, o valor da
locação deve ser pago separadamente e sem abatimento da transferência de recursos do Fundo
Partidário.
Ademais, eventual cessão do imóvel deve atender à exigência trazida no art. 9º da Res.-TSE
23.464/15, segundo o qual "as doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões
temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização [...]".
Por outro vértice, a cessão ou o aluguel devem ser adequadamente informados na prestação de
contas partidária com o objetivo de possibilitar o controle pela Justiça Eleitoral do uso de recursos
de Fundo Partidário, nos termos dos arts. 30 e seguintes da Lei 9.096/95.

Nesse sentido, as manifestações da ASEPA, do Parquet e da ASSEC, que opinaram por se
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Nesse sentido, as manifestações da ASEPA, do Parquet e da ASSEC, que opinaram por se
responderem afirmativamente os dois questionamentos:
ASEPA (ID 168.502)
Destaca-se que as fundações criadas por partidos políticos recebem repasses de recursos
oriundos do Fundo Partidário, nos termos do artigo 44 da Lei 9.096:
[...]
Logo, eventuais transações entre as partes não devem servir para burlar a apuração dos limites
legais. Exemplo: Partido recebe
R$ 100.000,00 de recursos do Fundo Partidário e repassa
R$ 20.000,00 para sua fundação. A fundação paga despesas da sua sede no valor de R$ 5.000,00
e compartilha sua sede com o partido no valor estimado de R$ 2.000,00. Nota-se que o partido
repassou efetivamente R$ 18.000,00 para a fundação e utilizou R$ 2.000,00 para manutenção da
sua sede.
Nesse contexto, sugere-se responder o primeiro e o segundo quesito da consulta afirmativamente,
desde que na apuração da aplicação mínima de 20% (vinte por cento) no instituto ou fundação do
partido não sejam abatidos os valores estimados da cessão de bens de propriedade da fundação
ao partido e nem considerados aqueles valores pagos pelo partido a título de locação de imóvel de
propriedade do instituto ou fundação.
Procuradoria-Geral Eleitoral (ID 203.835 - fls. 4-5)
l) Uma fundação criada por Partido Político pode ceder parte do seu imóvel para o funcionamento
do Diretório Partidário?
Resposta: A fundação pode ceder parte do seu imóvel para o funcionamento de Diretório
Partidário, desde que na respectiva prestação de contas conste a discriminação dos valores
estimados da cessão de bens da propriedade da fundação, de modo a permitir o controle da
Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos I e IV do art. 44 da Lei nº 9.096/, vale
dizer, que houve o repasse do percentual de 20% do Fundo Partidário a que tem direito a
Fundação;
2) Uma fundação criada por Partido Político pode alugar parte do seu imóvel para o funcionamento
do Diretório Partidário?
Resposta: A fundação partidária pode alugar parte do seu imóvel para o funcionamento de diretório
partidário, desde que na apuração do percentual de 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário a
que têm direito as fundações dos Partidos Políticos não sejam abatidos os valores pagos pelo
partido a título de locação de imóvel de propriedade do instituto ou fundação.
ASSEC (ID 11.026.638)
Efetivamente, o art. 53 da Lei nº 9.096/1995 confere à fundação criada por partido político
autonomia para contratar com instituições públicas e privadas. Da mesma forma, prevê o § 6º do
art. 3º da Res.-TSE nº 22.121/2005 - que dispõe sobre as regras de adequação de institutos ou
fundações de pesquisa e de doutrinação e educação política de partidos políticos às normas
estabelecidas no Código Civil de 2002 -, com redação dada pela Res.-TSE nº 22.746/2008.
Conforme destacado pela ASEPA, eventual cessão ou aluguel de imóvel ao partido político criador
da fundação deve ser realizado dentro dos parâmetros impostos pela lei no que tange ao repasse
de verbas oriundas do Fundo Partidário, observado, em específico, o repasse de no mínimo 20%
do total recebido pela agremiação. Nesse aspecto, os valores devem estar detalhadamente
especificados na respectiva prestação de contas, de modo a possibilitar o controle por esta Justiça
Especializada.
Ademais, incumbe ao Ministério Público velar pelas fundações (Código Civil, art. 66, caput),
preceito que a toda evidência se aplica às fundações criadas por partidos políticos (Res.-TSE nº
21.121/2005, art. 4º, caput). Sendo assim, imprescindível é a atuação do Parquet Eleitoral na
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21.121/2005, art. 4º, caput). Sendo assim, imprescindível é a atuação do Parquet Eleitoral na
fiscalização de tais entes civis, atentando-se especialmente para os casos de desvio ou emprego
irregular de verba federal (Res.-TSE nº 21.121/2005, art. 4º, § 2º).
Ante o exposto, conheço da consulta para respondê-la afirmativamente em relação aos dois
questionamentos.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
Cta nº 0602251-40.2017.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Jorge Mussi. Consulente: Partido
Democrático Trabalhista (PDT) - Nacional (Advogados: Igor Vilhena de Melo Riker - OAB: 161012
/RJ e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, respondeu a consulta afirmativamente, nos termos do voto
do relator.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin,
Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de Medeiros.
SESSÃO DE 13.8.2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0000192-65.2016.6.00.0000
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0000192-65.2016.6.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (BRASÍLIA DF)
: Ministro Sergio Silveira Banhos
: Procurador Geral Eleitoral

REQUERENTE : ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
ADVOGADO

: HERMAN TED BARBOSA (010001/DF)

ADVOGADO

: LISE REIS BATISTA DE ALBUQUERQUE (2599800A/DF)

ADVOGADO

: LUCIANA FERREIRA GONCALVES (1503800A/DF)

ADVOGADO

: SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ (5103300A/DF)

REQUERENTE : ALDO DA ROSA
ADVOGADO

: HERMAN TED BARBOSA (010001/DF)

ADVOGADO

: LISE REIS BATISTA DE ALBUQUERQUE (2599800A/DF)

ADVOGADO

: LUCIANA FERREIRA GONCALVES (1503800A/DF)

ADVOGADO

: SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ (5103300A/DF)

REQUERENTE : CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
ADVOGADO

: HERMAN TED BARBOSA (010001/DF)

ADVOGADO

: LISE REIS BATISTA DE ALBUQUERQUE (2599800A/DF)

ADVOGADO

: LUCIANA FERREIRA GONCALVES (1503800A/DF)

ADVOGADO

: SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ (5103300A/DF)

REQUERENTE : PROGRESSISTAS (PP) - NACIONAL
ADVOGADO

: HERMAN TED BARBOSA (010001/DF)

REQUERENTE : RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
ADVOGADO

: HERMAN TED BARBOSA (010001/DF)

ADVOGADO

: LISE REIS BATISTA DE ALBUQUERQUE (2599800A/DF)

ADVOGADO

: LUCIANA FERREIRA GONCALVES (1503800A/DF)
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: SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ (5103300A/DF)

index: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)-0000192-65.2016.6.00.0000-[Prestação de
Contas - De Exercício Financeiro]-DISTRITO FEDERAL-BRASÍLIA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0000192-65.2016.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA - DISTRITO
FEDERAL
Relator: Ministro Sérgio Banhos
Requerente: Partido Progressista (PP) - Nacional
Advogados: Herman Ted Barbosa - OAB: 10001/DF
Requerentes: Ciro Nogueira Lima Filho, Presidente e outros
Advogados: Herman Ted Barbosa - OAB: 10001/DF e outros
DESPACHO
Cuida-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Progressista (PP), apresentada
em cumprimento aos arts. 32 da Lei nº 9.096/95 e 28 da Res.-TSE nº 23.464, relativa ao exercício
financeiro de 2015.
A Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) exarou parecer conclusivo, no qual
recomendou a desaprovação das contas, com aplicação de sanções e determinação de devolução
de valores.
Observo que o Tribunal, em sessão de 27.10.2020, concluiu o julgamento da Questão de Ordem
na presente Prestação de Contas 192-65, de minha relatoria, rejeitando, por unanimidade, a
adoção do procedimento previsto pela Res.-TSE nº 23.604/2019 nas prestações de contas do
exercício financeiro de 2015 no qual o órgão técnico já tenha emitido parecer conclusivo .
Ademais e por maioria, fixou a tese, que valerá a partir do exercício financeiro de 2021, no sentido
de que "a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar as contas anuais das fundações
vinculadas aos partidos políticos envolvendo a aplicação de verbas do Fundo Partidário", nos
termos do voto do Ministro Luis Felipe Salomão.
Em face disso, cumpre dar imediato prosseguimento ao feito.
Conforme decidido por esta Corte Superior, a presente prestação de contas deve seguir o rito da
Res.-TSE 23.546, por já ter sido emitido parecer conclusivo nos autos, além do que descabe, por
se tratar de contas do exercício financeiro de 2015, o exame da contabilidade da fundação.
Por sua vez, determino:
a. a imediata abertura de vista à Procuradoria-Geral Eleitoral para a emissão de parecer no prazo
de quinze dias, nos termos do art. 37 da Res.-TSE 23.546;
b. após apresentada a manifestação do Ministério Público Eleitoral, a intimação do partido e seus
dirigentes responsáveis, por meio dos advogados constituídos, para que ofereçam defesa no prazo
de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo (art. 38 da Res.-TSE 23.546);
Anoto que a Secretaria Judiciária deverá observar a celeridade exigida na tramitação do presente
feito, por se tratar de contas do exercício financeiro de 2015 e tendo em vista a prescrição
quinquenal de trata o art. 37, § 3º, da Lei 9.096/95.
Publique-se.
Intime-se.
Ministro Sérgio Silveira Banhos
Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0000042-10.2015.6.25.0005
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: 0000042-10.2015.6.25.0005 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (CAPELA DF)

RELATOR

: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

RECORRIDO

: Ministério Público Eleitoral

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : ARNALDO SANTOS NETO
ADVOGADO

: ANDRESS AMADEUS PINHEIRO SANTOS (7875/SE)

ADVOGADO

: MANOEL FERREIRA SANTOS FILHO (9301/SE)

ADVOGADO

: NADHIALYPE SILVA RIBEIRO (9282/SE)

RECORRENTE : MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS
ADVOGADO

: ANNA CECILIA ANDRADE CACHO (6237000A/SE)

ADVOGADO

: EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO (207B/SE)

ADVOGADO

: FELIPPE ANDRADE CACHO (8080/SE)

ADVOGADO

: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA (2612500A/BA)

ADVOGADO

: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES (0000740A/SE)

RECORRENTE : ANA CARLA SANTANA SANTOS
ADVOGADO

: GUILHERME NELSON CORREA DOS SANTOS (51242/DF)

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) - 0000042-10.2015.6.25.0005 - CAPELA - SERGIPE
RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
RECORRENTE: MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS
ADVOGADO: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - OAB/SE0000740A
ADVOGADO: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - OAB/BA2612500A
ADVOGADO: FELIPPE ANDRADE CACHO - OAB/SE8080
ADVOGADO: ANNA CECILIA ANDRADE CACHO - OAB/SE6237000A
ADVOGADO: EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO - OAB/SE207B
RECORRENTE: ANA CARLA SANTANA SANTOS
ADVOGADO: GUILHERME NELSON CORREA DOS SANTOS - OAB/DF51242
RECORRENTE: MARIA APARECIDA NUNES
ADVOGADO: CINTHIA QUEIROZ FARIAS - OAB/
RECORRENTE: ARNALDO SANTOS NETO
ADVOGADO: NADHIALYPE SILVA RIBEIRO - OAB/SE9282
ADVOGADO: LORENA DAYSE PEREIRA SANTOS - OAB/
ADVOGADO: HONEY GAMA OLIVEIRA - OAB/
ADVOGADO: BRUNO RAFAEL PEREIRA SANTOS - OAB/
ADVOGADO: ANDRESS AMADEUS PINHEIRO SANTOS - OAB/SE7875
ADVOGADO: MANOEL FERREIRA SANTOS FILHO - OAB/SE9301
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral
PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas do teor do ato judicial exarado, no processo acima, pela Ministra ROSA
WEBER.
Brasília, 20 de novembro de 2020.
MARIA ERIKA JUSTINO
Coordenadoria de Processamento
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Coordenadoria de Processamento
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) - 0000042-10.2015.6.25.0005 - CAPELA - SERGIPE
RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
RECORRENTE: MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS
ADVOGADO: SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - OAB/SE0000740A
ADVOGADO: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - OAB/BA2612500A
ADVOGADO: FELIPPE ANDRADE CACHO - OAB/SE8080
ADVOGADO: ANNA CECILIA ANDRADE CACHO - OAB/SE6237000A
ADVOGADO: EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO - OAB/SE207B
RECORRENTE: ANA CARLA SANTANA SANTOS
ADVOGADO: GUILHERME NELSON CORREA DOS SANTOS - OAB/DF51242
RECORRENTE: MARIA APARECIDA NUNES
ADVOGADO: CINTHIA QUEIROZ FARIAS - OAB/
RECORRENTE: ARNALDO SANTOS NETO
ADVOGADO: NADHIALYPE SILVA RIBEIRO - OAB/SE9282
ADVOGADO: LORENA DAYSE PEREIRA SANTOS - OAB/
ADVOGADO: HONEY GAMA OLIVEIRA - OAB/
ADVOGADO: BRUNO RAFAEL PEREIRA SANTOS - OAB/
ADVOGADO: ANDRESS AMADEUS PINHEIRO SANTOS - OAB/SE7875
ADVOGADO: MANOEL FERREIRA SANTOS FILHO - OAB/SE9301
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral
DECISÃO
Vistos etc.
1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Manoel Messias Sukita Santos, Ana Carla
Santana Santos e Maria Aparecida Nunes contra o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral pelo
qual, à unanimidade, negado provimento aos recursos especiais eleitorais - mantida a condenação
pela prática dos crimes dos arts. 299 do Código Eleitoral e 1º, I e V, do DL nº 201/1967 - e, por
maioria, concedido habeas corpus de ofício, a fim de fixar a pena definitiva de Manoel Messias
Sukita Santos em 11 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, assim como 28 dias-multa, no valor de
1 salário mínimo vigente à época do fato, e de Ana Carla Santana Santos em 5 anos, 9 meses e 15
dias de reclusão, assim como 8 dias-multa, no valor de meio salário mínimo vigente à época do
fato.
2. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fls. 1.099-103):
"ELEIÇÕES 2012. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. CRIMES ELEITORAIS E CONEXOS.
ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 1º, I E V, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INVESTIGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº
72/TSE. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX
OFFICIO. DOSIMETRIA DA PENA. REVALORAÇÃO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART.
59 DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE REMESSA À INSTÂNCIA
DE ORIGEM PARA RECÁLCULO DA PENA.
I. RECURSOS ESPECIAIS DE MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS, ANA CARLA SANTANA
SANTOS E MARIA APARECIDA NUNES.

1. A alegação de necessidade de citação de litisconsortes passivos necessários não foi debatida
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1. A alegação de necessidade de citação de litisconsortes passivos necessários não foi debatida
na origem, configurando indevida inovação recursal que carece de prequestionamento, nos termos
da Súmula nº 72/TSE.
2. O litisconsórcio passivo necessário é figura do processo civil sem aplicação ao processo penal,
pois a ação penal pública rege-se pelo princípio da divisibilidade. `A não instauração da
persecução penal em relação a determinados agentes não é, a toda evidência, garantia da
impunidade de outros (STF: RHC nº 111211/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
30.10.2012).
3. Em consonância com o princípio acusatório e com a matriz interpretativa da redução teleológica
do foro funcional, entende-se que a abertura de investigações ou a instauração de inquérito contra
detentor de foro por prerrogativa de função não depende de autorização judicial.
4. É inconstitucional a exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigação
criminal (MC-ADI nº 5.104/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 21.5.2015).
5. A competência criminal da Justiça Eleitoral estende-se aos crimes conexos aos crimes eleitorais,
nos termos dos arts. 78, inciso IV, e 81 do Código de Processo Penal, podendo estender-se aos
crimes de responsabilidade de Prefeitos previstos no Decreto-Lei nº 201/1967.
6. O Supremo Tribunal Federal reafirmou, em julgado recente, a competência da Justiça Eleitoral
para julgar os crimes conexos, conforme acórdão do Inq. nº 4435, Rel. Min. Roberto Barroso,
julgado em 14.3.2019 (pendente de publicação).
7. A alegação de que a condenação fundamenta-se em depoimentos contraditórios foi afastada
pelo acórdão recorrido, razão pela qual a reforma demandaria reexame do acervo fático-probatório,
vedado pela Súmula nº 24/TSE.
8. A inadmissibilidade do `chamamento de corréus e a suposta ausência da condição de eleitores
dos beneficiários das vantagens ilícitas estão afastadas pela preclusão, reconhecida pela instância
ordinária, pois não foram alegadas em momento oportuno. Incidência da Súmula nº 72/TSE.
9. A alegação de mera promessa genérica de vantagem não se sustenta, pois o acórdão recorrido
entendeu que as provas permitem juízo de certeza acerca do pagamento de vantagens com
pedido expresso de votos. Entender de forma contrária implicaria violação à Súmula nº 24/TSE.
10. Havendo indicação de condutas concretas atribuídas aos recorrentes que se amoldam aos
verbos típicos com a demonstração de provas do elemento subjetivo doloso, não há falar em
responsabilização penal objetiva. Tal alegação foi reiteradamente afastada pela instância ordinária
com fundamento nas provas dos autos.
11. Não se conhece da alegação de erro no enquadramento típico dos fatos, por se tratar de
matéria não alegada oportunamente na instância ordinária e acobertada pela preclusão.
12. A alegação de que a condenação simultânea pelos crimes do art. 1º, I e V, do Decreto-Lei nº
201/1967 configura bis in idem carece de prequestionamento e não se sustenta em razão da
verificação de condutas diversas que se amoldam, individualmente, a cada um dos tipos penais.
13. A dosimetria da pena não segue fórmula matemática pré-definida, mas é realizada de acordo
com as circunstâncias do caso concreto, reconhecendo-se certa discricionariedade do julgador na
fixação do montante da pena dentro dos limites legais. Precedentes.
14. A suposta inidoneidade da fundamentação adotada para valorar as circunstâncias judiciais de
forma negativa não foi abordada no acórdão recorrido, incidindo a Súmula nº 72/TSE.
15. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que incide a regra do concurso formal
impróprio quando o candidato, em conduta única, promete bem ou vantagem em troca de voto de
dois ou mais eleitores, com desígnios autônomos. Precedente.
II. DO RECURSO ESPECIAL DE ARNALDO SANTOS NETO.

16. A nulidade em razão da inobservância do art. 514 do CPP não foi suscitada em momento
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16. A nulidade em razão da inobservância do art. 514 do CPP não foi suscitada em momento
oportuno, estando acobertada pela preclusão e impossibilitando seu reconhecimento em sede de
recurso especial.
17. A defesa prévia ao recebimento da denúncia, prevista no art. 514 do CPP, aplica-se somente
nos casos em que forem imputados exclusivamente crimes funcionais típicos e sua inobservância
constitui nulidade relativa, superada com a superveniência de sentença condenatória. Precedentes.
18. Verifica-se a alegação de expressiva quantidade de nulidades preclusas ou carentes de
prequestionamento, `nulidades de algibeira , que violam o princípio da boa-fé objetiva enquanto
vetor interpretativo do sistema processual.
19. Recursos especiais eleitorais não conhecidos.
III. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO E DOSIMETRIA DA PENA.
20. Definição sobre a possibilidade de esta Corte Superior decidir diretamente sobre a dosimetria
da pena.
21. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada em habeas corpus quando: (i) verificada
flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda; e (ii) a análise não depender de revalorações
subjetivas que demandem incursão no conjunto fático-probatório. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
22. Hipótese em que as consequências do crime foram tomadas desfavoravelmente na primeira
fase de dosimetria da pena. A subtração da liberdade do eleitor a respeito da consciência crítica
quanto ao exercício do voto é elementar do tipo de corrupção eleitoral, não podendo ser valorada
negativamente nesta etapa. Está configurada, portanto, flagrante ilegalidade na utilização do
método trifásico de aplicação da pena que autoriza a fixação da pena diretamente nesta instância.
23. Habeas corpus concedido de ofício a fim de, tão somente, afastar a exasperação pela
consequência do crime na primeira fase da dosimetria em relação ao tipo do art. 299 do Código
Eleitoral e, por isso, fixar a pena definitiva de: a) Manoel Messias Sukita Santos em 11 anos, 9
meses e 15 dias de reclusão, assim como 28 dias-multa, no valor de 1 salário mínimo vigente à
época do fato; e b) Ana Carla Santana Santos em 5 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, assim
como 8 dias-multa, no valor de ½ salário mínimo vigente à época do fato."
3. Opostos embargos de declaração (fls. 1.162-91; 1.290-8 e 1.299-307), foram conhecidos e
providos parcialmente (fls. 1.326-36), verbis:
"ELEIÇÕES 2012. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS.
CRIMES ELEITORAIS E CONEXOS. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 1º, I E V, DO
DECRETO-LEI Nº 201/67. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL-ELEITORAL E CRIMINAL.
ENFRENTAMENTO

DA

MATÉRIA

COM

CONCLUSÃO

DIVERSA

À

DA

DEFESA.

INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS EM
VEZ DE NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As esferas cível-eleitoral e criminal são incomunicáveis e independentes entre si. Ainda que os
fatos apurados na ação penal sejam os mesmos sobre os quais se fundou a ação de investigação
judicial eleitoral, a improcedência desta última não representa impedimento à apuração criminal.
Precedentes.
2. O específico enfrentamento da matéria - apenas não na linha do que entende a defesa - não
caracteriza vício embargável.
3. Menção na ementa do acórdão de `não conhecimento dos recursos especiais quando, na
realidade, ocorreu o `não provimento . Esclarecimento efetuado.
4. Embargos de declaração parcialmente providos."
4. No recurso extraordinário de Manoel Messias Sukita Santos (fls. 1.351-401) - interposto com
fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988, c.c. o art. 121, § 3º, da Constituição Federal, e
aparelhado na violação dos arts. 5º, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI, 16, 29, X, da CF/1988; 14.1
do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 8.1 da Convenção Americana sobre
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aparelhado na violação dos arts. 5º, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI, 16, 29, X, da CF/1988; 14.1
do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 8.1 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos -, o recorrente aduz, em síntese:
a) presente a repercussão geral da matéria, ante a necessidade de manifestação do STF acerca
do princípio da não autoincriminação - assegurado aos acusados o direito de permanecer em
silêncio - e do preceito que destaca a prerrogativa de função e o rito das ações em que os
Prefeitos são litigantes;
b) violados a segurança jurídica e o princípio do juiz natural, uma vez que o feito é relativo às
Eleições 2012 e, à época dos fatos, o recorrente era Prefeito, detentor, portanto, de foro por
prerrogativa de função, de modo que necessária a autorização do TRE para a instauração de
investigação, sob pena de nulidade das provas à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada e
dos tratados internacionais que trazem a garantia do juiz natural;
c) independe de reexame do acervo de fatos e provas a verificação de que a condenação pelo art.
299 do CE se lastreou somente no depoimento de co-réus" (fl. 1.382), bem como não há falar em
preclusão da matéria, porquanto não analisada, nos acórdãos recorridos, a circunstância de que o
"chamamento de corréus" apresenta-se contra todos os princípios do Direito Brasileiro" (fl. 1.392),
mitigados os princípios da ampla defesa e do contraditório; e
d) que não era ordenador de despesas - tanto que o Tribunal de Contas de Sergipe o excluiu dos
autos do processo nº 888/2013 -, bem como ausente demonstração de que concorreu para as
infrações descritas no DL nº 201/1967, sob pena de responsabilidade penal objetiva, vedada no
ordenamento jurídico.
Requer, nos termos do art. 26-C da LC nº 64/1990, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
extraordinário.
5. No recurso extraordinário de Ana Carla Santana Santos (fls. 1.406-21) - interposto com
fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal e aparelhado na violação do art. 5º, LXIII, da
CF/1988, a recorrente aduz, em síntese:
a) presente a repercussão geral da matéria, ante a necessidade de manifestação do STF acerca
do princípio da não autoincriminação, bem como em relação à condenação fundamentada no
depoimento de corréus;
b) prequestionada a matéria constitucional;
c) o dano suportado pela recorrente é por demais grave, tendo em vista que foi condenada tendo
por fundamento somente depoimento de pessoas que, em tese, seriam partícipes do suposto delito
cometido" (fl. 1.416); e
d) a jurisprudência do STF é uníssona quanto à vedação do "chamamento de corréus" , porquanto
não assumem o compromisso de dizer a verdade, podendo dar a versão dos fatos que entenda
mais adequada à sua defesa" (fl. 1.417).
6. No recurso extraordinário de Maria Aparecida Nunes (fls. 1.422-38), interposto com fundamento
no art. 102, III, a, da Constituição Federal e aparelhado na violação do art. 5º, LXIII da CF/1988, a
recorrente aduz, em síntese:
a) presente a repercussão geral da matéria, ante a necessidade de manifestação do STF acerca
do princípio da não autoincriminação, bem como em relação à condenação fundamentada no
depoimento de corréus;
b) não há qualquer indício que aponte a existência de apropriação das verbas federais e tampouco
a ordenação de despesas não autorizadas em lei, tendo em vista que a recorrente não possuía
qualquer poder de gerência a ponto de autorizar a transferência de valores" (fl. 1.432), de modo
que deve ser afastada a incidência do DL nº 201/1967; e
c) a denúncia carece de evidências mínimas em relação ao dolo e elementos caracterizadores do
desvio de verba pública, vedada a prática da "chamada de corréus" para embasar a condenação.
7. Em contrarrazões (fls. 1.442-8v), o Ministério Público Eleitoral pugna pelo não conhecimento dos
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7. Em contrarrazões (fls. 1.442-8v), o Ministério Público Eleitoral pugna pelo não conhecimento dos
recursos extraordinários, porquanto: i) não demonstrada, formal e fundamentadamente, a
repercussão geral da matéria; ii) aplicável o Tema 660; iii) não prequestionados os argumentos de
que não foi demonstrada a condição de eleitor dos beneficiados com os recursos públicos e que a
oitiva dos supostos partícipes é indevida; iv) aplicável a Súmula nº 279/STF quando à participação
dos recorrentes na prática dos ilícitos; e v) inovada a tese em sede extraordinária em relação à
necessidade de autorização da Corte Regional para abertura do inquérito policial.
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.
O recurso extraordinário de Manoel Messias Sukita Santos abrange as razões recursais de Ana
Carla Santana Santos e Maria Aparecida Nunes. Examino, portanto, a admissibilidade dos apelos
conjuntamente.
2. Não merecem trânsito os recursos extraordinários.
3. De plano, ressalto que a ofensa aos arts. 14.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos e 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos não foi analisada nos acórdãos
recorridos, tampouco suscitada nos embargos de declaração das fls. 1.162-91, para satisfazer o
requisito do prequestionamento.
Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas do STF nos 282 - é
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
suscitada" - e 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" . 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 - MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é
meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas
estritamente

legais.

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."
4. Lado outro, verifico assentados, no acórdão do TSE, os seguintes fundamentos: i) a aplicação
da Súmula nº 72/TSE no tocante à alegada inadmissibilidade do "chamamento de corréus" ; e ii) o
TRE/SE reiteradamente afastou as alegações de responsabilização objetiva, indicando os atos
concretos dos recorrentes e ressaltando que se amoldavam às condutas de `ordenar ou `efetuar
previstas no art. 1º, inciso V, do Decreto-Lei nº 201/1967" (fl. 1.117), indicadas no acórdão
recorrido as condutas concretas que se amoldam aos verbos típicos e demonstra o elemento
subjetivo das condutas dos recorrentes" (fl. 1.118), de modo a incidir o óbice da Súmula nº 24/TSE.

Assim, em relação a tais matérias, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de
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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 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.
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, LIV, LV, LVI e LXIII, da CF/1988.
5. No tocante à ofensa aos arts. 5º, XXXVII e LIII, e 29, X, da Magna Carta, ressalto que o STF já
se manifestou no sentido de que a discussão acerca do princípio do juiz natural se restringe à
análise da legislação infraconstitucional, o que não desafia a instância extraordinária, verbis:
"DIREITO

ADMINISTRATIVO.

IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 5º, XXXVII E LIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta
aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação
infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional
extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo
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. 3. Agravo interno
conhecido e não provido." (ARE 1154360 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de
12.2.2019 - destaquei); e
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º,
XXXV, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O exame do recurso extraordinário permite
constatar que a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se
discuta o seu sentido à luz da Constituição. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser
infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento." (AI 502665 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, DJe de 28.02.2014 - destaquei).
6. Por fim, registrado, expressamente, no acórdão recorrido, o entendimento do STF de que é
inconstitucional a exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigação
criminal (MC-ADI nº 5.104/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 21.5.2015)" (fl. 1.100 destaquei).

Nesse contexto, inocorrente a afronta aos arts. 5º, XXXVI, e 16 da Constituição Federal sob o
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Nesse contexto, inocorrente a afronta aos arts. 5º, XXXVI, e 16 da Constituição Federal sob o
enfoque da violação da segurança jurídica em virtude da evolução jurisprudencial do TSE quanto à
necessidade de autorização do TRE/SE para a instauração de investigação contra detentor de foro
por prerrogativa de função.
Ademais, a teor da jurisprudência do STF, eventual ofensa à Constituição Federal, nesses moldes,
seria meramente reflexa, verbis:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTS. 14, § 9º, 17, II, E 70, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. OFENSA REFLEXA À CF/88.
EXAME DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
INVIABILIDADE.

SOBRESTAMENTO

DO

PROCESSO.

DESNECESSIDADE.

AGRAVOS

REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 728843 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Teori
Zavaski, Segunda Turma, DJe de 1º.7.2013 - destaquei).
7. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários de Ana Carla Santana Santos e
Maria Aparecida Nunes, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, e de Manoel Messias Sukita
Santos, nos termos do art. 1.030, I, a, e V, do CPC, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra ROSA WEBER
Presidente

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0601306-61.2018.6.20.0000
PROCESSO

: 0601306-61.2018.6.20.0000 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (NATAL - DF)

RELATOR

: Ministro Mauro Campbell Marques

RECORRIDO

: ROBINSON MESQUITA DE FARIA

ADVOGADO

: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS (0003640/RN)

ADVOGADO

: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS (0004650/RN)

RECORRIDO

: SEBASTIAO FILGUEIRA DO COUTO

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : Ministério Público Eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0601306-61.2018.6.20.0000 NATAL - RIO GRANDE DO NORTE
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques
Agravante: Ministério Público Eleitoral
Agravado: Robinson Mesquita de Faria
Advogados: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros - OAB: 3640/RN e outro
Agravado: Sebastião Filgueira do Couto
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATOS AOS CARGOS DE GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. CONTAS DE
CAMPANHA APROVADAS COM RESSALVAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DOAÇÕES POR
MEIO DE BOLETO BANCÁRIO, EM VALORES EXCEDENTES AO PERMITIDO NO ART. 22, § 1º,
DA RES.-TSE Nº 23.553/2017. OMISSÃO DE DESPESAS IDENTIFICADAS MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. IRREGULARIDADES GRAVES. PRECEDENTES
DESTA CORTE SUPERIOR. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE IMPEDEM A
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PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. IRREGULARIDADES GRAVES. PRECEDENTES
DESTA CORTE SUPERIOR. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE IMPEDEM A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO
INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Na origem, o TRE/RN, ao consignar que as falhas verificadas, no valor total de R$ 28.049,19,
representam 0,52% do montante movimentado na campanha, aprovou as contas com ressalvas,
com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. O recebimento de doações em dinheiro por meio de boleto de cobrança, em valores excedentes
ao permitido no art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, constitui falha grave. Embora se admita
o uso de recursos privados no financiamento das campanhas, faz-se mister que, além de se
conhecer a sua origem, devem-se respeitar os limites e as formas legais previamente
estabelecidos, conforme os arts. 22, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.553/2017 e 23, caput e §§ 4º e
4º-A, da Lei nº 9.504/1997. Precedentes.
3. A omissão de despesas é irregularidade grave, na medida em que compromete a confiabilidade
das contas apresentadas. Precedentes.
4. O art. 35, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017 somente autoriza que, após a data das eleições,
sejam arrecadados recursos exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não
pagas até a data do pleito. Desse modo, a realização de gastos após as eleições constitui
irregularidade. Precedentes.
5. Este Tribunal Superior entende que "[...] a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade deve considerar o conjunto das irregularidades verificadas na prestação de contas,
não sendo realizada a partir da análise isolada da falha" (AgR-REspe nº 0601342-06/RN, rel. Min.
Sérgio Banhos, julgado em 2.4.2020, DJe de 22.4.2020).
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pressupõe que (a) os valores
considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não
podem ter natureza grave.
7. No caso, a existência de falhas de natureza grave bem como o valor total das irregularidades R$ 28.049,19 - impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. Agravo interno a que se dá provimento para desaprovar as contas do candidato.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em dar provimento ao
agravo do Ministério Público Eleitoral para desaprovar as contas de Robinson Mesquita de Faria, e
determinar a devolução ao erário do valor de R$ 6.808,99, nos termos do voto do relator.
Brasília, 10 de novembro de 2020.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Senhor Presidente, Robinson Mesquita
de Faria e Sebastião Filgueira do Couto apresentaram prestação de contas de campanha referente
à candidatura para os cargos de governador e vice-governador, respectivamente, pelo Partido
Social Democrático (PSD), nas eleições de 2018.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte julgou as contas como aprovadas com
ressalvas e determinou o recolhimento de R$ 308,99 ao Tesouro Nacional, em razão de gastos
efetuados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) após a data
da eleição. O acórdão ficou assim ementado (ID 28373738):
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATURA. GOVERNADOR E VICEGOVERNADOR. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÕES NO BALANÇO PARCIAL. FALHAS DE NATUREZA FORMAL. PRECEDENTES.
ACEITAÇÃO DE DOAÇÕES FINANCEIRAS EM PATAMAR SUPERIOR AO PERMITIDO PARA A
FORMA DA OPERAÇÃO ESCOLHIDA PELOS DOADORES (R$ 1.064,10). RECURSOS
REPASSADOS POR INSTITUIÇÃO DE FINANCIAMENTO COLETIVO. IRREGULARIDADE
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FORMA DA OPERAÇÃO ESCOLHIDA PELOS DOADORES (R$ 1.064,10). RECURSOS
REPASSADOS POR INSTITUIÇÃO DE FINANCIAMENTO COLETIVO. IRREGULARIDADE
PERSISTENTE. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. ÍNFIMOS VALORES
EXCEDENTES. OMISSÃO DE DESPESAS. PERSISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS ATIVAS EM
NOME DA CANDIDATURA NÃO CONTABILIZADAS E REALIZAÇÃO DE GASTOS APÓS A
ELEIÇÃO.

IRREGULARIDADES

GRAVES.

RELATIVIZAÇÃO.

POSSIBILIDADE.

INEXPRESSIVIDADE DOS VALORES ENVOLVIDOS E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO PRESTADOR.
PRECEDENTES. CONTRATAÇÃO COM VERBA DO FEFC DE SERVIÇO PARA PERÍODO
SUPERIOR AO DA CAMPANHA. PLATAFORMA DE MONITORAMENTO WEB. INDICATIVO DE
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PÚBLICOS. INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE O LAPSO TEMPORAL EXCEDENTE SE DESTINAVA
APENAS À DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA DOS RESULTADOS DO SERVIÇO
PRESTADO DURANTE O PLEITO. CONCLUSÃO. REMANESCÊNCIA DE FALHAS QUE NÃO
COMPROMETERAM A LISURA DO UNIVERSO CONTÁBIL. MONTANTE INFERIOR A 1% (UM
POR CENTO) DAS DESPESAS CONTRATADAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICES AO EXAME DAS CONTAS. INCIDÊNCIA DOS POSTULADOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1 - Nos termos da jurisprudência deste Regional, o atraso no envio dos relatórios financeiros e a
omissão de dados no balanço contábil parcial, em inobservância ao disposto no art. 50 da Res.TSE nº 23.553/2017, constituem falhas de natureza formal, que não comprometem isoladamente a
regularidade da prestação de contas, desde que tais informações constem do ajuste contábil final.
2 - De acordo com o que se depreende do art. 22 da Res.-TSE nº 23.553/2017, que elenca e
disciplina as formas de contribuição financeira de pessoas físicas para campanhas eleitorais, as
doações 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, não escapando dessa limitação a hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia, ainda que intermediadas por instituições de
financiamento coletivo.
3 - No caso concreto, foi constatada a desobediência a esse comando normativo, uma vez que a
candidatura recebeu/utilizou recursos financeiros oriundos de doações de pessoas físicas
realizadas por intermédio de instituição de financiamento coletivo, mediante operações bancárias
(boletos de cobrança) sucessivas no mesmo dia cuja soma por doador ultrapassou o teto (diário)
para a referida forma de contribuição. Não obstante, tal falha, isoladamente, não comprometeu a
higidez das contas, mormente ante os ínfimos valores envolvidos (0,06% do conjunto contábil),
tanto no tocante às operações individualizadas, quanto ao total excedente.
4 - A persistência de notas fiscais ativas em nome da candidatura não contabilizadas no ajuste
contábil de campanha, embora constitua irregularidade grave, também é passível de mitigação,
notadamente quando, à luz do caso concreto, verificam-se circunstâncias atenuantes da
repercussão do vício no mérito das contas, como por exemplo, complexidade da contabilidade de
campanha, diminuta expressividade dos valores envolvidos e ausência de má-fé do prestador
(como na hipótese dos autos). A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes deste
Regional: PC nº 0601167-12, j. 4.11.2019, de minha relatoria, DJe 8.11.2019; RE nº 516-79, j.
13.11.2017, rel. Juiz Wlademir Soares Capistrano, DJe 16.11.2017; RE nº 584-20, do mesmo
relator, DJe 22.9.2017; PC nº 0601209-61, rel. Juiz Luis Gustavo Alves Smith, PSESS; PC nº 70291, rel. Juiz Almiro José da Rocha Lemos, DJe 21.3.2016.
5 - A falha consubstanciada na realização de gastos eleitorais após a eleição, em contrariedade ao
disposto no art. 35 da Res.-TSE nº 23.553/2017, não enseja automaticamente a rejeição da
prestação de contas, devendo ser valorado o impacto do vício na regularidade das contas dentro
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prestação de contas, devendo ser valorado o impacto do vício na regularidade das contas dentro
do conjunto contábil. Nesse sentido: TRE/RN, PC nº 0600951-51, j. 5.9.2019, rel. Juiz Wlademir
Soares Capistrano, DJe 11.9.2019; TSE, PC nº 977-95, rel. Min. Luís Roberto Barroso DJe
16.12.2019.
6 - Em hipótese como a dos autos - em que, para além de envolver módica parcela do valor global
do balanço contábil (0,01% das despesas efetuadas), a contratação extemporânea encontra-se
respaldada por informações e documentos idôneos apresentados voluntariamente pelo prestador
de contas -, é de rigor a relativização da inconsistência do ponto de vista isolado.
7- Em regra, a contratação, custeada com recursos públicos, de serviço para período que
ultrapasse o dia da eleição denota utilização indevida da verba pública de financiamento de
campanha, irregularidade cuja gravidade deve ser valorada casuisticamente, sem prejuízo, em
todo caso, da devolução do valor na proporção dos dias excedentes, nos termos do § 1º do art. 82
da Res.-TSE nº 23.553/2017.
8 - No caso sub examine, todavia, ficou esclarecido que o período excedente ao pleito dizia
respeito apenas ao prazo de disponibilização para consulta dos resultados obtidos com o serviço
contratado (monitoramento de redes sociais), o que, de acordo com os documentos colacionados
pelo prestador, não permite inferir a ocorrência de custos adicionais, de modo a caracterizar
dispêndio indevido de dinheiro público.
9 - A obrigatoriedade de abertura de conta bancária, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, subsiste apenas em relação à conta destinada à
movimentação de recursos de natureza privada ("Outros Recursos"), nos termos do art. 10 da Res.TSE nº 23.553/2017. Essa não é, decerto, a hipótese apontada no caso em tela.
10 - Nos termos da orientação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral, admite-se "a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para viabilizar a aprovação de contas, com
ressalvas, em hipóteses nas quais o valor da irregularidade é módico e ausentes indícios de má-fé
do prestador e de prejuízos à análise da regularidade das contas pela Justiça Eleitoral.
Precedentes." (REspe nº 395-17/TO, j. 10.4.2019, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
6.5.2019).
11- Contas aprovadas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial (ID 28374138), fundamentado nos arts. 121,
§ 4º, da Constituição Federal e 276, I, a, do Código Eleitoral, no qual alega violação aos arts. 22, §
1º, 56, I, c e g, 16, 35 e 50, § 6º, todos da Res.-TSE nº 23.553/2017, c/c o art. 28, § 4º, II, da Lei nº
9.504/1997.
Sustentou que as demais inconsistências reputadas como meramente formais pela Corte regional,
quando analisadas em conjunto, são capazes de ensejar a desaprovação das contas porque
inviabilizam o controle destas pela Justiça Eleitoral.
Asseverou não ser possível aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso,
pois o valor absoluto das irregularidades encontradas (R$ 28.049,19, equivalente a 0,52% dos
recursos arrecadados na campanha eleitoral) não pode ser considerado ínfimo.
Aduziu que as referidas falhas comprometeram a regularidade e a confiabilidade das contas,
prejudicando a fiscalização do controle financeiro realizado pela Justiça Eleitoral. No ponto,
apresentou julgados desta Corte e sustenta que o Tribunal Superior Eleitoral vem afastando a
aplicação do princípio da proporcionalidade nos casos em que as irregularidades sejam inferiores a
10%, quando tal percentual representar significativo valor absoluto e considerada a natureza da
irregularidade.
Ao final, pediu o conhecimento e o provimento do apelo nobre para reformar o acórdão regional e
desaprovar as contas dos candidatos.
A Presidência do TRE/RN admitiu o recurso (ID 28374188).
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A Presidência do TRE/RN admitiu o recurso (ID 28374188).
O recorrido apresentou contrarrazões (ID 28374438).
A Procuradoria-Geral Eleitoral emitiu parecer, em que se manifestou pelo conhecimento e
provimento do apelo (ID 30583188).
O Ministro Og Fernandes, relator à época, monocraticamente negou seguimento ao recurso
especial (ID 36703938).
O MPE, então, interpôs o presente agravo interno (ID 40539338), no qual reitera a alegada
violação aos arts. 22, § 1º; 16 e 56, I, c e g; 35, caput e § 1º; e 50, § 6º, todos da Res.-TSE nº
23.553/2017; e ao art. 28, § 4º, II, da Lei nº 9.504/1997.
No caso, repisou que as inconsistências consideradas como meramente formais pela Corte
regional são capazes de ensejar a desaprovação das contas quando analisadas em conjunto,
tendo em vista que inviabilizam o controle pela Justiça Eleitoral.
Insiste na impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
porquanto considera que o valor absoluto das irregularidades encontradas (R$ 28.049,19,
equivalente a 0,52% dos recursos arrecadados na campanha eleitoral) não pode ser considerado
ínfimo.
Com relação aos pagamentos efetuados ao Instituto Darwin fora do período eleitoral, aduziu que
não incide o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE ao presente caso,
[...] porquanto não se está a discutir o período em que tais despesas foram contraídas e prestadas,
mas sim a data da sua integral quitação, que deve se dar até o prazo de entrega da prestação de
contas à Justiça Eleitoral, a teor do § 1º do artigo 35 da Res.-TSE nº 23.553/2017. (ID 40539338, fl.
16)
Quanto à irregularidade referente à serviço de plataforma web para monitoramento das redes
sociais por tempo que teria excedido o período eleitoral, aduz não se tratar de incidência do
Enunciado nº 24, mas de revaloração das provas dos autos.
Quanto à omissão de despesa na prestação de contas parcial, aduz que não se aplica ao caso o
Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, porquanto o art. 50 da Res.-TSE nº 23.553/2017 prevê a
possibilidade de desaprovação das contas em caso de omissão na prestação de contas parcial.
Ademais, alega se tratar de irregularidade grave que compromete a confiabilidade das contas,
razão pela qual não poderia ser tratada como mera irregularidade.
No que concerne à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao presente
caso, o MPE alega não incidir o Enunciado nº 30 do TSE, haja vista que entende que o valor total
das irregularidades (R$ 28.049,19) não pode ser considerado ínfimo para fins de aplicação dos
referidos princípios.
Argumenta ainda a impossibilidade de se aplicarem os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando existirem diversas irregularidades verificadas, na medida em que "[...] o
somatório de vícios já é um grave indicativo da ausência de confiabilidade e transparência das
contas prestadas" (ID 40539338, fl. 23).
Por fim, quanto ao fundamento da decisão relativo à necessidade de reexame fático-probatório
para alterar a conclusão da Corte regional sobre a ausência de má-fé e o não comprometimento da
confiabilidade das contas, assim argumentou o recorrente:
Não há que se falar em incidência da Súmula 24/TSE nos termos propostos. Como demonstrado, o
que se busca é aplicar o entendimento dos votos vencidos do acórdão, que reconheceram as
irregularidades verificadas e, afastando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, rejeitaram as contas dos candidatos. (ID 40539338, fl. 24)

Ao final, requer a reconsideração da decisão proferida ou, caso assim não entenda, que o recurso
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Ao final, requer a reconsideração da decisão proferida ou, caso assim não entenda, que o recurso
seja levado ao Plenário, dando-se provimento ao agravo interno, julgando as contas como
desaprovadas.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (relator): Senhor Presidente, de início,
verifica-se a tempestividade do agravo interno. O MPE foi intimado pessoalmente da decisão em
27.8.2020, quinta-feira (ID 39585638), e o agravo interno foi interposto em 8.9.2020, terça-feira (ID
40539338), em conformidade com o art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, c/c o art. 22 da Res.-TSE
nº 23.417/2014.
Passo à análise de cada um dos vícios apontados pelo MPE.
1. Da alegada ofensa ao disposto no art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017
A referida irregularidade consiste em recebimento de doações em dinheiro, efetivadas por meio de
boleto de cobrança, em valores excedentes ao permitido no art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553
/2017.
Nesse ponto, o relator originário, Ministro Og Fernandes, assentou a possibilidade de mitigar a
referida falha para aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista,
em especial, o valor da irregularidade (R$ 6.500,00), que seria módico.
Inconformado, o MPE recorre sob o argumento de que, apesar de a referida irregularidade "[...] não
representar valor percentual significativo, possui valor nominal expressivo, não sendo possível
afastar a gravidade da irregularidade praticada" (ID 40539338, fl. 10). No ponto, apresenta ementa
de julgado desta Corte Superior no qual ficou assentada a gravidade da referida irregularidade,
ensejando a desaprovação das contas.
No mais, argumenta que o TSE somente autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) valor módico
das irregularidades, em termos absolutos e percentuais; (b) ausência de má-fé; (c) falha que não
comprometa a transparência das contas; e (d) inexistências de outros vícios, na medida em que o
conjunto de irregularidades compromete a regularidade das contas.
Com razão o MPE.
O TRE/RN, analisando os fatos e as provas, assentou o recebimento de doações em dinheiro,
efetivadas por meio de boleto de cobrança, em valores excedentes ao permitido no art. 22, § 1º, da
Res.-TSE nº 23.553/2017. Vejamos trecho do acórdão regional (ID 28373888):
Na espécie, em 04 de outubro de 2018, foram realizadas doações financeiras sucessivas,
mediante pagamento de boletos de cobrança relacionados a financiamento coletivo de campanha,
as quais superaram, por doador, o valor individual permitido para as doações que podem ser
realizadas em modalidade diversa da transferência eletrônica, consoante se observa na tabela a
seguir:
DATA

CPF

04/10 091.612.524/18

68

04/10 091.612.524/18

68

DOADOR
ANQA EMILIA MELO
CORTEZ
ANQA EMILIA MELO
CORTEZ

TIPO DE OPERAÇÃO

VALOR

FINANCEIRA

(R$)

Boleto de cobrança

1.000,00

Boleto de cobrança

1.000,00

Valor excedente (R$): 2.000,00 - 1.064,10 = 935,90
04/10 123.478.504/18

82

JADER TORRES

Boleto de cobrança

500,00
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04/10 123.478.504/18

82

04/10 123.478.504/18

82

120

JADER TORRES

Boleto de cobrança

1.000,00

JADER TORRES

Boleto de cobrança

1.000,00

Valor excedente (R$): 2.500,00 - 1.064,10 = 1.435,90
04/10 130.502.574/18

15

04/10 130.502.574/18

15

LUCIANO CAVALCANTI
XAVIER
LUCIANO CAVALCANTI
XAVIER

Boleto de cobrança

1.000,00

Boleto de cobrança

1.000,00

Valor excedente (R$): 2.000,00 - 1.064,10 = 935,90
Total recebido (R$): 6.500,00
Total excedente (R$): 3.307,70
Ao se manifestar sobre o apontamento, o Requerente alegou que as arrecadações inquinadas
estão respaldadas no permissivo do inciso III do art. 22 da Res.-TSE nº 23.553/2017, o qual
autoriza doações de pessoas físicas por meio de "instituições que promovam técnicas de
financiamento coletivo", cabendo o controle dos valores e das doações, no entendimento do
candidato, ser efetuado pelas referidas empresas fornecedoras do serviço.
Ocorre que, de acordo com o que se depreende do art. 22 da Res.-TSE nº 23.553/2017, que
elenca e disciplina as formas de contribuição financeira de pessoas físicas para campanha
eleitoral, as doações de valor igual ou superior a R$ 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, não escapando dessa limitação a hipótese de doações
sucessivas realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia, ainda que intermediadas por
instituições de financiamento coletivo. Senão vejamos:
Art. 22. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
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;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios da
internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§ 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.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um
mesmo doador em um mesmo dia.
[]
No caso em tela, como acima demonstrado, a candidatura recebeu (e utilizou) recursos financeiros
proveniente de doações de pessoas físicas, realizadas por estas de maneira diversa da
transferência eletrônica diretamente para conta de campanha, no total excedente ao limite legal de
R$ 3.307,70 (três trezentos e sete reais e setenta centavos), equivalente a 0,06% (zero vírgula
zero seis por cento) das despesas contraídas.
Não obstante o entendimento jurisprudencial que confere maior gravidade à falha consistente na
aceitação/utilização de doações financeiras em patamar cuja norma exige a utilização de
transferência bancária, nos termos do art. 22 da Res.-TSE 23.553/2017, inclusive as contribuições
intermediadas por instituição de financiamento coletivo (AgR-AgI nº 0609258-26, j. 24.9.2019, rel.
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intermediadas por instituição de financiamento coletivo (AgR-AgI nº 0609258-26, j. 24.9.2019, rel.
Min. Sergio [sic] Silveira Banhos, DJe 4.11.2019), entendo que, na hipótese vertente, a
inobservância da forma obrigatória, isoladamente, não compromete a higidez das contas,
mormente ante os ínfimos valores envolvidos, tanto no tocante às operações individualizadas,
quanto ao total excedente.
É dizer, assim, que a repercussão da falha in foco na regularidade do conjunto contábil deve ser
avaliada em conjunto com as demais falhas que forem constatadas. (grifos no original)
Como se vê, ficou demonstrado no acórdão regional que o candidato recebeu doação mediante
boletos de cobrança em valor superior àquele permitido pelo art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553
/2017, o que acarretaria a necessidade de que a doação fosse feita por meio de transferência
bancária eletrônica.
Pontuo que, não obstante haver a identificação dos doadores, nota-se que todos eles realizaram
mais de uma doação, o que implica, a meu sentir, burla indireta à regra limitadora prevista no
supracitado dispositivo regulamentar.
Não à toa o § 2º do art. 22 da Res.-TSE nº 23.553/2017 estabelece que "o disposto no § 1º aplicase também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um mesmo doador em um mesmo
dia".
Noto, portanto, que a conclusão do acórdão regional - de que "[...] ante os valores ínfimos
envolvidos" (ID 28373888), a inobservância da forma obrigatória prevista no regramento para o
recebimento das doações não macula as contas - destoa do atual posicionamento deste Tribunal
Superior acerca do tema.
A higidez do processo eleitoral exige que seja possível a efetiva fiscalização das contas, de modo
a coibir a utilização de recursos que não estejam de acordo com os parâmetros eleitorais. Assim,
embora se admita o uso de recursos privados no financiamento das campanhas, faz-se mister que,
além de se conhecer a sua origem, devem-se respeitar os limites e as formas legais previamente
estabelecidos, conforme os arts. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017 e 23, caput e §§ 4º e 4º-A,
da Lei nº 9.504/1997.
O descumprimento dessas regras constitui, nos termos da jurisprudência do TSE, falhas de
natureza grave, aptas a ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido, confiram-se os
seguintes precedentes:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
SÚMULA Nº 28/TSE. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 24/TSE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO
ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO EM ESPÉCIE. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.
NECESSIDADE. SOBRA DE CAMPANHA DESTINADA INCORRETAMENTE AO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
6. O entendimento deste Tribunal de que "as doações acima de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) devem ser feitas obrigatoriamente mediante transferência eletrônica,
nos exatos termos do art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, e que sua não observância
constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas" (AgR-AI nº 0601325-56
/SC, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 11.12.2019), é plenamente aplicável à

situação em exame, pois, assim como no precedente, o depósito em conta de campanha não
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situação em exame, pois, assim como no precedente, o depósito em conta de campanha não
observou o previsto no art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, o que atrai a incidência da
Súmula nº 30/TSE.
[...]
(AgR-REspEl nº 0601653-41/AM, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 10.9.2020,
DJe de 28.9.2020)
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. DECISÃO
REGIONAL. DESAPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
[...]
6. A orientação do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a aceitação de doações eleitorais
por meio diverso de transferência bancária é irregularidade grave que enseja a desaprovação das
contas.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-AI nº 0606362-05/RJ, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 4.6.2020, DJe de 19.6.2020)
Ressalto que o art. 22, § 4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, determina que
As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 34 desta resolução.
Diante disso, é de rigor a devolução ao erário do valor de R$ 6.500,00, nos termos do art. 22, §§
1º, 2º e 3º.
2. Da alegada violação aos arts. 16 e 56, I, c e g, da Res.-TSE nº 23.553/2017
O MPE aduz que foram identificadas, mediante o procedimento de circularização, notas fiscais,
que totalizam R$ 3.294,52, emitidas em nome do CNPJ da candidatura e não informadas na
prestação de contas, o que caracteriza omissão de despesas, nos termos do art. 56, I, c e g, da
Res.-TSE nº 23.553/2017, além de consubstanciar realização de despesas com recursos de
origem não identificada, nos termos do art. 16 da mesma resolução.
O Tribunal regional reconheceu a gravidade do vício, porém relativizou a referida irregularidade,
pelos seguintes motivos: (a) ínfimo percentual que ela representa no total de gastos realizados no
pleito (0,06%); (b) a despeito da complexidade de uma campanha de grande porte, as notas fiscais
foram os únicos documentos apontados como ausentes; (c) ausência de má-fé do prestador de
contas.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a omissão de despesas é irregularidade
grave, na medida em que compromete a confiabilidade das contas apresentadas, o que deve
conduzir à sua desaprovação. Nesse sentido, vejamos:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
PREJUÍZO

À

CONFIABILIDADE

DAS

CONTAS.

DESAPROVAÇÃO.

GRAVIDADE.

PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 28
/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO INATACADO. REITERAÇÃO DE TESE. SÚMULA
Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
4. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que, "no processo de
prestação de contas, não se admitem documentos apresentados na fase recursal, quando o
candidato, intimado para o saneamento das falhas detectadas, deixa de se manifestar
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candidato, intimado para o saneamento das falhas detectadas, deixa de se manifestar
tempestivamente. Incidência da regra da preclusão. Precedentes" (AgR-REspe nº 2378-69/MG,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30.9.2016 - grifei) e que "a omissão de receitas/despesas é
irregularidade que compromete a confiabilidade das contas" (AgR-REspe nº 336-77/AL, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 8.4.2015), o que atraiu a Súmula nº 30/TSE.
[...]
(AgR-AI nº 0603467-39/MG, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 24.10.2019, DJe
de 5.2.2020)
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
DESAPROVAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. MERA REITERAÇÃO DE TESES
RECURSAIS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
4. No tocante à natureza das irregularidades, "a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no
sentido de que '[...] a omissão de receitas/despesas é irregularidade que compromete a
confiabilidade das contas' (AgR-REspe nº 336-77/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8.4.2015)"
(PC nº 1005-63/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 20.9.2019) e que "a comprovação de
despesas deve se dar com a apresentação de documentos fiscais e/ou recibos" (PC nº 242-96/DF,
Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 18.6.2018), bem como a regular "escrituração
contábil - com documentação que comprove a entrada e a saída de recursos recebidos e aplicados
- é imprescindível para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre as contas" (PC nº 229-97
/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 19.4.2018), o que ensejou a aplicação da
Súmula nº 30/TSE.
5. Consoante assentado no decisum impugnado, é "inviável aplicar os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade quando as irregularidades identificadas na prestação de contas são graves e
inviabilizam sua fiscalização pela Justiça Eleitoral" (AgR-REspe nº 476-02/SE, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de 17.6.2019 e REspe nº 591-05/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19.6.2019).
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AgR-AI nº 0607080-07/SP, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 24.10.2019, DJe
de 5.2.2020)
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL ELEITO.
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO REGIONAL. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADES
GRAVES NÃO SANADAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
[...]
5. No que se refere à por esta Corte Superior, "a omissão de despesas em sede de ajuste de
contas constitui vício que impede efetivo controle pela Justiça Eleitoral, ensejando sua
desaprovação. Precedentes" (AgR-REspe 184-15, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 26.3.2018).
[...]
(AgR-AI nº 0608613-98/SP, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, julgado em 15.10.2019, DJe de
11.12.2019)
3. Da alegada afronta ao caput e ao § 1º do art. 35 da Res.-TSE nº 23.553/2017
Neste tópico, o MPE alegou suposta realização de despesas após o período eleitoral.
Com relação às despesas realizadas com o Instituto Darwin, o agravante argumenta que não se
aplica o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE ao caso, porquanto o que se discute não é o período
em que tais despesas foram contraídas e prestadas, mas a data da integral quitação, que, nos
termos do art. 35, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, deve ocorrer até o prazo da entrega da
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termos do art. 35, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, deve ocorrer até o prazo da entrega da
prestação de contas.
No ponto, argumenta que:
No recurso especial em tela, o recorrente argumenta: "e a regra é clara o sentido de que a
arrecadação de recursos deva ocorrer até a data das eleições. Assim, o dispêndio com a
campanha eleitoral deveria ter sido quitado até a data das eleições, situação mais uma vez
olvidada pelo prestador de contas (Id. 283741398 - fl. 13)". (ID 40539338, fl. 16 - grifos acrescidos)
Entendo que o Parquet parte da premissa equivocada de que todas as despesas realizadas por
ocasião do período eleitoral devem ser quitadas até a data da eleição, na medida em que o art. 35,
§ 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017 autoriza que, após a data das eleições, sejam quitadas as
despesas contraídas antes da data da realização do pleito. Confira-se:
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia
da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a
quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. (grifos
acrescidos)
Nesse mesmo sentido já se manifestou esta Corte Superior Eleitoral por ocasião do julgamento da
PC nº 984-87/DF, relativa às eleições de 2014, a qual possuía, na resolução que disciplinou as
prestações de contas eleitorais daquele ano, dispositivo idêntico ao supracitado. Vejamos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. DIRETÓRIO NACIONAL DO
PSDB E COMITÊ FINANCEIRO. IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 34.111.433,77,
EQUIVALENTE A 9,08% DE TODOS OS RECURSOS ARRECADADOS NA CAMPANHA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
7. Despesas realizadas após as eleições
7.1. Nos termos do art. 30, caput e § 1º, da Res.-TSE nº 23.406/2014, é permitido, em regra,
arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição. Após esse prazo, a arrecadação de
receitas somente é possível para custear despesas já contraídas e não pagas.
7.2. Foram localizados documentos fiscais, os quais atestam que parte das despesas solvidas pelo
partido após o pleito decorre de serviços contratados em data a ele anterior.
[...]
(PC nº 984-87/DF, rel. Ministro Og Fernandes, julgada em 17.10.2019, DJe de 28.2.2020 - grifos
acrescidos)
Destarte, assentada a possibilidade de custear despesas após a data das eleições, cumpre
verificar se as obrigações foram contraídas durante o período eleitoral, em conformidade com o art.
35, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, ou após esse período, o que caracterizaria irregularidade.
Por oportuno, apresento trecho da decisão agravada (ID 36703938):
Com relação às irregularidades referentes aos pagamentos ao Instituto Darwin, a Corte regional
acolheu a justificativa do candidato e afastou as falhas com base na seguinte fundamentação (ID
28373888):
[...] Com efeito, tais gastos dizem respeito a taxas de administração de serviço de financiamento
coletivo, cuja prestação e contratação ocorreram no período de campanha. De modo que a mera
circunstância de a instituição intermediadora contratada ter emitido parte das notas fiscais
respectivas um ou dois dias após o pleito não é suficiente para impingir mácula à contabilidade de
campanha.
No caso, o TRE/RN assentou que essas despesas foram contraídas e prestadas durante o período
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No caso, o TRE/RN assentou que essas despesas foram contraídas e prestadas durante o período
eleitoral, em que pese as notas fiscais terem sido emitidas após o referido período.
Para alterar a conclusão do Tribunal a quo e assentar a irregularidade dessas despesas, seria
necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é proibido em âmbito de recurso especial,
nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, segundo o qual "não cabe recurso especial
eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório".
Com efeito, é sabido que os partidos políticos e candidatos devem reconhecer suas receitas pelo
regime de caixa (quando se realizam de fato) e a suas despesas/gastos pelo regime de
competência (quando são contratados - formalizado o negócio).
O art. 35, §§ 1º e 6º, da Res.-TSE nº 23.553/2017 veda a contratação de serviços eleitorais após a
data da eleição. Entretanto, a mera emissão de nota fiscal após a data da campanha não conduz
necessariamente à conclusão de que o serviço também fora prestado após a campanha, o que
caracterizaria formalismo exacerbado.
No processo judicial, interessa a busca pela verdade material que, no caso, fora perseguida pelo
Tribunal de origem ao fundamentar o acórdão que reconheceu a efetiva prestação do serviço
dentro do período da campanha eleitoral, de acordo com o acervo probatório dos autos.
Consequentemente, a análise da irresignação recursal tendente a reformar o referido acórdão
regional neste ponto exigiria, portanto, indispensável reanálise do acervo probatório - o que é
vedado em recurso especial eleitoral, à vista do disposto no Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
Quanto ao gasto com combustível realizado no Auto Posto Passa e Fica Ltda., no valor de R$
308,99, ficou incontroverso se tratar de despesa realizada após a data da eleição.
Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, tal transação é irregular. Veja-se:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO (PSB). DIRETÓRIO NACIONAL E COMITÊ FINANCEIRO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
[...]
9. Despesas realizadas após as eleições (R$ 18.276,40). Conforme art. 31, § 14, da Res.-TSE nº
23.406/2014, os gastos eleitorais efetivam-se na data da contratação. Ademais, segundo o art. 30,
caput e §5º, da referida resolução, o documento fiscal deverá ser emitido na data da despesa, a
qual, por sua vez, somente pode ser contraída até a data da eleição. Assim, deve ser considerada
irregular a realização de gastos após a data do pleito, aferida esta a partir da informação do próprio
partido no sistema, bem como dos documentos fiscais apresentados.
[...]
(PC nº 977-95/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 17.10.2019, DJe de 16.12.2019)
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. DIRETÓRIO NACIONAL.
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL). COMITÊ FINANCEIRO NACIONAL PARA
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DESAPROVAÇÃO.
[...]
IRREGULARIDADE - DESPESAS REALIZADAS APÓS AS ELEIÇÕES (R$ 595,35)
6. A realização de despesa comprovada por documento fiscal emitido após a data do pleito
constitui irregularidade que viola o art. 30, caput e § 5º, da Res.-TSE nº 23.406/2014. A despesa foi
suportada com recursos do fundo partidário, de modo que o valor apontado como irregular deve
ser devolvido ao erário, nos termos do art. 57, parágrafo único, da Res.-TSE nº 23.406/2014.
[...]
(PC nº 970-06/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26.6.2019, DJe , de 29.8.2019)
No ponto, impõe-se a devolução ao erário do valor de R$ 308,99, nos termos do art. 82, § 1º, da
Res.-TSE nº 23.553/2017.
Relativamente à contratação de serviço de plataforma web para monitoramento das redes sociais
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Relativamente à contratação de serviço de plataforma web para monitoramento das redes sociais
por tempo que excedeu o período eleitoral, a decisão recorrida assim dispôs (ID 36703938):
Além das falhas analisadas anteriormente, o MPE também entende irregular a contratação do
serviço de plataforma web para o monitoramento de redes sociais, por tempo que excedeu o
período eleitoral e custeado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), no valor de R$ 42.682,93.
O TRE/RN afastou a referida irregularidade com base na seguinte fundamentação (ID 28373888):
Pois bem. Em análise da falha, reputo como verossímeis as alegações do candidato. Nessa
perspectiva, no recibo apresentado quando da prestação de contas constou que os valores foram
recebidos para a "...prestação de serviço de plataforma web para monitoramento em tempo real de
redes sociais e publicações na world wide web". Em arremate, no mesmo documento restou
consignado: "Disponível por 90 dias corridos a partir do dia 17 de Agosto de 2018".
Em razão disso, entendeu a CACE que a prestação dos serviços seria por noventa (90) dias, a
partir de 17 de agosto de 2018, entendimento este corroborado pela douta Procuradoria Regional
Eleitoral, com a consequente conclusão de que se extrapolou a data da eleição, em possível
afronta ao citado dispositivo.
Contudo, no documento apresentado pelo responsável quando da manifestação sobre a falha,
consta que "...não houve prestação de serviços para o referido candidato após o dia 07/10/2018" e
que "...a expressão 'por 90 dias corridos a partir do dia 17 de agosto de 2018' constante no recibo
enviado à prestação de contas, diz respeito a [sic] disponibilidade de consulta ao material colhido
até o dia da eleição...".
Com esses esclarecimentos, entendo sanada a falha.
É que, pela própria natureza dos serviços, não seria viável a sua prestação em período posterior à
eleição, uma vez que, passado o pleito, não haveria mais o que se monitorar, não tendo qualquer
relevância para o candidato prestador o monitoramento das redes sociais para fim de extrair a
opinião dos usuários a respeito de sua candidatura (já insubsistente).
Nesse contexto, além de o recibo não expressar que a prestação de serviços seria até novembro,
sobressai como razoável o argumento de que apenas o conteúdo das pesquisas (monitoramento)
é que ficaria disponível por noventa (90) dias, o que não se confunde com a própria despesa.
Não posso deixar de reconhecer que a falta de ajuste contratual disciplinando as minúcias do pacto
deu margem à interpretação defendida pelos servidores da CACE e pela Procuradoria Regional
Eleitoral; interpretação esta, no entanto, que não subsiste com o conjunto processual.
De outro giro, não houve qualquer questionamento do Órgão Técnico no tocante ao valor da
despesa, circunstância apta a demonstrar a sua correção - custeada com o uso de recursos de
ordem pública.
Em síntese: ficou esclarecido que o período excedente ao pleito dizia respeito apenas ao prazo de
disponibilização para consulta dos resultados obtidos com o serviço contratado (monitoramento de
redes sociais), o que, de acordo com os documentos colacionados pelo prestador, não permite
inferir a ocorrência de custos adicionais, de modo a caracterizar dispêndio indevido de dinheiro
público.
Em tal quadra, destarte, não há que se falar sequer em relativização da falha, mas em sua
inexistência. Ainda que assim não fosse, o valor envolvido corresponde a tão somente 0,34% do
total de despesas de campanha. [...]
Com efeito, o TRE/RN, soberano na análise dos fatos e provas, afastou a referida irregularidade
por entender que, devido à sua natureza, não seria viável a prestação do serviço após o período
eleitoral e que "[...] o período excedente ao pleito dizia respeito apenas ao prazo de
disponibilização para consulta dos resultados obtidos com o serviço contratado (monitoramento de
redes sociais) [...]" (ID 28373888).
O TSE conhece dos fatos como descritos pela Corte de origem, uma vez que, segundo seu
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redes sociais) [...]" (ID 28373888).
O TSE conhece dos fatos como descritos pela Corte de origem, uma vez que, segundo seu
Enunciado Sumular nº 24, o revolvimento do conjunto fático-probatório não é permitido nesta
instância.
O agravante sustenta não ser necessário o reexame dos fatos e das provas, mas apenas a devida
revaloração destes para assentar a existência de prestação de serviços após o período eleitoral.
No entanto, correta, no ponto, a decisão agravada, na medida em que, para afastar a conclusão da
Corte de origem de que não seria viável a prestação do serviço após o período eleitoral e de que
"[...] o período excedente ao pleito dizia respeito apenas ao prazo de disponibilização para consulta
dos resultados obtidos com o serviço contratado (monitoramento de redes sociais) [...]" (ID
28373888), seria necessário o reexame do conjunto probatório, o que é inviável em recurso
especial.
4. Da alegada violação aos arts. 28, § 4º, II, da Lei nº 9.504/1997 e 50, § 6º, da Res.-TSE nº 23.553
/2017
O agravante defende a necessidade de se rever a jurisprudência desta Corte Superior para
assentar que a omissão de dados na prestação de contas parcial é irregularidade grave que
enseja, por si só, a desaprovação das contas.
No entanto, esta Corte Superior, em observância aos princípios da confiança e da segurança
jurídica, manteve para as eleições de 2018 o mesmo entendimento fixado nas eleições de 2016 no
sentido de que a omissão na prestação de contas parcial que for sanada na prestação de contas
final não tem o condão de prejudicar a regularidade e a confiabilidade destas, ensejando apenas a
sua aprovação com ressalvas.
Cumpre ressaltar, no entanto, que o TSE ressalvou para as eleições futuras o entendimento de que
[...] não será mais acolhida a mera alegação de que os dados não informados na prestação de
contas parcial foram contemplados na prestação de contas final, sendo exigível a demonstração de
motivos idôneos para tal omissão, devido à necessidade e à importância de ser exercida a
fiscalização das contas durante a campanha eleitoral, sob pena de ensejar a sua rejeição.
Alteração da jurisprudência. Efeitos prospectivos. Não se aplica à hipótese dos autos.
[...]
(AgR-REspe nº 0601201-25/PB, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 1º.7.2020, DJe de 1º.9.2020)
Assim, neste ponto, estando a decisão recorrida alicerçada em jurisprudência desta Casa, deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
5. Alegação de impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso
O agravante alega que descabe a aplicação do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE ao presente
caso, na medida em que o valor total das irregularidades (R$ 28.049,19) não pode ser considerado
ínfimo, para fins de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, alega o MPE que
[...] a partir do momento em que se verifica a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade a várias irregularidades verificadas, na verdade, o que se extrai é que a prestação de
contas não deveria ser aprovada, ainda que com ressalvas, porquanto o somatório dos vícios já é
um grave indicativo da ausência de confiabilidade e transparência das contas prestadas. (ID
40539338, fl. 23)
Defende que não se aplica ao referido caso o Enunciado Sumular nº 24, pois o que o MPE
pretende é "[...] aplicar o entendimento dos votos vencidos do acórdão, que reconheceram as
irregularidades verificadas e, afastando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, rejeitaram as contas dos candidatos" (ID 40539338, fl. 24).
Com razão o MPE.
O acórdão regional resumiu as falhas verificadas nas contas por meio da seguinte tabela (ID
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O acórdão regional resumiu as falhas verificadas nas contas por meio da seguinte tabela (ID
28373888, fl. 48):
Total de despesas efetuadas ->

R$ 5.368.115,31

Itens do voto

Valor da falha

Percentual da falha

Item ii

R$ 3.307,70

0,06%

item iii

R$ 3.294,52

0,06%

Item iv

R$ 2.951,03

0,05%

Item v

R$ 18.495,94

0,34%

Total

R$ 28.049,19

0,52%

Diante disso, concluiu o TRE/RN que "[...] ainda que se considerem todas as falhas materiais, a
mácula não atingiria nem 1% (um por cento) das despesas contratadas", "[...] sendo de rigor a
incidência dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade [...]" (ID 28373888).
Este Tribunal Superior entende que
[...] a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade deve considerar o conjunto
das irregularidades verificadas na prestação de contas, não sendo realizada a partir da análise
isolada da falha. (AgR-REspe nº 0601342-06/RN, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 2.4.2020,
DJe de 22.4.2020 - grifos acrescidos)
No caso, conforme se extrai do acórdão, as irregularidades alcançaram o montante de R$
28.049,19.
Rememoro que, em 3.9.2020, o Plenário do TSE, ao analisar o AgR-AI nº 0607527-92/SP, relator
Ministro Sérgio Banhos, fixou as balizas para a aplicabilidade dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAMPANHA

ELEITORAL.

DEPUTADO

ESTADUAL.

ELEIÇÕES

2018.

PRINCÍPIOS.

PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de embargos de declaração e agravo regimental apresentados em face de decisão
monocrática mediante a qual foi provido parcialmente o recurso especial para aprovar as contas do
embargante, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018, mantendo a determinação de
recolhimento do montante de R$ 2.750,00 ao Tesouro Nacional.
[...]
7. No julgamento do AgR-REspe 0601473-67, de relatoria do Ministro Edson Fachin, de 5.11.2019,
esta Corte assentou compreensão no sentido de adotar "como balizas, para as prestações de
contas de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de tarifação do princípio da insignificância' como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não superam 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a
aprovação das contas com ressalvas". Acresceu-se, ainda, a premissa consignada no voto-vista
proferido pelo Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto no sentido de que "tal balizamento quanto
aos aspectos quantitativos das prestações de contas não impede sua análise qualitativa. Dessa
forma, além de sopesar o aspecto quantitativo descrito acima, há que se aferir se houve o
comprometimento da confiabilidade das contas (aspecto qualitativo). Consequentemente, mesmo
quando o valor apontado como irregular representar pequeno montante em termos absolutos ou
ínfimo percentual dos recursos, eventual afetação à transparência da contabilidade pode ensejar a
desaprovação das contas". (grifos acrescidos)
Posteriormente, seguiram-se julgados em que esta Corte Superior considerou inaplicáveis os
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Posteriormente, seguiram-se julgados em que esta Corte Superior considerou inaplicáveis os
princípios aqui debatidos devido à superação dos limites máximos fixados em termos percentuais e
/ou absolutos. Cito:
a) AgR-REspEl nº 0601263-86/SE, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgado em
15.10.2020, em que se concluiu pela inviabilidade da aplicação dos mencionados princípios, "[...]
pois, embora o percentual das irregularidades seja pequeno (2,82% do total movimentado), os
gastos realizados com recursos públicos (R$ 8.450,00) possuem expressividade em termos
absolutos";
b) AgR-AI nº 0607535-69/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 15.10.2020, em
que se concluiu que
[...] o valor total das irregularidades presentes na prestação de contas do candidato é de R$
1.300,00 (mil e trezentos reais) e corresponde a 26% (vinte e seis por cento) do total das despesas
de campanha, maculando a regularidade das contas e impedindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Neste julgado, inclusive, manifestei-me nos seguintes termos:
Senhor Presidente, voto no sentido de acompanhar o relator, para manter a desaprovação das
contas.
No caso dos autos o agravante defende que as irregularidades identificadas, no valor de R$
1.300,00 e que alcançam o percentual expressivo de 26% do seu total, não deveriam levar a
desaprovação de suas contas.
Ocorre, contudo, que o entendimento que tenho a respeito da matéria é no sentido de que a
aplicação dos citados princípios pressupõe que:
a. os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 UFIRS (R$
1.064,00);
b. as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total;
c. as irregularidades não podem ter natureza grave.
Conforme demonstrado pelo relator, esses parâmetros não são aleatórios. Derivam diretamente da
jurisprudência deste Tribunal Superior que, a par de jamais ter sido unânime, vem sendo
construída sob o princípio da máxima transparência com o manejo de recursos que, em sua
maioria, são de origem pública.
Dessa forma, irretocável a conclusão do relator no sentido de negar provimento ao agravo interno
e manter a desaprovação das contas do agravante.
3) AgR-REspEl nº 0600231-93/RO, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgado em
6.11.2020, em que, diante do extrapolamento do limite de gastos em campanha de R$ 4.595,93,
este Plenário concluiu que "[...] embora a falha corresponda a 3,73%, [...], considerada a gravidade
da irregularidade", [...] é inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Fixadas essas premissas, noto que, no presente caso, a existência de falhas de natureza grave,
bem como o valor total das irregularidades - R$ 28.049,19 - impedem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Ante o exposto, em homenagem aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da proteção
da confiança dos jurisdicionados nos pronunciamentos desta Corte Superior, bem como em
especial consideração ao princípio da colegialidade, dou provimento ao agravo interno do MPE
para julgar desaprovadas as contas de Robinson Mesquita de Faria, determinando-se a devolução
ao erário do valor de R$ 6.808,99.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
AgR-REspEl nº 0601306-61.2018.6.20.0000/RN. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques.
Agravante: Ministério Público Eleitoral. Agravado: Robinson Mesquita de Faria (Advogados: Felipe
Augusto Cortez Meira de Medeiros - OAB: 3640/RN e outro). Agravado: Sebastião Filgueira do
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Agravante: Ministério Público Eleitoral. Agravado: Robinson Mesquita de Faria (Advogados: Felipe
Augusto Cortez Meira de Medeiros - OAB: 3640/RN e outro). Agravado: Sebastião Filgueira do
Couto.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao agravo do Ministério Público Eleitoral
para desaprovar as contas de Robinson Mesquita de Faria, e determinou a devolução ao erário do
valor de R$ 6.808,99, nos termos do voto do relator.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 10.11.2020.

ATOS DA PRESIDÊNCIA
ATA DE JULGAMENTO
ATA
ATA DA 76ª SESSÃO, EM 13 DE AGOSTO DE 2020
SESSÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVA
Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes os Senhores Ministros Edson
Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto e Sérgio Banhos. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Renato Brill de Góes. Diretor-Geral,
Rui Moreira de Oliveira. Às dez horas e quatro minutos foi aberta a sessão por videoconferência.
JULGAMENTOS
INSTRUÇÃO Nº 0601270-06.2020.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
INTERESSADO: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou proposta de minutas de resoluções, nos termos do
voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

NO

PROCESSO

ADMINISTRATIVO

Nº

0600628-

33.2020.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
EMBARGANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS)
ADVOGADOS: ALEX DUARTE SANTANA BARROS E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como pedido de
reconsideração e o indeferiu, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros
Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às dez horas e treze minutos. E, para constar,
eu, ________________________, Rui Moreira de Oliveira, Diretor-Geral, lavrei a presente ata que
vai assinada pelo Senhor Ministro Presidente deste Tribunal.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente

ATA
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVA
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REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2020
Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes os Senhores Ministros Edson
Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto e Sérgio Banhos. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Renato Brill de Góes. Diretor-Geral,
Rui Moreira de Oliveira. Às dezenove horas e doze minutos foi aberta a sessão por
videoconferência (Res. Adm.-TSE nº 2/2020).
ASSINATURA DE PORTARIA CONJUNTA ENTRE O
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente do Tribunal Superior Eleitoral):
Declaro aberta a Sessão desse Tribunal Superior Eleitoral em evento para a assinatura da Portaria
Conjunta nº 7/2020 entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Nacional de Justiça. Registro a
presença honrosa para todos nós do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro José
Antonio Dias Toffoli, que nos honra com a sua presença nesse momento de assinatura dessa
portaria e convido Sua Excelência, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho
Nacional de Justiça, a proceder, em conjunto comigo, à assinatura da portaria conjunta a ser
firmada em duas vias. Uma delas eu estarei firmando daqui e Sua Excelência estará firmando lá de
onde se encontra. Nós vamos assinar e em seguida concederei a palavra ao eminente Presidente
do Supremo Tribunal Federal. Presidente, estou assinando aqui.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente do Supremo Tribunal Federal): Eu assinei aqui
também.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Com muita alegria e com muita honra, passo
a palavra ao Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ministro
José Antonio Dias Toffoli. Por favor, Presidente.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Boa noite. Boa noite, querido amigo, Ministro, colega,
Professor Luís Roberto Barroso. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar a satisfação pessoal,
Ministro Barroso, de, ainda na Presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional
de Justiça, ter a oportunidade, mesmo que em razão do afastamento social, de participar de uma
sessão presidida por Vossa Excelência nessa Corte tão importante historicamente e principalmente
em um momento como o atual para a nação brasileira, e Vossa Excelência honra a tradição e está
enfrentando talvez o maior desafio da história do Tribunal Superior Eleitoral. Para mim é uma
alegria, então, participar, voltar ao Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal da Justiça e da Democracia
do nosso País sob a Presidência de Vossa Excelência. E esse é algo que muito me honra.
Cumprimentar ao Ministro Vice-Presidente, Luiz Edson Fachin, querido amigo; Ministro Alexandre
de Moraes; aos Ministros que compõem também, junto com os colegas do Supremo, essa Corte
Eleitoral: Ministro Og Fernandes, seu Corregedor Nacional Eleitoral; Ministro Luis Felipe Salomão;
Ministro Tarcisio Vieira; o Ministro Sérgio Banhos; o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Renato
Brill; ao Diretor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral; e ao querido Marcos Vinícius, Conselheiro do
Conselho Nacional de Justiça, e que participou deste trabalho de reestabelecimento e de
realimentação desses cadastros que são tão importantes. E um deles que nós estaremos aqui
exatamente celebrando essa parceria para os fins de ter uma eleição mais limpa, uma eleição mais
tranquila e uma eleição em que, aqueles que se apresentarem como candidatos, possam estar
com a sua vida tranquila para ter exatamente o ius honorum necessário para serem escolhidos
entre os cidadãos para representar o povo. Hoje estamos, senhoras e senhores - cumprimento as
advogadas e advogados, a todos que nos acompanham -, estamos dando mais um importante
passo na concretização de parcerias já estabelecidas com o Tribunal Superior Eleitoral e o
Conselho Nacional de Justiça, agora para o enfrentamento à corrupção, à improbidade
administrativa e aos ilícitos eleitorais. Em 2019, o Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Nacional
de Justiça firmaram os Termos de Cooperação Técnica nos 19 e 22, por meio dos quais pactuaram
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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de Justiça firmaram os Termos de Cooperação Técnica nos 19 e 22, por meio dos quais pactuaram
o compromisso de compartilhar dados entre si. O objetivo dessa cooperação é promover
avaliações técnicas e jurídicas acuradas, especialmente sobre as questões relativas à arena
eleitoral e ao próprio exercício da cidadania e dos direitos dela decorrentes. A parceria levou à
edição da Resolução Conjunta nº 6, de 21 de maio de 2020, que instituiu uma sistemática unificada
de envio, no âmbito do Poder Judiciário, de informações referentes a condenações na Justiça por
improbidade administrativa e outras situações que possam impactar o gozo dos direitos políticos. A
portaria conjunta que ora assinamos, Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, ela tem
decorrência do parágrafo único do artigo 10 da Resolução Conjunta e objetiva tornar tecnicamente
viável a integração de cadastros, entre o Cadastro Nacional de Condenados por Ato de
Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade, e o Sistema de Informações de
Óbitos e de Direitos Políticos. Ressalto que os estudos advindos da parceria entre o CNJ e o TSE
indicaram que esses sistemas se prestavam ao envio e à extração de diversos dados similares,
conexos ou interdependentes. Identificou-se a ocorrência, inclusive, de duplicidade de
informações, o que causavam inconsistências. Portanto, mostrou-se necessário tornar mais
racional e eficiente a coleta e a disponibilização de informações do Poder Judiciário como um todo
sobre pessoas físicas e jurídicas definitivamente condenadas por ato de improbidade no Brasil. A
partir da portaria conjunta assinada hoje, será possível a integração dos aludidos sistemas e a
consulta a uma base única de informações. Com as novas funcionalidades que estarão disponíveis
nos sistemas a serem integrados, evitar-se-á a pluralidade e a inconsistência observadas, ainda,
obstada a contraproducente alimentação de vários cadastros que visam à coleta de um único
dado, de um mesmo dado. É com foco, portanto, no aperfeiçoamento contínuo das políticas
judiciárias nacionais que firmamos o presente ato e que ratifica o comprometimento do Judiciário
como um todo em promover, em máxima medida, a eficiência, a responsabilidade e a
transparência judiciárias. Querido amigo, Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, cumprimento
Vossa Excelência, a todo o Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo a
todos os integrantes da Corte, agradecendo, mais uma vez, a Vossa Excelência essa parceria em
poder estarmos comprometidos, juntos, com uma melhor qualidade do Estado Democrático
Brasileiro. Cumprimento, agradeço e registro, em nome do Conselho Nacional de Justiça, o
trabalho muito bem realizado pelo Conselheiro Marcos Vinícius Jardim, Coordenador do Comitê
Gestor de Cadastros Nacionais, do Conselho Nacional de Justiça, que esteve à frente desse
trabalho de revisão e racionalização dos cadastros e de todos os sistemas do CNJ. E, entre eles,
este que ora firmamos o compartilhamento, que é o Cadastro Nacional de Condenados por Atos de
Improbidade Administrativa. O Estado é um só. Somente com o engajamento de todos poderemos
construir um Judiciário cada vez mais eficiente, transparente e que contribua, de modo efetivo,
para o fortalecimento da Cidadania e da Democracia. Mais uma vez, cumprimento a todos e
agradeço sempre a fidalguia e a gentileza e a amizade do Ministro Presidente Luís Roberto
Barroso. Um bom trabalho às senhoras e aos senhores e, desde logo, uma excelente eleição para
o nosso País e tenho certeza que Vossa Excelência saberá conduzir com tranquilidade e sabedoria
esse momento tão difícil pelo qual todos nós passamos. Muita saúde a todos!
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Muito obrigado, Presidente, Ministro Dias
Toffoli, pela presença aqui nesta Casa, que foi a sua Casa, da Advocacia, onde pontificou com
grande sucesso, e eu mesmo, já no Supremo Tribunal Federal, pude assistir, de perto, a sua
condução das Eleições Presidenciais de 2014. O tempo passa mais rápido do que a gente é capaz
de contabilizar, Presidente 2014. Um grande sucesso e que tudo correu bem. Eu faço o registro
das presenças dos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral: nosso Vice-Presidente, querido amigo,
Luiz Edson Fachin; igualmente, queridos Ministros Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. E saúdo o Conselheiro Marcos
Vinícius Jardim Rodrigues, do CNJ, e, igualmente, o Doutor Renato Brill de Góes, Vice-ProcuradorDiário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. E saúdo o Conselheiro Marcos
Vinícius Jardim Rodrigues, do CNJ, e, igualmente, o Doutor Renato Brill de Góes, Vice-ProcuradorGeral Eleitoral, e também o nosso Diretor-Geral do TSE, Doutor Rui Moreira. Eu não vou reeditar
as observações já totalmente pertinentes e exaustivas feitas pelo eminente Presidente Dias Toffoli,
a propósito da importância dessa portaria conjunta que estamos assinando com o Conselho
Nacional de Justiça, dando mais um passo para a informatização da Justiça, superando gargalos e
vencendo uma fase em que toda a vida era vivida em um papel e com ofícios que eram
transportados de um lado para o outro. E, agora, na linha dessa iniciativa pioneira do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, nós estamos conseguindo informatizar e consolidar todos os dados
relativos à condenação criminal, condenação por improbidade, conscrição, término do serviço
militar, demissão do serviço público, extinção de punibilidade, óbito... todas essas circunstâncias
que afetam o exercício dos direitos políticos. E estamos assinando essa portaria, em conjunto com
o Presidente Dias Toffoli, para honra minha, ainda a tempo de podermos utilizar esse sistema para
as Eleições 2020 e, ainda, com a expectativa de conseguirmos integrar todos os TRE's. Ainda há
um ou outro que não aderiram, por uma razão ou outra, ao projeto do INFODIP. Portanto, o que
nós estamos fazendo aqui é agilizando e tornando mais eficiente a Justiça Eleitoral no controle do
exercício dos direitos políticos e dos registros de candidatura. Presidente Dias Toffoli, muito grato
pela sua presença; Conselheiro Marcos Vinícius, muito grato pela iniciativa e pela condução das
tratativas que resultaram nesse documento, que é um verdadeiro avanço para a Justiça Eleitoral.
Presidente Dias Toffoli, prezados colegas, nada mais havendo, agradeço a vinda do Conselheiro e,
especialmente, a do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, que já se
aproxima do fim da missão árdua que eu testemunhei a cada dia e que lhe custou, inclusive,
vicissitudes de saúde pela dedicação intensa, diuturna ao Tribunal. Eu agradeço a presença de
Vossa Excelência e declaro encerrada essa fase inicial de nossa sessão de hoje. Presidente
Toffoli, muito obrigado. Conselheiro, muito grato. Um abraço a todos.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Muito obrigado. Boa sessão a todos.
O SENHOR MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES (Conselheiro do Conselho Nacional de
Justiça): Obrigado, Presidente; obrigado, Ministros, boa sessão a todos. Boa noite! *
REGISTRO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente): Eu apenas gostaria de,
publicamente, comunicar um acordo muito relevante celebrado hoje por iniciativa do Ministério
Público Eleitoral - aqui representado pelo Doutor Renato Brill de Góes - e o MDB, relativamente ao
pagamento de multas e condenações pela não aplicação do percentual de cinco por cento na
difusão de candidaturas femininas e atração de mulheres para a política, em que o partido se
compromete a pagar esse valor, superior a quatro milhões, mas com uma inovação - que eu
considero muito relevante e que gostaria de registrar publicamente -, que é a previsão que será
incorporada ao estatuto do partido de que trinta por cento dos integrantes dos órgãos dirigentes,
nacional e estaduais, serão reservados para mulheres. Portanto, não apenas as candidaturas
femininas de trinta por cento, como manda a Lei, não apenas a destinação de verbas de trinta por
cento do Fundo Eleitoral e Partidário, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Tribunal Superior Eleitoral, mas há um passo à frente aqui - que é uma providência que, sem lei,
nós não poderíamos tomar, mas que, espontaneamente, em acordo, o MDB aceita e inclui em seu
estatuto - que é a quantidade mínima de trinta por cento de mulheres nos seus órgãos dirigentes,
atendendo uma reivindicação justa e muito importante da bancada feminina. Um acordo que eu
tive o prazer de homologar por considerá-lo um avanço, um gesto pioneiro, e cumprimento o
Doutor Renato Brill por ter, pelo lado do Ministério Público Eleitoral, conduzido esta providência
que, verdadeiramente, considero inovadora, original e que eu espero que sirva de exemplo para os
demais partidos.
O DOUTOR RENATO BRILL DE GÓES (Vice-Procurador-Geral Eleitoral): Senhor Presidente. Só
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O DOUTOR RENATO BRILL DE GÓES (Vice-Procurador-Geral Eleitoral): Senhor Presidente. Só
para agradecer. Obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Parabéns!
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às dezenove horas e vinte e oito minutos. E,
para constar, eu, ____________________, Rui Moreira de Oliveira, Diretor-Geral, lavrei a presente
ata que vai assinada pelo Senhor Ministro Presidente deste Tribunal.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente
* Sem revisão das notas orais dos Senhores Ministros Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli, e do
Conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues.

ATA
ATA DA 78ª SESSÃO, EM 20 DE AGOSTO DE 2020
SESSÃO ORDINÁRIA JURISDICIONAL
Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes os Senhores Ministros Edson
Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto e Sérgio Banhos. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Renato Brill de Góes. Diretor-Geral,
Rui Moreira de Oliveira. Às onze horas e trinta e dois minutos foi aberta a sessão por
videoconferência (Res. Adm.-TSE nº 2/2020), sendo lida e aprovada a ata da 77ª sessão.
JULGAMENTOS
RECURSO ORDINÁRIO Nº 0601236-07.2018.6.07.0000 (BRASÍLIA - DF)
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE: JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO
ADVOGADOS: MURILLO GUILHERME ANTÔNIO DE OLIVEIRA E OUTROS
RECORRIDO: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADOS: RAMON OLIVEIRA CAMPANATE E OUTRO
Decisão: Após o voto do Relator, rejeitando as preliminares e negando provimento ao recurso
ordinário, e o voto do Ministro Edson Fachin, em antecipação, acolhendo a preliminar de nulidade
do julgamento ocorrido no Tribunal de origem, em razão de inobservância do quórum completo,
rejeitando a alusiva ao prazo de ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral, porém com
fundamentação diversa, mas, caso vencido no ponto, acompanhando o Relator quanto ao não
provimento do recurso, antecipou pedido de vista o Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Aguardam os Ministros Luis Felipe Salomão, Sérgio Banhos, Alexandre de Moraes e Luís Roberto
Barroso (Presidente). Falaram: pelo recorrente, José Gomes Ferreira Filho, o Dr. Cleber Lopes de
Oliveira, e pelo recorrido, Francisco Domingos dos Santos, o Dr. Eduardo Octávio Teixeira Álvares.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às doze horas e cinquenta e seis minutos. E,
para constar, eu, __________________, Rui Moreira de Oliveira, Diretor-Geral, lavrei a presente
ata que vai assinada pelo Senhor Ministro Presidente deste Tribunal.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente

ATA
ATA DA 79ª SESSÃO, EM 20 DE AGOSTO DE 2020
SESSÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVA
Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes os Senhores Ministros Edson
Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto e Sérgio Banhos. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Renato Brill de Góes. Diretor-Geral,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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Neto e Sérgio Banhos. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Renato Brill de Góes. Diretor-Geral,
Rui Moreira de Oliveira.
Às dez horas e dez minutos foi aberta a sessão por videoconferência.
JULGAMENTOS
CONSULTA Nº 0600306-47.2019.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
CONSULENTE: BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO, DEPUTADA FEDERAL
ADVOGADOS: THAYNÁ JESUÍNA FRANÇA YAREDY E OUTRO
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes,
acompanhando a conclusão do voto do Relator, mas sugerindo percentuais mínimos de
observância, considerados os números das Eleições 2016, pediu vista o Ministro Og Fernandes.
Aguardam os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
CONSULTA Nº 0600547-84.2020.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN
CONSULENTE: FÉLIX DE ALMEIDA MENDONÇA JÚNIOR, DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADOS: ANTÔNIO CÉSAR BUENO MARRA E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.
Votaram com o Relator os Ministros Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Luís Roberto Barroso (Presidente).
LISTA TRÍPLICE Nº 0600700-20.2020.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS INDICADOS: RENATO GUANABARA LEAL DE ARAÚJO, ANDRÉ PUPPIN
MACEDO E IGOR CARNEIRO DE MATOS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista tríplice ao Poder
Executivo, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin e Luís Roberto
Barroso (Presidente).
CONSULTA Nº 0601158-37.2020.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
CONSULENTE: FÉLIX DE ALMEIDA MENDONÇA JÚNIOR, DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADOS: REMERSON FRANCIS SILVA CONCEIÇÃO E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, respondeu a consulta no sentido de que o prazo para
desincompatibilização para aqueles agentes públicos que, nos moldes da Lei das Inelegibilidades,
devem se afastar de suas funções quatro meses antes das eleições segue o disposto no artigo 1º,
§ 3º, IV, b, da Emenda Constitucional nº 107/2020, nos termos do voto do Relator. Votaram com o
Relator os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão e Luís Roberto Barroso (Presidente).
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às onze horas e trinta e dois minutos. E, para
constar, eu, ________________________, Rui Moreira de Oliveira, Diretor-Geral, lavrei a presente
ata que vai assinada pelo Senhor Ministro Presidente deste Tribunal.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente
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Presidente

ATA
ATA DA 80ª SESSÃO, EM 25 DE AGOSTO DE 2020
SESSÃO ORDINÁRIA JURISDICIONAL
Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes os Senhores Ministros Edson
Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto e Sérgio Banhos. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Renato Brill de Góes. Diretor-Geral,
Rui Moreira de Oliveira. Às vinte e uma horas e dezoito minutos foi aberta a sessão por
videoconferência (Res. Adm.-TSE nº 2/2020), sendo lida e aprovada a ata da 78ª sessão.
JULGAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 260-49.2015.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO BANHOS
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
EMBARGADOS: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - NACIONAL E OUTROS
ADVOGADOS: GUSTAVO FERREIRA GOMES E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Partido
Popular Socialista - Nacional e pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos do voto do Relator.
Votaram com o Relator os Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Luís Roberto Barroso (Presidente).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 260-49.2015.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO BANHOS
EMBARGANTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - NACIONAL
ADVOGADOS: GUSTAVO FERREIRA GOMES E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Partido
Popular Socialista - Nacional e pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos do voto do Relator.
Votaram com o Relator os Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Luís Roberto Barroso (Presidente).
RECURSO ORDINÁRIO Nº 1514-74.2014.6.15.0000
ORIGEM: JOÃO PESSOA - PB

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE/RECORRIDA: COLIGAÇÃO A VONTADE DO POVO
ADVOGADOS: HARRISON ALEXANDRE TARGINO E OUTROS
RECORRENTE/RECORRIDO: RICARDO VIEIRA COUTINHO
ADVOGADOS: FERNANDO NEVES DA SILVA E OUTROS
RECORRENTE/RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES
RECORRIDA: ANA LÍGIA COSTA FELICIANO
ADVOGADOS: MARCELO WEICK POGLIESE E OUTRO
RECORRIDO: CÁSSIO RODRIGUES DA CUNHA LIMA
ADVOGADO: GUSTAVO RABAY GUERRA
RECORRIDO: RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR
ADVOGADA: MICHELE RAMALHO CARDOSO

Decisão: Após o voto do Relator, dando parcial provimento ao recurso ordinário da Coligação A
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Decisão: Após o voto do Relator, dando parcial provimento ao recurso ordinário da Coligação A
Vontade do Povo, para majorar a multa em desfavor de Ricardo Vieira Coutinho, fixando-a em R$
70.000,00, e para fixar, em R$ 5.320,50, a multa em desfavor de Ana Lígia Costa Feliciano,
deixando de aplicar a pena de cassação dos mandatos dos eleitos, exclusivamente, em razão de
seu exaurimento, e negando provimento aos recursos ordinários de Ricardo Vieira Coutinho e do
PSB Estadual, pediu vista o Ministro Luis Felipe Salomão. Aguardam os Ministros Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso
(Presidente).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 371-30.2016.6.11.0020
ORIGEM: VÁRZEA GRANDE - MT
RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN
RECORRENTE/RECORRIDA: COLIGAÇÃO MUDANÇA COM SEGURANÇA
ADVOGADOS: GARCEZ TOLEDO PIZZA E OUTROS
RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRENTE/RECORRIDA: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
ADVOGADOS: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTROS
RECORRENTE/RECORRIDO: JOSÉ ADERSON HAZAMA
ADVOGADOS: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JÚNIOR E OUTROS
RECORRIDO: PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS
ADVOGADOS: MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por maioria, vencido em parte o Ministro Edson Fachin (Relator), negou
provimento aos recursos especiais eleitorais da Coligação Mudança com Segurança, do Ministério
Público Eleitoral, de Lucimar Sacre de Campos e de José Aderson Hazana e julgou prejudicado o
agravo regimental, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que redigirá o acórdão.
Votaram com o Ministro Alexandre de Moraes os Ministros Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Sérgio Banhos e Luís Roberto Barroso (Presidente).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 226-74.2015.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
EMBARGADOS : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - NACIONAL E OUTROS
ADVOGADOS: MARCELO DO NASCIMENTO CARVALHO PEREIRA E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Votaram com o Relator os Ministros Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Luís Roberto Barroso (Presidente).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 263-04.2015.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
EMBARGADOS: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - NACIONAL E OUTRO
ADVOGADO: TEODORO ANTÔNIO DA CRUZ FILHO
EMBARGADO: EDILSON NEVES GOMES
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Votaram com o Relator os Ministros Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Luís Roberto Barroso (Presidente).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0602333-85.2018.6.09.0000
ORIGEM: GOIÂNIA - GO
RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN
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ORIGEM: GOIÂNIA - GO
RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN
EMBARGANTE: WELTON DE OLIVEIRA LEMOS
ADVOGADOS: AURELINO IVO DIAS E OUTRO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Votaram com o Relator os Ministros Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº
237-06.2015.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN
AGRAVANTE/AGRAVADO/EMBARGANTE/EMBARGADO:

PARTIDO

SOCIALISMO

E

LIBERDADE - NACIONAL
ADVOGADOS: ANDRÉ BRANDÃO HENRIQUE MAIMONI E OUTROS
AGRAVANTE/AGRAVADO/EMBARGANTE/EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente, sem efeitos modificativos, os
embargos de declaração opostos pelo Partido Socialismo e Liberdade - Nacional, apenas para
fazer constar a condicionante prevista no artigo 55-B da Lei n° 9.096/1995, e os opostos pelo
Ministério Público Eleitoral, para suprir omissão, e julgou prejudicados os agravos regimentais
interpostos pelas mesmas partes, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os
Ministros Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, Sérgio Banhos e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0602858-34.2018.6.21.0000
ORIGEM: PORTO ALEGRE - RS
RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN
AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES
ADVOGADO: JOSÉ LUÍS BLASZAK
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600677-64.2019.6.16.0000
ORIGEM: CURITIBA - PR
RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN
AGRAVANTE: RUBENS YOSHISADA MATSUDA
ADVOGADOS: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA E OUTROS
AGRAVADOS: DALTON JOSÉ BORBA E OUTROS
ADVOGADOS: JURANDIR ANTÔNIO ALBERTI JÚNIOR E OUTRO
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0605654-52.2018.6.19.0000
ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ
RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN
AGRAVANTE: FERNANDO BERNARDES CARVALHAL
ADVOGADOS: WAGNER ALVES REIS E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
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Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS Nº 0600808-49.2020.6.00.0000
ORIGEM: IVOTI - RS
RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN
AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BAUERMANN
ADVOGADO: DANIEL KESSLER DE OLIVEIRA
AUTORIDADE COATORA: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Sérgio Banhos e Luís Roberto Barroso (Presidente). Impedimento do Ministro Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0603006-83.2018.6.16.0000
ORIGEM: CURITIBA - PR
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
AGRAVADO: FERNANDO DESTITO FRANCISCHIN
ADVOGADOS: GUSTAVO SWAIN KFOURI E OUTRAS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0602992-94.2018.6.09.0000
ORIGEM: GOIÂNIA - GO
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE: JOSÉ DAGOBERTO DE MENEZES VIDAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO NETO SILVA
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0605368-79.2018.6.26.0000
ORIGEM: SÃO PAULO - SP
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
AGRAVADO: JORGE WILSON GONÇALVES DE MATTOS
ADVOGADOS: MAXIMILIANO OLIVEIRA RIGHI E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, retificado de ofício
o dispositivo da decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os
Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin,
Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0602295-73.2018.6.09.0000
ORIGEM: GOIÂNIA - GO
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE: ANTÔNIO OTONI NASCIMENTO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO NETO SILVA

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2020 - n. 242

Brasília, segunda-feira, 23 de novembro de 2020

140

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600562-86.2019.6.18.0000
ORIGEM: PIMENTEIRAS - PI
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTES: ADJACIR RODRIGUES NORONHA E OUTROS
ADVOGADOS: TARCISO PINHEIRO DE ARAÚJO FILHO E OUTROS
AGRAVADO: GEAN LUCAS DA SILVA MOURA
ADVOGADOS: MARCELO NUNES DE SOUSA LEAL E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 11-59.2019.6.00.0000
ORIGEM: ITAGUAÍ - RJ
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE: WESLEI GONÇALVES PEREIRA
ADVOGADOS: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO E OUTROS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Decisão: Após o voto do Relator, negando provimento ao agravo regimental, antecipou pedido de
vista o Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Aguardam os Ministros Luis Felipe Salomão,
Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 263-76.2016.6.16.0047
ORIGEM: CLEVELÂNDIA - PR
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTES: ÁLVARO FELIPE VALÉRIO E OUTROS
ADVOGADOS: LUIZ FABRÍCIO BETIN CARNEIRO E OUTROS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, ficando, por
conseguinte, prejudicada a análise do pedido de suspensão de inelegibilidade formulado com base
no artigo 26-C da LC nº 64/1990, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os
Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin,
Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 194358.2014.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ADVOGADOS: BRUNO MENDES E OUTROS
EMBARGADA: DILMA VANA ROUSSEFF
ADVOGADOS: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA E OUTROS
EMBARGADO: MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
ADVOGADOS: GUSTAVO BONINI GUEDES E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO Nº 761.2015.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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61.2015.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
EMBARGADO: MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
ADVOGADOS: GUSTAVO BONINI GUEDES E OUTROS
EMBARGADA: DILMA VANA ROUSSEFF
ADVOGADOS: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO Nº 8-46.2015.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
EMBARGADO: MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
ADVOGADOS: GUSTAVO BONINI GUEDES E OUTROS
EMBARGADA: DILMA VANA ROUSSEFF
ADVOGADOS: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 0600824-75.2018.6.25.0000
ORIGEM: ARACAJU - SE
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO BANHOS
AGRAVANTE/AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
AGRAVANTES/AGRAVADOS: TALYSSON BARBOSA COSTA E OUTRO
ADVOGADOS: FABIANO FREIRE FEITOSA E OUTROS
AGRAVADA: MARIA VIEIRA DE MENDONÇA
ADVOGADOS: PRISCILLA MENDONÇA ANDRADE E OUTRO
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos regimentais interpostos por
Talysson Barbosa Costa e pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos do voto do Relator.
Votaram com o Relator os Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Luís Roberto Barroso (Presidente). Registrada
a presença do Dr. Sidney Neves na Sala Virtual.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às vinte e duas horas e dezoito minutos. E,
para constar, eu, ________________________, Rui Moreira de Oliveira, Diretor-Geral, lavrei a
presente ata que vai assinada pelo Senhor Ministro Presidente deste Tribunal.
Brasília, 25 de agosto de 2020.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente

ATA
ATA DA 82ª SESSÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 2020
SESSÃO ORDINÁRIA JURISDICIONAL
Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes os Senhores Ministros Edson
Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho

Neto, Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Renato Brill de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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Neto, Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Renato Brill de
Góes. Diretor-Geral, Rui Moreira de Oliveira. Às nove horas e dezoito minutos foi aberta a sessão
por videoconferência (Res. Adm.-TSE nº 2/2020), sendo lida e aprovada a ata da 80ª sessão.
JULGAMENTOS
RECURSO ORDINÁRIO Nº 0603024-56.2018.6.07.0000 (BRASÍLIA - DF)
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE: RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG
ADVOGADOS: CARLOS ALFREDO DE PAIVA JOHN E OUTROS
RECORRENTE: COLIGAÇÃO BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS
ADVOGADOS: RODRIGO DA SILVA PEDREIRA E OUTROS
RECORRIDO: IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR
ADVOGADOS: RODRIGO MELO MESQUITA E OUTRO
Decisão: O Tribunal, por maioria, no termos do voto do Relator, rejeitou as preliminares, vencido o
Ministro Edson Fachin apenas quanto à alusiva ao cerceamento de defesa e que, de ofício,
decretava a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
em razão da ausência de votação pelo quórum completo, neste último ponto, acompanhado pelo
Ministro Alexandre de Moraes. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Sérgio
Banhos, Carlos Horbach e Luís Roberto Barroso (Presidente). Quanto ao mérito, o Tribunal, por
unanimidade, negou provimento aos recursos ordinários, nos termos do voto do Relator. Votaram
com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Sérgio Banhos, Carlos Horbach, Edson Fachin,
Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente). Impedimento do Ministro Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto. Falaram: pelo recorrente Rodrigo Sobral Rollemberg, o Dr. Rodrigo Pedreira,
pelas recorrentes, Coligação Elas por Nós: Sem Medo de Mudar o DF e Maria Fátima de Sousa, o
Dr. Alberto Maimoni, e pelo recorrido Ibaneis Rocha Barros Junior, o Dr. Bruno Rangel Avelino.
RECURSO ORDINÁRIO Nº 0602991-66.2018.6.07.0000 (BRASÍLIA - DF)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTES: COLIGAÇÃO ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF E OUTRA
ADVOGADOS: ALBERTO BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI E OUTROS
RECORRIDOS: IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR E OUTRO
ADVOGADOS: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por maioria, nos termos do voto do Relator, rejeitou as preliminares, vencido o
Ministro Edson Fachin apenas quanto à alusiva ao cerceamento de defesa e que, de ofício,
decretava a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
em razão da ausência de votação pelo quórum completo, neste último ponto, acompanhado pelo
Ministro Alexandre de Moraes. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Sérgio
Banhos, Carlos Horbach e Luís Roberto Barroso (Presidente). Quanto ao mérito, o Tribunal, por
unanimidade, negou provimento aos recursos ordinários, nos termos do voto do Relator. Votaram
com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Sérgio Banhos, Carlos Horbach, Edson Fachin,
Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente). Impedimento do Ministro Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto.
Falaram: pelo recorrente Rodrigo Sobral Rollemberg, o Dr. Rodrigo Pedreira, pelas recorrentes,
Coligação Elas por Nós: Sem Medo de Mudar o DF e Maria Fátima de Sousa, o Dr. Alberto
Maimoni, e pelo recorrido Ibaneis Rocha Barros Junior, o Dr. Bruno Rangel Avelino.
RECURSO ORDINÁRIO Nº 2007-51.2014.6.15.0000 (JOÃO PESSOA - PB)
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
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RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRENTES/RECORRIDOS: COLIGAÇÃO A VONTADE DO POVO E OUTRO
ADVOGADOS: HARRISON ALEXANDRE TARGINO E OUTROS
RECORRENTE/RECORRIDO: WALDSON DIAS DE SOUZA
ADVOGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
RECORRENTE/RECORRIDA: ANA LÍGIA COSTA FELICIANO
ADVOGADOS: MARCELO WEICK POGLIESE E OUTRO
RECORRENTE/RECORRIDA: MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
ADVOGADOS: DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA E OUTRO
RECORRENTE/RECORRIDO: RICARDO VIEIRA COUTINHO
ADVOGADO: FÁBIO BRITO FERREIRA
RECORRIDO: ANTÔNIO EDUARDO ALBINO DE MORAES FILHO
ADVOGADOS: MARCELO WEICK POGLIESE E OUTRO
RECORRIDO: FRANCISCO CÉSAR GONÇALVES
ADVOGADOS: GABRIELA ROLLEMBERG DE ALENCAR E OUTROS
RECORRIDOS: TÁRCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES E OUTRO
ADVOGADO: ANTÔNIO LEONARDO GONÇALVES DE BRITO FILHO
Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de retirada do processo
da pauta da sessão e deferiu o pedido de ingresso do Partido Democrático Trabalhista - Nacional
na condição de assistente simples da recorrente/recorrida Ana Lígia Costa Feliciano, nos termos
do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso
(Presidente). Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, após o voto do Relator, rejeitando as
preliminares e dando parcial provimento aos recursos ordinários interpostos pela Coligação A
Vontade do Povo e PSDB - Estadual e pelo Ministério Público Eleitoral, para (i) condenar Márcia de
Figueiredo Lucena Lira e Waldson Dias de Souza à pena de multa no valor de R$ 40.000,00 e de
R$ 30.000,00, respectivamente, em virtude da contratação/exoneração de servidores no âmbito de
suas secretarias, mantida, quanto a esse ilícito, a condenação de Ricardo Vieira Coutinho à multa
no valor de R$ 60.000,00, fixada pelo TRE/PB, (ii) aplicar a Ricardo Vieira Coutinho, Tárcio Handel
da Silva Pessoa Rodrigues, Antônio Eduardo Balbino e Renato Costa Feliciano a sanção de
inelegibilidade por 8 anos, contados a partir do ano da eleição e (iii) condenar Ricardo Vieira
Coutinho e Márcia de Figueiredo Lucena Lira à pena de multa no valor de R$ 60.000,00, cada, em
virtude da prática da conduta vedada consubstanciada na distribuição, durante o período eleitoral
de 2014, de kits escolares contendo propaganda institucional, e, por fim, negando provimento aos
recursos ordinários interpostos por Ricardo Vieira Coutinho, por Márcia de Figueiredo Lucena Lira,
por Waldson Dias de Souza e por Ana Lígia Costa Feliciano, pediu vista o Ministro Luis Felipe
Salomão. Aguardam os Ministros Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin,
Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente). Falaram: pelo recorrente/recorrido
Ministério Público Eleitoral, o Dr. Renato Brill de Góes; pelos recorrentes/recorridos PSDB Estadual e Coligação A Vontade do Povo, o Dr. Harrison Targino; pelo recorrente/recorrido Ricardo
Vieira Coutinho, o Dr. Rafael Carneiro; e, pela recorrente/recorrida Ana Lígia Costa Feliciano e pelo
recorrido Renato Costa Feliciano, o Dr. Walber de Moura Agra.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às treze horas e quatro minutos. E, para
constar, eu, ________________, Rui Moreira de Oliveira, Diretor-Geral, lavrei a presente ata que
vai assinada pelo Senhor Ministro Presidente deste Tribunal.
Brasília, 27 de agosto de 2020.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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Presidente

ATA
ATA DA 83ª SESSÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 2020
SESSÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVA
Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes os Senhores Ministros Edson
Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto e Sérgio Banhos. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Renato Brill de Góes. Diretor-Geral,
Rui Moreira de Oliveira. Às nove horas e dez minutos foi aberta a sessão por videoconferência
(Res. Adm.-TSE nº 2/2020).
JULGAMENTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2-64.2000.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
INTERESSADO: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou a proposta de alteração da Res.-TSE nº 22.901
/2008, que dispõe sobre a prestação de serviço extraordinário no âmbito da Justiça Eleitoral, nos
termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Edson Fachin, Alexandre de
Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0601330-76.2020.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
INTERESSADO: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou a proposta de alteração da Res.-TSE nº 23.368
/2011, a fim de possibilitar a realização do serviço extraordinário durante a vigência da Res.-TSE nº
23.615/2020, que estabelece regime de plantão no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
prevenir o contágio da COVID-19 e garantir o acesso à Justiça neste período emergencial, nos
termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Edson Fachin, Alexandre de
Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO CANCELAMENTO DE
REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO Nº 0604166-27.2017.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
EMBARGADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - NACIONAL
ADVOGADOS: EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como 2º pedido de
reconsideração e o indeferiu, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros
Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre
de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO Nº
0600474-83.2018.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - NACIONAL
ADVOGADOS: EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, recebeu o agravo regimental como pedido de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
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Decisão: O Tribunal, por unanimidade, recebeu o agravo regimental como pedido de
reconsideração e o indeferiu, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros
Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre
de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às nove horas e dezoito minutos. E, para
constar, eu, ________________________, Rui Moreira de Oliveira, Diretor-Geral, lavrei a presente
ata que vai assinada pelo Senhor Ministro Presidente deste Tribunal.
Brasília, 27 de agosto de 2020.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente

ATA
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA JURISDICIONAL
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2020
Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes os Senhores Ministros Edson
Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto e Sérgio Banhos. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Renato Brill de Góes. Diretor-Geral,
Rui Moreira de Oliveira. Às dez horas e dez minutos foi aberta a sessão por videoconferência (Res.
Adm.-TSE nº 2/2020), sendo lida e aprovada a ata da 82ª sessão.
JULGAMENTOS
RECURSO ORDINÁRIO Nº 1954-70.2014.6.15.0000 (JOÃO PESSOA - PB)
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRENTE/RECORRIDO: SEVERINO RAMALHO LEITE
ADVOGADOS: ANDRÉA MENDES LACERDA E OUTROS
RECORRENTE/RECORRIDA: COLIGAÇÃO A VONTADE DO POVO
ADVOGADOS: HARRISON ALEXANDRE TARGINO E OUTROS
RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - ESTADUAL
ADVOGADOS: FLÁVIA STELLA CARDOSO E OUTROS
RECORRIDO: RICARDO VIEIRA COUTINHO
ADVOGADOS: FÁBIO BRITO FERREIRA E OUTROS
RECORRIDA: ANA LÍGIA COSTA FELICIANO
ADVOGADOS: MARCELO WEICK POGLIESE E OUTROS
Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de ingresso do Partido
Democrático Trabalhista - Nacional na condição de assistente simples da recorrida Ana Lígia Costa
Feliciano, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão,
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís
Roberto Barroso (Presidente). Prosseguindo no julgamento, após o voto do Relator, não
conhecendo do recurso ordinário interposto por Severino Ramalho Leite, em razão de ausência de
interesse recursal, e dando parcial provimento aos recursos da Coligação A Vontade do Povo e do
Ministério Público Eleitoral, para aplicar a Ricardo Vieira Coutinho e Severino Ramalho Leite a
sanção de inelegibilidade pelo período de 8 anos, a partir do pleito de 2014, pediu vista o Ministro
Luis Felipe Salomão. Aguardam os Ministros Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos,
Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente). Falaram: pela recorrente
/recorrida Coligação A Vontade do Povo, o Doutor Daniane Furtado; pelo Partido Democrático
Trabalhista - Nacional, assistente da recorrida Ana Lígia Costa Feliciano, o Dr. Walber de Moura
Agra; e, pelo recorrido Ricardo Vieira Coutinho, o Dr. Fernando Neves.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 2012-73.2014.6.15.0000 (JOÃO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 2012-73.2014.6.15.0000 (JOÃO
PESSOA - PB)
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
AGRAVADO: CÁSSIO RODRIGUES DA CUNHA LIMA
ADVOGADOS: HARRISON ALEXANDRE TARGINO E OUTROS
AGRAVADOS: COLIGAÇÃO A FORÇA DO TRABALHO E OUTRO
ADVOGADOS: FÁBIO BRITO FERREIRA E OUTROS
AGRAVADO: RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR
ADVOGADOS: EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA E OUTRO
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0601022-05.2018.6.11.0000 (CUIABÁ - MT)
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE: MAURO CÉSAR LARA DE BARROS
ADVOGADO: AGUINALDO ALMEIDA SANTOS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL Nº 842-60.2016.6.19.0105 (ITAGUAÍ - RJ)
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE: WESLEI GONÇALVES PEREIRA
ADVOGADOS: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
EMBARGADA: COLIGAÇÃO O POVO NO PODER
ADVOGADOS: JOSEPH PIÑEIRO DE CARVALHO
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente). Suspeição do
Ministro Sérgio Banhos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL Nº 83-13.2016.6.05.0000 (SALVADOR - BA)
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE: LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.
ADVOGADOS: PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO E OUTROS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0600574-03.2019.6.18.0000
(PIRIPIRI - PI)
RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
AGRAVANTES: RÁDIO FM CIDADE DE PIRIPIRI LTDA. E OUTROS
ADVOGADO: MARCUS VINÍCIUS SANTOS SPÍNDOLA RODRIGUES
AGRAVADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - MUNICIPAL
ADVOGADO: ANTÔNIO MENDES MOURA
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
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ADVOGADO: ANTÔNIO MENDES MOURA
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de
Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0602910-30.2018.6.21.0000
(PORTO ALEGRE - RS)
RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
AGRAVADA: CLÁUDIA VIEIRA DE ARAÚJO
ADVOGADO: LUCAS COUTO LAZARI
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de
Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0602330-11.2018.6.17.0000
(RECIFE - PE)
RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
AGRAVANTE: ANTÔNIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS
ADVOGADOS: BRUNO AUGUSTO PAES BARRETO BRENNAND E OUTROS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e julgou
prejudicado o pedido de efeito suspensivo, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator
os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0601136-30.2018.6.15.0000
(JOÃO PESSOA - PB)
RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
AGRAVADA: JULIANA KARLA FALCÃO DE ARAÚJO MATIAS
ADVOGADOS: MARCEL DE MOURA MAIA RABELLO E OUTRO
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de
Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Luís Roberto Barroso (Presidente).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0601267-10.2018.6.22.0000
(PORTO VELHO - RO)
RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
AGRAVADA: GRACIELE KÜRTZ
ADVOGADO: GILSON CÉSAR STEFANES
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de
Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Luís Roberto Barroso (Presidente).
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às onze horas e vinte e cinco minutos. E, para
constar, eu, ________________________, Rui Moreira de Oliveira, Diretor-Geral, lavrei a presente
ata que vai assinada pelo Senhor Ministro Presidente deste Tribunal.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente
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ANDRESS AMADEUS PINHEIRO SANTOS (7875/SE) ............................................................ 106
ANGELO LONGO FERRARO (2612680/SP) ............................................................................... 16
ANNA CECILIA ANDRADE CACHO (6237000A/SE) ................................................................ 106
ANTONIO CESAR BUENO MARRA (1766000S/DF) ........................................................ 7 60 60
ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (27563/GO) .................................................................... 56
ASSIRLEY BARBOSA GUIMARAES (101890/MG) ..................................................................... 32
BERNARDO ROMANIZIO DE CARVALHO (0101730/MG) ............................................. 12 12 12
BRENNO MARCUS GUIZZO (0358675/SP) ................................................................................ 93
BRENO TRAJANO DOS SANTOS (0091807/MG) .......................................................... 12 12 12
BRUNA LOSSIO PEREIRA (4551700A/DF) ................................................................................ 22
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA (0103584/MG) ...................................................... 32
BRUNO RUAS CARNEIRO DE CASTRO MOREIRA (0148494/RJ) ......................................... 101
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES (64274/MG) ............................................................... 87
CAROLINA FREIRE NASCIMENTO (5968700/DF) ..................................................................... 16
CELSO DE BARROS CORREIA NETO (0008284/AL) ................................................................ 63
DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE (0005991/MA) .............................................................. 7 7
DANIEL STOLEAR SIMOES (136240/RJ) ................................................................................... 66
DANIELA MAROCCOLO ARCURI (1807900A/DF) ..................................................................... 22
DARLA EBERT VARGAS (2001000S/MT) ................................................................ 56 56 60 60
DIEGO RANGEL ARAUJO (5631500A/DF) ................................................................................. 22
DYOGO CROSARA (0023523/GO) ............................................................................................. 22
EDILENE LOBO (074557/MG) ..................................................................................................... 81
EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO (207B/SE) ................................................................ 106
ENEAS GARCIA FERNANDES NETO (0006756/MA) .............................................................. 7 7
EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO (0493500/DF) ...................................................... 16
FABIANO FREIRE FEITOSA (0003173/SE) ................................................................................ 63
FABRICIO JULIANO MENDES MEDEIROS (027581/DF) .......................................................... 63
FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS (0003640/RN) ...................................... 114
FELIPE SANTOS CORREA (0053078/DF) .................................................................................. 55
FELIPPE ANDRADE CACHO (8080/SE) ................................................................................... 106
FELISMINO ALVES FERREIRA JUNIOR (36116/DF) ................................................................. 66
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS FILHO (3793400/DF) .................................................... 16
FERNANDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR (0041156/CE) ........................................................ 28
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO (0018109/BA) ...................................................... 14
GABRIEL BRANDAO RIBEIRO (4883700/DF) ............................................................................ 16
GEORGEA MICHELE LARANJEIRA FAISLON HUGHES (0038987/DF) ................................... 14
GILSON ALVES BARROS (0007492/MA) ................................................................................. 7 7
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GILSON ALVES BARROS (0007492/MA) ................................................................................ 7 7
GILSON LANGARO DIPP (5112/RS) .......................................................................................... 55
GISELLE TORRES ALMEIDA (62722/DF) .................................................................................. 55
GLAUCIA ALVES CORREIA (3714900A/DF) .............................................................................. 63
GUILHERME NELSON CORREA DOS SANTOS (51242/DF) .................................................. 106
GUILHERME OCTAVIO SANTOS RODRIGUES (0084349/MG) ................................................ 12
HELLEN LUIZA PINHEIRO MARQUES DE SOUZA (0041378/CE) ............................................ 28
HERMAN TED BARBOSA (010001/DF) ........................................ 55 55 105 105 105 105 105
HUENDEL ROLIM WENDER (10858/O/MT) ......................................................................... 60 60
HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO (6104300A/DF) ........................................................... 22
HUMBERTO HENRIQUE VERAS TEIXEIRA FILHO (0006645/MA) ......................................... 7 7
IAN RODRIGUES DIAS (10074/DF) .......................................................................................... 101
IGOR VILHENA DE MELO RIKER (0161012/RJ) ...................................................................... 101
ISRAEL ASSER EUGENIO (0016562/MT) ............................................................................ 60 60
IVAN MARTINS PINHEIRO (017517/RJ) ............................................................................... 6 6 6
JAIME ANGELO NONATO FUSCO (109456/RJ) ........................................................................ 66
JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES (0003131/SE) ............................................. 63 63
JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA (0015429/MT) .............................................. 60 60 60 60 60
JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR (0011785/MT) ............................................ 60 60 60 60
JOSE CARLOS DA SILVA BRITO (1230440A/SP) ..................................................................... 35
JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (0297700A/DF) ............................................... 7 60 60
JOSE ROLLEMBERG LEITE NETO (0002603/SE) ..................................................................... 63
JOSE SAD JUNIOR (0065791/MG) ............................................................................................. 32
KARINA DE PAULA KUFA (0245404/SP) ................................................................................... 66
KARLA JANINE PENHA GUILHON ROSA (9351/MA) .................................................................. 7
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES (8276700A/MG) ................................................................... 87
LARISSA CRISTINA NOGUEIRA DE MELO DA SILVA SANTOS (0019913/MA) ........................ 7
LAURA FERREIRA ALVES DE CARVALHO (0034601/GO) ....................................................... 22
LAURO MARIO PERDIGAO SCHUCH (037500/RJ) ................................................................. 101
LEANDRO MELLO FROTA (148426/RJ) ..................................................................................... 66
LENINE POVOAS DE ABREU (0017120/MT) ........................................................... 56 56 60 60
LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO (41258/DF) ............................. 60 60 60 60
LIANA CLAUDIA HENTGES CAJAL (5092000A/DF) .................................................................. 32
LISE REIS BATISTA DE ALBUQUERQUE (2599800A/DF) .................. 55 55 105 105 105 105
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO (1541000A/DF) ................................................... 22
LUCIANA FERREIRA GONCALVES (1503800A/DF) ........................................ 105 105 105 105
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES (0006542/MA) .............................................................. 7 7
LUIS FRANCISCO RODRIGUES LIMA (0019173/MA) ............................................................. 7 7
LUIZ CESAR BARBOSA LOPES (0034850/GO) ......................................................................... 16
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA (2612500A/BA) .................................................................. 106
MANOEL FERREIRA SANTOS FILHO (9301/SE) .................................................................... 106
MARA DE FATIMA HOFANS (0068152/RJ) .............................................................................. 101
MARCELO WINCH SCHMIDT (5359900/DF) .............................................................................. 16
MARCIO LUIZ SILVA (1241500A/DF) ......................................................................................... 63
MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO (6281800A/RJ) ..................................................................... 101
MARIANA PEREIRA NINA (0013051/MA) ................................................................................. 7 7
MATHEUS DE FARIA BRITO (168420/MG) ................................................................................ 81
MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO (0015436/MT) ...................................... 60 60 60 60 60
MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM (0043712/MG) ................................................................ 12
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MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO (0015436/MT) ..................................... 60 60 60 60 60
MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM (0043712/MG) ............................................................... 12
MAYARA DE SA PEDROSA (0040281/DF) ........................................................................... 60 60
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES (5746900/DF) ................................................................... 16
NADHIALYPE SILVA RIBEIRO (9282/SE) ................................................................................ 106
NADJA GLEIDE SA DAS NEVES (0045779/BA) ......................................................................... 14
OLIVER OLIVEIRA SOUSA (57888/DF) ...................................................................................... 35
PATRICIA NAVES MAFRA (0021447/MT) ................................................................ 56 56 60 60
PATRICIA SOLIMENI SARTORI (0421754/SP) .......................................................................... 93
PAULO ERNANI DE MENEZES (0001686/SE) ..................................................................... 63 63
PAULO MACHADO GUIMARAES (005358/DF) .......................................................................... 35
RACHEL LUZARDO DE ARAGAO (5666800/DF) ....................................................................... 16
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO (0025120/DF) ................................................... 55
RAONI MULLER VIANA DE OLIVEIRA (5917700A/DF) ............................................................. 63
RAPHAEL D ANTONIO PIRES (0388954/SP) ............................................................................. 93
RICARDO MARTINS JUNIOR (0054071/DF) .............................................................................. 63
ROBISON PAZETTO JUNIOR (19641/O/MT) ..................................................... 60 60 60 60 60
RODRIGO LEPORACE FARRET (1384100A/DF) ....................................................................... 22
RODRIGO TERRA CYRINEU (0016169/MT) ........................................................................ 60 60
RONIMARCIO NAVES (0006228/MT) ................................................................................... 60 60
SAULO ISMERIM MEDINA GOMES (0000740A/SE) ................................................................ 106
SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ (5103300A/DF) ............................ 55 55 105 105 105 105
SIDNEY SA DAS NEVES (0019033/BA) ..................................................................................... 14
SILVIO ESTRELA MALLET (097241/RJ) ..................................................................................... 66
TARSO DUARTE DE TASSIS (0084545/MG) ................................................................. 12 12 12
TEODORO ANTONIO DA CRUZ FILHO (17176/DF) ................................................................ 1 1
THAISA MARA DE SOUZA (0129975/MG) ..................................................................... 12 12 12
THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS (0004650/RN) ........................................................ 114
VINICIUS CEPIL COELHO (17487/O/MT) ................................................................. 56 56 60 60
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO (2499100A/DF) .............................................. 7 60 60
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