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RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
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Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO FELICIO FUCK - DF18810, LUIS GUSTAVO
ORRIGO FERREIRA MENDES - DF4523300A, ROMULO MARTINS NAGIB - DF1901500A,
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REQUERIDO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Trata-se de pedido de requerimento de tutela de urgência formulado por Meraldo Figueiredo Sá
para concessão de efeito suspensivo ao recurso especial eleitoral já interposto, em 25.3.2021, nos
autos nº 0600071-37.2020.6.11.00001, que tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso
(TRE/MT).
Argumenta, de início, que o referido recurso, interposto em processo de registro de candidatura,
não está sujeito ao juízo de admissibilidade na origem, portanto a jurisdição do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) já está inaugurada.
Historia que, em 2008, o requerente foi réu em ação civil pública por ato culposo de improbidade,
com sentença de procedência publicada em 27.6.2013, na qual houve sua condenação à pena de
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos. Afirma que, contra esse ato, em
15.7.2013, houve interposição de apelação, porém sem o recolhimento das custas. Com base
nisso, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) reconheceu a deserção.
Na sua ótica, o ato posterior que reconhece a deserção do recurso teria efeito ex tunc e natureza
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Na sua ótica, o ato posterior que reconhece a deserção do recurso teria efeito ex tunc e natureza
meramente declaratória, de maneira que seria preciso certificar o trânsito em julgado na data do
errôneo manejo do apelo. Com esse raciocínio, defende que a suspensão dos direitos políticos por
5 (cinco) anos perdurou tão somente até 2018, o que viabilizaria sua candidatura no pleito de 2020.
Argumenta que há voto do Ministro Luís Roberto Barroso proferido no REspe nº 0600204-46/ES
(Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, pendente de conclusão, com vista ao Ministro Sérgio
Banhos) de maneira favorável à tese defensiva.
Com base nisso, requer "a imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial já
interposto, restabelecendo-se, por ora, a sentença e viabilizando-se a diplomação e a posse do
Prefeito eleito até o julgamento final do recurso especial neste Tribunal Superior Eleitoral, ou ao
menos até final julgamento do leading case na matéria (REspEl nº 0600204-46)" (ID nº 129329588).
É o relatório do necessário.
Decido.
O exame preambular da controvérsia não autoriza, com base nos argumentos suscitados, a
suspensão liminar dos efeitos do acórdão regional.
Em análise do pleito, tendo em vista o teor do art. 12, parágrafo único, da LC nº 64/90, bem como
do art. 67, § 2º, da Res.-TSE nº 23.609/2019, rememoro que a "atribuição de efeito suspensivo a
recurso especial se restringe a situações excepcionais, em que (i) instaurada a competência do
Tribunal Superior Eleitoral, (ii) verificada a plausibilidade das razões contidas no especial e (iii)
constatado o periculum in mora" (TCA nº 0602024-45/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
24.3.2021).
Com isso em mente, recorto, de início, o quadro-fático emoldurado na origem para melhor
compreensão da matéria.
No acórdão em cujos efeitos repousa a pretensão de suspensão, consta que o requerente foi
condenado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa à pena de suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos. A sentença foi publicada em 27.6.2013, e contra ela
houve a interposição, em 15.7.2013, de apelação despida do recolhimento de custas.
O recurso foi recebido em duplo efeito em primeiro grau e encaminhado ao TJMT, que, em
7.10.2014, não admitiu a insurgência em razão da deserção. O apelante interpôs então recurso
especial, que teve o juízo de admissibilidade negativo, o que ensejou a interposição de agravo
para subida do apelo especial. No Superior Tribunal de Justiça (STJ), o relator, por decisão
monocrática, negou seguimento ao recurso, oportunidade em que houve a interposição de agravo
regimental e, posteriormente, a manutenção da decisão pelo órgão colegiado. Por fim, sobreveio a
oposição de embargos de declaração contra o pronunciamento da Turma, de maneira que o último
julgamento do STJ ocorreu em 28.11.2017, com certificação de trânsito em julgado em 2018.
O ponto nodal dos autos de cujo acórdão se pretende a suspensão dos efeitos, portanto, é definir o
momento a partir do qual ocorre o trânsito em julgado na situação em que há a interposição de
recurso deserto.
Na origem, entendeu-se que o trânsito ocorre no escoamento do prazo recursal referente ao último
pronunciamento proferido no processo, ao passo que o requerente defende que o marco correto é
o momento da interposição do recurso defeituoso, pois os pronunciamentos posteriores que
reconhecem o vício intransponível e não admitem a insurgência teriam natureza meramente
declaratória e efeito ex tunc.
A preponderar a tese da requerente, a pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5
(cinco) anos esvaiu-se em 2018, pois o recurso deserto foi interposto em 2013, diferentemente do
que firmado no acórdão em que pende o recurso especial interposto, no qual foi assentado que o
trânsito em julgado ocorreu após escoado o prazo recursal referente ao último pronunciamento
levado a efeito no STJ, em 2018, portanto a suspensão dos direitos políticos subsiste até 2023.
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levado a efeito no STJ, em 2018, portanto a suspensão dos direitos políticos subsiste até 2023.
Transcrevo a ementa daquele pronunciamento:
AGRAVO INTERNO. ELEIÇÕES 2020 REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO.
PREFEITO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. TRÂNSITO EM JULGADO DE
CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO ACERCA DA
DATA DA OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO NO CASO DE RECURSO NÃO
ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CINCO
ANOS DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. NATUREZA DECLARATÓRIA DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RECURSO. EFEITOS "EX NUNC" EM REGRA.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÚLTIPLOS RECURSOS QUE
POSTERGARAM O TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA DE 2013 E TRÂNSITO EM
JULGADO OCORRIDO SOMENTE EM 2017 NO STJ. CONDENADO QUE SE BENEFICIOU
ANTERIORMENTE DA INTERPOSIÇÃO VOLUNTÁRIA DE DIVERSOS RECURSOS AO LONGO
DO TEMPO. CANDIDATURA DEFERIDA EM ELEIÇÃO PASSADA EXATAMENTE EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DOS EFEITOS "EX NUNC" DE
TODOS OS RECURSOS INTERPOSTOS PELO CANDIDATO NOS AUTOS DA AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO PROVIDO. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO.
1. Não pode se candidatar aquele que se encontra com seus direitos políticos suspensos em
decorrência de sanção aplicada em sentença condenatória por ato de improbidade administrativa,
transitada em julgado (art. 37, § 4°, da CF c/c art. 20, "caput" da Lei n° 8.429/1992), pelo prazo de
suspensão definido na decisão.
(ID nº 129330838)
De início, deixo claro que, no REspe nº 0600204-46/ES (Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
pendente de conclusão, com vista ao Ministro Sérgio Banhos), a situação fática é diversa da que
se põe nestes autos.
Naquele feito, expus que não existia divergência jurisprudencial apta à abertura da instância
especial, por isso fiz incidir na espécie o teor da Súmula nº 28/TSE. Além dessa fundamentação,
ponderei que havia, naquele caso, uma certidão de trânsito em julgado expedida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), que merecia ser prestigiada.
O voto divergente prolatado pelo ilustre Ministro Luís Roberto Barroso, por outro lado, baseou-se
em uma situação singular daqueles autos, pois, na Justiça Comum, o juiz da execução
desconsiderou a certidão de trânsito expedida pelo serventuário do STF e firmou, em sede
jurisdicional, que o trânsito em julgado teria ocorrido em momento anterior, justamente na data da
inadmissão dos recursos na origem. Nessa linha, o voto teve como fundamentação o teor da
Súmula nº 41/TSE.
Nesse sentido, em que pese a similitude teórica entre ambos os feitos, compreendo que há, em
cada um, especificidades fáticas suficientes a não impor solução conjunta, tampouco relação de
prejudicialidade por segurança jurídica, como pretende o requerente em seu pedido.
Superado esse ponto, em análise superficial da demanda, próprio do cotejo das cautelares,
entendo que dois óbices se impõem ao deferimento do pleito formulado.
A uma, os precedentes do STJ e do STF que firmam a ocorrência do trânsito em julgado no
momento da decisão de inadmissão do recurso incabível ou viciado são, em sua quase totalidade,
estabelecidos no âmbito processual penal e detêm, como fundamento jurídico, desestimular a
interposição de recursos temerários unicamente com o intento de protelar o trânsito em julgado e o
início do cumprimento da pena. Transcrevo, nesse sentido, importante precedente da colenda
Terceira Seção do STJ:
PENAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
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PENAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 315 DO STJ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO CONFIRMADA NO ÂMBITO DO STJ.
FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. MOMENTO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO.
1. Nos termos da Questão de Ordem acolhida nestes autos, a Súmula 315 do Superior Tribunal de
Justiça foi superada, em caráter excepcional, para se admitir o processamento dos embargos de
divergência em agravo.
2. Divergência estabelecida quanto à formação da coisa julgada quando o recurso especial é
inadmitido na origem com posterior decisão do Superior Tribunal de Justiça confirmando essa
inadmissibilidade.
3. Consoante posicionamento do Supremo Tribunal Federal, especificamente no âmbito do
processo penal, não é a interposição de recurso dentro do prazo legal que impede o trânsito em
julgado da decisão judicial, mas sim a interposição de recurso cabível, pois o recurso só terá o
poder de impedir a formação da coisa julgada se o mérito da decisão recorrida puder ser
modificado.
4. A decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário possui natureza jurídica
eminentemente declaratória, tendo em vista que apenas pronuncia algo que já ocorreu
anteriormente - e não naquele momento - motivo pelo qual opera efeitos ex tunc. Assim, o trânsito
em julgado retroagirá à data de escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível.
5. Recursos flagrantemente incabíveis não podem ser computados no prazo da prescrição da
pretensão punitiva, sob pena de se premiar o réu com a impunidade, pois a procrastinação
indefinida de recursos contribui para a prescrição.
6. Conclusão que mais se coaduna com o princípio da duração razoável do processo, previsto no
art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, erigido a direito fundamental, que tem por finalidade a efetiva
prestação jurisdicional.
7. O julgamento do agravo deve preceder à eventual declaração de prescrição da pretensão
punitiva. Somente nas hipóteses em que o agravo não é conhecido por esta Corte (art. 544, § 4º, I,
do CPC), o agravo é conhecido e desprovido (art. 544, § 4º, II, "a") e o agravo é conhecido e o
especial tem seu seguimento negado por ser manifestamente inadmissível (art. 544, § 4º, II, "b" 1ª parte), pode-se afirmar que a coisa julgada retroagirá à data do escoamento do prazo para a
interposição do recurso admissível. Nas demais hipóteses previstas no § 4º, II, do artigo em
comento, o especial é considerado admissível, ainda que sem sucesso, não havendo que se falar
em coisa julgada operada ainda no Tribunal de origem.
8. Embargos de divergência acolhidos para reformar a decisão proferida no agravo, firmando o
entendimento de que, inadmitido o recurso especial pelo Tribunal de origem, em decisão mantida
pelo STJ, há a formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término do prazo para
interposição do último recurso cabível.
9. Retorno dos autos à Sexta Turma para que decida o agravo interposto contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, matéria prejudicial à verificação da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva.
(STJ, EAREsp nº 386266/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe de 3.9.2015 - grifei)
Por outro lado, em âmbito processual civil, é majoritária a compreensão na linha de que o trânsito
em julgado ocorre após escoado o prazo recursal atinente ao último pronunciamento judicial, ainda
que essa decisão tenha negado seguimento a recurso pela ausência de algum dos requisitos
formais, aí incluída a tempestividade ou mesmo o preparo. Tal compreensão, ademais, foi
cristalizada na Súmula nº 401/STJ, que norteia o prazo decadencial para a propositura da ação
rescisória, a qual dispõe que o "prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for
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rescisória, a qual dispõe que o "prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for
cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial".
Não desconheço que há correntes doutrinárias diversas a respeito da matéria, bem como
posicionamentos jurisprudenciais em sentido contrário, sendo digno de destaque a decisão
monocrática do ilustre Ministro Luiz Fux na Rcl nº 41730/RN (DJe de 23.6.2020), mencionada,
inclusive, na petição inicial. É de se notar que tal posicionamento é já de longa data e, quando no
STJ, Sua Excelência já ressalvava sua compreensão, acompanhando a corrente, como já dito,
majoritária a respeito da matéria. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA QUE JULGA DESERTO
O RECURSO.
1. O prazo decadencial para proposição de ação rescisória é de 02 (dois) anos, contados a partir
do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, mesmo que este se limite a julgar deserto o
recurso, por falta de preparo.
2. Multifários precedentes do STJ:(AGRESP 79877, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 13/08/01; REsp
135956, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 02/02/1998; REsp 203067, Rel. Min. Felix Fischer,
DJ de 14/02/00)
3. Ressalva do ponto de vista do relator no sentido de que o juízo de admissibilidade dos recursos
realizados pela instância ad quem é meramente declaratório, e tem efeitos ex tunc. Assim, a data
do trânsito em julgado retroage ao momento da interposição do recurso inadmissível, que, neste
aspecto, equivale ao recurso não interposto.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 654368/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 25.4.2005 - grifei)
Ainda em análise perfunctória, verifico também um segundo óbice ao acolhimento da tese
suscitada, o que afasta a probabilidade do direito invocado. É que, apesar de pretender a natureza
declaratória da decisão que finalmente inadmite o recurso viciado, o que implicaria efeito ex tunc
para estabelecimento do trânsito em julgado, certo é que, enquanto não proferida a referida
decisão, não há como conferir eficácia à pena de suspensão dos direitos políticos, consoante art.
20 da Lei nº 8.429/92.
Cria-se, portanto, um limbo jurídico que torna inócua a aplicação dessa penalidade, pois, até que
se ultime a marcha processual, com o escoamento do prazo recursal atinente à última decisão que
inadmite o recurso viciado, não é possível efetivamente executá-la, mesmo porque pende
insurgência capaz de reformar a decisão primeva que reconheceu a mácula formal do recurso.
Por outro lado, uma vez transcorrido o prazo recursal computado da última decisão que finalmente
reconheceu o vício, já seria tarde para impor a suspensão dos direitos políticos, ou, ao menos, boa
fatia do lapso já teria se esvaído, pois o reconhecimento do trânsito operar-se-ia retroativamente.
É esse, aliás, o cenário do caso dos autos, pois, no momento da interposição do recurso deserto,
em 2013, não seria possível a imposição da suspensão dos direitos políticos diante da pendência
recursal. Por outro lado, no ano de 2018, quando findo o trâmite no STJ, caso se opere os
pretendidos efeitos retroativos a tal pronunciamento, com a declaração de trânsito em julgado em
2013, os 5 (cinco) anos da suspensão do direito político não mais seriam passíveis de imposição.
Nesse sentido, por ora, não vislumbro probabilidade do direito invocado, sem prejuízo de um
estudo mais profundo na oportunidade que sobrevirá, em razão da interposição do recurso
especial noticiado.
Ante o exposto, nego seguimento ao requerimento formulado, com base no art. 36, § 6º, do
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.
Junte-se cópia deste decisum no REspe nº 0600071-37/MT, assim que os autos aportarem neste
Tribunal.
Publique-se.
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Publique-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600237-15.2019.6.00.0000
PROCESSO

: 0600237-15.2019.6.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (BRASÍLIA - DF)

RELATOR

: Ministro Sergio Silveira Banhos

FISCAL DA LEI

: Procurador Geral Eleitoral

RESPONSÁVEL

: SERGIO DA SILVA BERNARDO

ADVOGADO

: SILVIO ESTRELA MALLET (097241/RJ)

RESPONSÁVEL

: SUED HAIDAR NOGUEIRA

ADVOGADO

: SILVIO ESTRELA MALLET (097241/RJ)

REQUERENTE

: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA (PMB) - NACIONAL

ADVOGADO

: SILVIO ESTRELA MALLET (097241/RJ)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DIRETÓRIO NACIONAL.
AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA
DOS RECURSOS DESTINADOS À FUNDAÇÃO NÃO CONSTITUÍDA. PROGRAMA DE
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. APLICAÇÃO DE RECURSOS.
IRREGULARIDADES. DESAPROVAÇÃO.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido da Mulher Brasileira (PMB),
relativa ao exercício financeiro de 2018, com sugestão de desaprovação das contas pela unidade
técnica e pelo Ministério Público Eleitoral.
ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
2. As impropriedades e irregularidades constatadas foram as seguintes: i) ausência de
confiabilidade e transparência devido à falta de documentação contábil e às inconsistências das
informações inseridas no Sistema de Prestação de Contas Anual; ii) recebimento de recursos de
origem não identificada; iii) débitos na conta específica de Fundo Partidário sem registro no
Sistema de Prestação de Contas Anual e/ou sem apresentação de documentação suporte; iv) valor
remanescente não destinado à constituição da fundação de doutrinação política, bem como a
movimentação indevida dos recursos destinados à fundação partidária não constituída; v)
irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário em programa de incentivo à
participação política das mulheres.
3. Embora regularmente intimado, o PMB não corrigiu as inconsistências informadas, tampouco se
pronunciou nas fases processuais previstas nos arts. 36, § 7º, e 40, I, da Res.-TSE 23.604, motivo
pelo qual, no parecer conclusivo, a Asepa assinalou que, diante da omissão do partido em
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pelo qual, no parecer conclusivo, a Asepa assinalou que, diante da omissão do partido em
apresentar manifestação, permaneceram todas as irregularidades apontadas.
4. Não obstante a inércia da agremiação quanto às diligências emanadas, a unidade técnica
prosseguiu no estudo das contas, haja vista que encontrou elementos mínimos para sua análise, o
que impede o seu julgamento pela não prestação, nos termos do art. 34, § 4º, I e II, da Res.-TSE
23.546.
5. Conforme consta do parecer conclusivo da unidade técnica, foram verificados créditos na conta
de Outros Recursos sem a identificação de sua origem (total de R$ 57.885,33), uma vez que não
houve registro de receitas/origens no Sistema de Prestação de Contas Anual nem a juntada de
documentação comprobatória.
6. O recebimento de recursos de origem não identificada prejudica a análise de sua regularidade e
"impossibilita o controle efetivo da Justiça Eleitoral sobre a origem do valor que transitou na conta
da agremiação, impedindo que a movimentação financeira do partido seja aferida em sua
completude" (PC 300-65, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 13.5.2019).
7. A unidade técnica destacou a existência de movimentação bancária específica do Fundo
Partidário que não foi objeto de lançamento no Sistema de Prestação de Contas Anual, no valor de
R$ 361.746,59, a qual foi considerada irregular, haja vista a pendência de registro e a não
apresentação de documentação comprobatória.
8. A Asepa ainda destacou que foram apresentados diversos gastos no Sistema de Prestação de
Contas Anual, no montante de R$ 731.784,96, sem que fosse localizada nos autos a respectiva
documentação comprobatória - documentos fiscais, comprovação da efetiva prestação dos
serviços e demonstração da vinculação do gasto com as atividades partidárias.
9. As inúmeras movimentações na conta específica do Fundo Partidário, no montante de R$
1.093.531,55, sem registro no Sistema de Prestação de Contas Anual e/ou carentes dos
documentos necessários para atestar a regularidade dos gastos, impede a análise da vinculação
dessas despesas com a atividade partidária, conforme determina o art. 44 da Lei 9.096/95.
10. A análise de extrato bancário específico demonstra que os recursos destinados à criação da
fundação partidária, embora transferidos à conta especial, foram movimentados indevidamente
pela agremiação.
11. O partido descumpriu o disposto no art. 44, IV, da Lei 9.096/95, o qual estabelece a
obrigatoriedade de destinação do limite mínimo de 20% de tais recursos para aplicação na criação
e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, pois o
valor transferido pelo partido para a conta específica relativa aos recursos destinados à
constituição da fundação corresponde a apenas 18,81% do Fundo Partidário recebido no exercício.
12. A movimentação indevida dos recursos destinados à fundação partidária não constituída, no
valor de R$ 254.139,71, configura descumprimento à parte final do art. 20, § 2º, da Res.-TSE
23.546, o qual estabelece que, inexistindo instituto ou fundação de pesquisa, de doutrinação e de
educação política, o percentual estabelecido no inciso IV do art. 44 da Lei 9.096/95 deve ser
levado à conta especial do diretório nacional do partido político, permanecendo bloqueada até que
se verifique a criação da referida entidade.
13. Embora o PMB tenha transferido o montante mínimo estabelecido legalmente para a conta
específica do programa de promoção e difusão da participação política das mulheres,
correspondente ao valor de R$ 61.460,48, não foi comprovada a observância do disposto no art.
22 da Res.-TSE 23.546, dada a ausência completa de documentação fiscal nos autos.
14. O § 3º do art. 18 da Res.-TSE 23.546 estabelece que 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 9.096/95, não sendo admissível mero provisionamento contábil.
15. O percentual total de irregularidade em relação aos recursos recebidos do Fundo Partidário é
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do inciso V do art. 44 da Lei 9.096/95, não sendo admissível mero provisionamento contábil.
15. O percentual total de irregularidade em relação aos recursos recebidos do Fundo Partidário é
de 112,14%, uma vez que o PMB recebeu, no exercício de 2018, R$ 1.269.621,51 do Fundo
Partidário, sendo que as irregularidades referentes a tais recursos totalizam R$ 1.423.790,61, dos
quais R$ 1.362.330,13 estão sujeitos a ressarcimento ao erário.
CONCLUSÃO
Prestação de contas desaprovada, com base no art. 37 da Lei 9.096/95, c.c. o art. 46, III, da Res.TSE 23.464, impondo-se ao partido:
a) a restituição aos cofres públicos dos valores pagos indevidamente com recursos do Fundo
Partidário, no montante de R$ 1.362.330,13, acrescida de multa de 20%, considerando a
proporção e o valor absoluto elevado da irregularidade detectada (art. 37 da Lei 9.096/95, o art. 49,
§ 2º, incisos I e II, da Res.-TSE 23.546);
b) o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 57.885,33, devido ao recebimento de
recursos de origem não identificada; e
c) aplicação, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da decisão, do valor de
R$ 61.460,48 não destinado à criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, sob pena de acréscimo de 12,5% do valor previsto no inciso V
do caput do art. 44 da Lei 9.096/95, a ser aplicado na mesma finalidade.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em julgar desaprovadas as
contas do Diretório Nacional do Partido da Mulher Brasileira (PMB), referente ao exercício
financeiro de 2018, com determinações, nos termos do voto do relator.
Brasília, 18 de março de 2021.
MINISTRO SÉRGIO BANHOS - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS: Senhor Presidente, trata-se de prestação de contas do
Diretório Nacional do Partido da Mulher Brasileira (PMB), apresentada em cumprimento ao art. 32
da Lei 9.096/95, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Em exame preliminar, por intermédio da Informação 125/2020 (ID 30370888), a Assessoria de
Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) apontou a necessidade de adoção de diligências.
Diante disso, por meio de Despacho de ID 30494038, e nos termos do art. 35, § 3º, da Res.-TSE
23.604, determinei a intimação do partido para que, no prazo de 20 dias:
a) se manifestasse sobre o item 6, letras "a" até "v", da Informação 125/2020 (ID 30370888), com a
observação de que "toda a documentação de resposta deveria ser apresentada de forma
sequencial, com a nomenclatura do conteúdo, digitalizados com o Reconhecimento Ótico de
Caracteres (OCR)" (ID 30370888, p. 13);
b) a agremiação regularizasse a sua representação processual, reputando que somente fora
apresentado instrumento de mandato em nome próprio dos dirigentes responsáveis (ID 9735538);
c) fosse esclarecido se Solange de Vasconcelos Lima é apenas contadora ou se efetivamente
integra a direção partidária como responsável pelas contas em exame.
Ademais, no mesmo ato, e conforme solicitado pela Asepa, autorizei a referida unidade a adotar
técnica de circularização a fim de confirmar os valores declarados pelo partido em relação a
doadores, fornecedores, instituições bancárias e demais órgãos públicos, de acordo com o
disposto no art. 36, § 3º, I a IV, da Res.-TSE 23.604.
Por meio de petição de ID 33116638, o partido cumpriu as determinações de juntada do
instrumento de mandato (ID 33116688) e de esclarecimento sobre a condição de Solange de
Vasconcelos Lima. Quanto à determinação relacionada no item "c", a agremiação requereu a
dilação do prazo por 45 dias, tendo o Ministério Público Eleitoral se manifestado pelo indeferimento
do pedido (ID 35621488).
Não obstante, em Despacho de ID 37403188, deferi, apenas em parte e em caráter excepcional, a
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Não obstante, em Despacho de ID 37403188, deferi, apenas em parte e em caráter excepcional, a
dilação de prazo requerida pelo PMB e seus dirigentes, por mais 10 dias, para cumprimento das
diligências indicadas pela Asepa (ID 30494038), e determinei a exclusão de Solange de
Vasconcelos Lima do polo ativo, reputando se tratar apenas de contadora e não dirigente da
agremiação.
O partido se manifestou nos autos (ID 38814788) e a unidade técnica exarou a Informação 184
/2020 com o exame das contas, sugerindo o prosseguimento do feito (ID 39921788).
Em Despacho de ID 40036138, atendendo à disciplina prevista no art. 65, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE
23.604, adotei o procedimento preconizado no referido diploma e oportunizei a manifestação da
Procuradoria-Geral Eleitoral (art. 36, § 6º, da Res.-TSE 23.604).
Determinei, ainda, que, em seguida, fosse ouvido o partido prestador das contas e os respectivos
responsáveis, para que, sob pena de preclusão, apresentassem defesa a respeito das falhas
indicadas nos autos, (art. 36, § 7º, da Res.-TSE 23.604).
Após a manifestação ministerial sobre as contas (ID 41814438), nos termos do art. 36, § 6º, da
Res.-TSE 23.604, o diretório não se pronunciou na fase do art. 36, § 7º, da Res.-TSE 23.604.
Em seu parecer conclusivo (ID 48016188), a unidade técnica opinou pela desaprovação das
contas, com sugestão de determinação de imposição de sanção e de devolução de valores ao
erário.
Não havendo mais provas a produzir, declarei encerrada a instrução processual e determinei a
abertura de vista aos requerentes para apresentação de alegações finais, nos termos do art. 40, I,
da Res.-TSE 23.604, e, em seguida, à Procuradoria-Geral Eleitoral, nos termos do art. 40, II, da
Res.-TSE 23.604. (ID 49761088).
Transcorreu in albis o prazo para a apresentação das alegações finais.
A Procuradoria-Geral Eleitoral, após transcorrido o prazo estabelecido no art. 40, II, da Res.-TSE
23.604, apresentou manifestação de ID 97740088, opinando pela desaprovação das contas do
Diretório Nacional do Partido da Mulher Brasileira (PMB).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS (relator): Senhor Presidente, trata-se de prestação de
contas do Diretório Nacional do Partido da Mulher Brasileira (PMB), apresentada em cumprimento
ao art. 32 da Lei 9.096/95, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Verifica-se a regularidade da representação processual do partido e dos dirigentes responsáveis
pelas contas (procurações de IDs 33116688 e 9735538).
Conforme ressaltou a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa), a análise
do mérito da presente prestação de contas observa o prescrito na Res.-TSE 23.546 e na
jurisprudência do Tribunal, em conformidade com o art. 65, § 3º, da Res.-TSE 23.604, visto que o
processo se refere ao exercício financeiro de 2018.
Na espécie, a Asepa, por meio da Informação 215/2020, apresentou parecer conclusivo pela
desaprovação das contas de campanha do Diretório Nacional do PMB, em virtude das seguintes
falhas (ID 48016188, p. 10):
Descrição

Valor (R$)

Item da
Informação

Ausência de confiabilidade e transparência devido à
ausência da documentação contábil e às

20

inconsistências do SPCA
Ausência do extrato bancário da Conta 1850-8

22
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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
b. Irregularidades nas despesas, sujeitas a
ressarcimento ao Erário (FP)

0,00
-

-

1.347.671,26

- Débitos na conta específica de Fundo Partidário
(1150-3) sem registro no SPCA e sem apresentação de 361.746,59

23

documentação suporte
- Débitos na conta específica de Fundo Partidário
(1150-3) sem apresentação de documentação suporte
- Utilização dos recursos destinados à fundação
partidária não constituída
c. Irregularidades da aplicação recursos FP incentivo
participação da Mulher
- Insuficiência de documentação para comprovação
das despesas
Total de irregularidades com Fundo Partidário, sujeitas
a ressarcimento ao Erário
(%) Irregularidades em relação às cotas de FP
recebidas no exercício (b/g x 100)
- Insuficiência da reserva de recursos destinados à
fundação partidária

731.784,96

24

254.139,71

26

61.460,48
61.460,48

27

1.347.671,26
106,15%
14.658,87

25

76.119,35

-

Total Irregularidades nas obrigações legais relativas ao
Fundo Partidário, não sujeitas a ressarcimento ao
Erário
d. Total de irregularidades nas receitas (FP) = (a)

0,00-

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

1.409.131,74

f. Total de irregularidades com Fundo Partidário = (d +
e)
g. Total do Fundo Partidário recebido no exercício de
2018
(%) Irregularidades em relação às cotas de FP
recebidas no exercício (f/g x 100)
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 de recursos próprios

1.409.131,74
1.269.621,51
110,99%
57.885,33

-

57.885,33

21
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Total de irregularidades com recursos próprios, sujeitas
a ressarcimento ao Erário
2. Irregularidades nos gastos com recursos próprios
(RP)

12

57.885,33
-

- Recomendações de encaminhamento para o MPE,
decorrentes de indícios de irregularidades na
contratação ou na documentação para comprovação

-

do gasto pago com recursos próprios
- 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 2018
(%) Irregularidades em relação aos recursos próprios
recebidos no exercício (3/4 x 100)

57.885,33
***
***

Não obstante a inércia da agremiação quanto às diligências emanadas, a unidade técnica
prosseguiu no estudo das contas, haja vista que encontrou elementos mínimos para sua análise, o
que impede o seu julgamento pela não prestação, nos termos do art. 34, § 4º, I e II, da Res.-TSE
23.546.
Passo ao exame das impropriedades e irregularidades apontadas pela Assessoria de Exame de
Contas Eleitorais e Partidárias.
1. Ausência de confiabilidade e transparência devido à falta de documentação contábil e às
inconsistências das informações inseridas no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA).
Diante das divergências entre a movimentação financeira e o SPCA, a agremiação foi instada a
retificar o conteúdo da prestação de contas, entretanto, conforme destacado pela Asepa, quedouse inerte. Veja-se (ID 48016188, pp. 8-9):
28. Os itens 29 e 30 da Informação-Asepa nº 184/2020 apontaram as divergências observadas
entre a movimentação financeira e os registros no Sistema de Prestação de Contas Anual. Nos
termos do art. 29 da Resolução-TSE nº 23.546/2017, as peças que compõem a prestação de
contas devem ser elaboradas pelo sistema.
28.1. Segue detalhamento dos registros efetuados no SPCA sem a correspondente movimentação
financeira:
Nº do
Conta

Data

Documento
de

Descrição

Nome/Razão
Social

Valor da
CPF/CNPJ

T. Débito

1150-3 - FP 5.7.2018

162890

Pagamento CEF

1150-3 - FP 3.12.2018 189236

Pagamento CEF

C/D

(R$)

Pagamento
1150-3 - FP 12.3.2018 597598

Transação

00.360.305
/2834-91
00.360.305
/2834-91

1.500,00

D

9,50

D

9,50

D
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1150-3 - FP 4.12.2018 161876
2003-0
Mulher

00.360.305

Pagamento CEF

26.2.2018 12018

/2834-91
00.360.305

Pagamento CEF

/2834-91

CGF ART

2003-0

2.5.2018

Mulher

105474

13

Pagamento PRODUÇÕES
LTDA

01.910.542
/0001-64

9,50

D

79,00

D

1.575,00

D

493,50

D

NEW MAGIC
2003-0

3.5.2018

Mulher

147188

Pagamento

PIROTECNIA 10.975.858
E FEITOS

/0001-25

ESPECIAIS
28.2. Divergências entre a movimentação financeira e o SPCA:
Conta

Data

Histórico

Valor no extrato

Valor no SPCA

1150-3 - FP

28/06/2018

CRED TED

17.528,27

17.528,70

1150-3 - FP

31/10/2018

TEV MESM T

20.355,90

20.335,90

28.3. A agremiação foi instada a retificar o conteúdo da prestação de contas, reabrindo o exercício
de 2018 no sistema e complementando os registros faltantes, conforme apontamentos do item
anterior, e juntando no processo os novos demonstrativos gerados pelo SPCA, nos termos do art.
37 da Resolução-TSE nº 23.604/2019, entretanto quedou-se inerte.
Assim, embora regularmente intimado, o PMB não corrigiu as inconsistências, tampouco se
pronunciou nas fases processuais previstas nos arts. 36, § 7º, e 40, I, da Res.-TSE 23.604, motivo
pelo qual, no parecer conclusivo, a Asepa assinalou que, diante da omissão do partido em
apresentar manifestação, permaneceram todas as irregularidades apontadas na Informação 184
/Asepa, quais sejam (ID 48016188, p. 4):
19. Com respeito às diligências apontadas na informação em epígrafe, diante da omissão do
partido em apresentar manifestação, permanecem todas as irregularidades apontadas, conforme
disposição a seguir.
20. O item 14 da Informação-Asepa nº 184/2020 registrou as irregularidades acostadas na
Informação-Asepa nº 125/2020, as quais não foram atendidas. Irregularidade mantida.
Item

Diligência

Resposta

Análise

Partido informou que

Diligência não atendida.

utilizou a assinatura

Não foram encontradas

Apresentação da prestação de
contas referente ao exercício
financeiro de 2018 de forma
5

incompleta e sem quaisquer
assinaturas dos agentes
responsáveis pela prestação de

digital na forma da lei (ID- evidências das assinatura
PJe 38814888, fl. 2)

digital

contas
Diligência não atendida
Apresentação da prestação de
5.1

contas em desacordo com
Portaria TSE 164/2017

Partido informou que

Não procedeu o

reabriu as contas no

encerramento e

SPCA para ajustes.

apresentação de novas

(ID-PJe 38814888, fl. 2)

peças até a juntada da
manifestação
Diligência não atendida
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Ausência de apresentação da

Com base na IN RFB

Escrituração Contábil Digital

1864, o partido informou RFB citada pela agremiação,

Apesar da normatização da

ser facultativo a entrega

a Resolução TSE 23.546

da ECD.

/2017 estabelece a

(ID-PJe 38814888, fl. 3)

obrigatoriedade da ECD.

Sem manifestação

Diligência não atendida

Ausência de documentos:
6.a

Balanço Patrimonial e
Demonstrativo do resultado do
Exercício

6.b

Ausência de documentos:

Repisou argumentos do

Escrituração Contábil Digital

item 5.2

Diligência não atendida
Diligência não atendida

6.d

Partido informou que

Não procedeu o

Reapresentar peças do SPCA

reabriu as contas no

encerramento e

assinadas

SPCA para ajustes.

apresentação de novas

(ID-PJe 38814888, fl. 4)

peças até a juntada da
manifestação

Partido informou que
17

Divergência entre SPCA e SPCE
2018 - FEFC

reabriu as contas no
SPCA para ajustes.
(ID-PJe 38814888, fl. 1012)

20

Peças ausentes

Sem manifestação

Diligência não atendida
Não procedeu o
encerramento e
apresentação de novas
peças até a juntada da
manifestação
Diligência não atendida
Diligência não atendida

25

Relatório de controle de
despesas com pessoal e RAIS;

Informou que a RAIS

Relatório de controle de

segue anexo (ID-PJe

despesas com pessoal não

38814888, fl. 12)

apresentado e a RAIS/2018
não foi localizada

Juntado de email
enviado ao MPRJ que
26 a 32

Documentos da Fundação

versou sobre a

Carlota Pereira de Queiroz

desistência de
constituição da Fundação

Diligência não atendida
Partido não informou as
providência

(ID-PJe 38814888, fl. 12)
Partido informou que
34

Divergência de receitas do
Fundo Partidária - SPCA e SIAFI

reabriu as contas no
SPCA para ajustes.
(ID-PJe 38814888, fl. 1213)

Diligência não atendida
Não procedeu o
encerramento e
apresentação de novas
peças até a juntada da
manifestação

Nesse contexto, restaram ausentes documentos imprescindíveis para análise da regularidade das
contas, o que, conforme bem pontuou a douta Procuradoria-Geral Eleitoral, "não só dificulta a
análise do Ministério Público, mas, também, retira do cidadão o controle sobre o importante
instrumento do Estado Democrático de Direito para regular a atividade político-partidária, qual seja,
a prestação de contas" (ID 97740088, p. 16).
Dessa forma, a ausência de documentação necessária à análise das contas, o não atendimento às
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Dessa forma, a ausência de documentação necessária à análise das contas, o não atendimento às
diligências e a desídia da agremiação em sanar as irregularidades apontadas pela unidade técnica
- haja vista que não se pronunciou nas fases dos arts. 36, § 7º, e 40, I, da Res.-TSE 23.604 configuram irregularidades graves, aptas a prejudicar a confiabilidade e a transparência das contas
ora analisadas.
2. Recursos de origem não identificada recebidos nas contas específicas de recursos próprios.
Total de R$ 57.885,33.
Conforme consta no parecer conclusivo da unidade técnica, foram verificados créditos na conta de
Outros Recursos 2078-2 sem a identificação de sua origem (total de R$ 57.885,33), uma vez que
não houve registro de receitas/origens no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA) nem a
juntada de documentação comprobatória.
Além disso, o extrato da conta de Outros Recursos 1850-8 não foi juntado, impossibilitando
conhecer a sua real movimentação financeira. Veja-se (ID 48016188, pp. 5-6):
21. O item 17 da Informação-Asepa nº 184/2020 listou créditos na conta de Outros Recursos nº
2078-2 sem a identificação da origem dos recursos, uma vez que não houve registro de receitas
/origens no SPCA nem a juntada de documentação comprobatória. Os créditos listados abaixo
configuram-se como recursos de origem não identificada.
Conta
corrente

Nº do Documento
Data

Histórico

de
Pagamento

Valor da
Transação (R$)

C.D

2078-2 OR

31.1.2018

CRED TED

33

0,26

C

2078-2 OR

31.1.2018

CRED TED

33

0,26

C

2078-2 OR

20.3.2018

DEP DINH AG

2099

580,00

C

2078-2 OR

3.4.2018

CRED TED

341

1.000,00

C

2078-2 OR

5.4.2018

DEP DINH AG

3594

3.100,00

C

2078-2 OR

5.4.2018

DOC ELET

833219

1.000,00

C

2078-2 OR

20.4.2018

DEP DINH AG

4403

300,00

C

2078-2 OR

23.4.2018

DEP DINH AG

97

4.000,00

C

2078-2 OR

24.4.2018

DEP CH 24H

3829

1.400,00

C

2078-2 OR

3.5.2018

DEP CH 24H

4144

1.000,00

C

2078-2 OR

4.5.2018

DEP DIN LOT

40917

504,11

C

2078-2 OR

4.5.2018

DOC ELET

9

4.000,00

C

2078-2 OR

7.5.2018

DOC ELET

561438

1.000,00

C

2078-2 OR

11.5.2018

CRED TED

33

678,12

C

2078-2 OR

11.5.2018

DEP DIN LOT

111151

1.000,00

C

2078-2 OR

23.5.2018

DEP DINH AG

4403

300,00

C

2078-2 OR

28.5.2018

DEP DINH AG

173

600,00

C

2078-2 OR

29.5.2018

DEP DINH AG

97

690,00

C

2078-2 OR

29.5.2018

DEP DINH AG

97

469,00

C

2078-2 OR

4.6.2018

DEP DIN LOT

41451

220,00

C

2078-2 OR

4.6.2018

DOC ELET

171438

1.000,00

C

2078-2 OR

5.6.2018

DEP CH 24H

4144

1.000,00

C

2078-2 OR

5.6.2018

DEP DIN LOT

050942

504,11

C
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2078-2 OR

5.6.2018

DOC ELET

400014

1.400,00

C

2078-2 OR

6.6.2018

DEP DINH AG

3594

2.100,00

C

2078-2 OR

11.6.2018

DOC ELET

566440

1.820,00

C

2078-2 OR

19.6.2018

DEP DINH AG

4403

300,00

C

2078-2 OR

26.6.2018

DEP DINH AG

173

579,00

C

2078-2 OR

28.6.2018

DEP CH 24H

110945

504,10

C

2078-2 OR

29.6.2018

DEP DIN LOT

291732

220,00

C

2078-2 OR

3.7.2018

DEP DINH AG

97

469,00

C

2078-2 OR

5.7.2018

CRED TED

1

1.400,00

C

2078-2 OR

5.7.2018

DEP CH 24H

4144

1.000,00

C

2078-2 OR

5.7.2018

DOC ELET

645563

1.000,00

C

2078-2 OR

9.7.2018

DEP DINH AG

97

690,00

C

2078-2 OR

10.7.2018

CRED TED

341

2.000,00

C

2078-2 OR

11.7.2018

CRED TED

1

500,00

C

2078-2 OR

11.7.2018

DEP DINH ATM

104403

300,00

C

2078-2 OR

12.7.2018

CRED AUTOM

38741

0,38

C

2078-2 OR

12.7.2018

CRED AUTOM

38741

0,41

C

2078-2 OR

20.7.2018

CRED TED

341

500,00

C

2078-2 OR

25.7.2018

DEP CH 24H

945

504,10

C

2078-2 OR

2.8.2018

CRED TED

1

1.400,00

C

2078-2 OR

7.8.2018

DOC ELET

371072

1.000,00

C

2078-2 OR

10.8.2018

CRED TED

1

1.000,00

C

2078-2 OR

10.8.2018

DEP DINH AG

97

469,00

C

2078-2 OR

10.8.2018

DEP DINH AG

97

690,00

C

2078-2 OR

10.8.2018

CRED TEV

785031

1.000,00

C

2078-2 OR

16.8.2018

DOC ELET

947359

1.820,00

C

2078-2 OR

17.8.2018

DEP DINH AG

4403

300,00

C

2078-2 OR

20.8.2018

DEP DIN LOT

200931

220,00

C

2078-2 OR

27.8.2018

DEP CH 24H

110945

504,10

C

2078-2 OR

6.9.2018

DOC ELET

489744

1.000,00

C

2078-2 OR

17.9.2018

DEP DINH AG

4403

300,00

C

2078-2 OR

19.9.2018

DEP DINH AG

4143

2.100,00

C

2078-2 OR

26.9.2018

DEP CH 24H

110945

504,10

C

2078-2 OR

27.9.2018

DEP DINH AG

97

469,00

C

2078-2 OR

27.9.2018

DEP DINH AG

97

690,00

C

2078-2 OR

1.11.2018

DOC ELET

949381

100,00

C

2078-2 OR

5.11.2018

DOC ELET

853542

1.000,00

C

2078-2 OR

6.11.2018

CRED TED

1

92,18

C

2078-2 OR

12.11.2018

DEP DINH AG

97

690,00

C

2078-2 OR

22.11.2018

DEP DINH AG

4143

2.100,00

C

2078-2 OR

26.11.2018

DEP DINH ATM

104403

300,00

C
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26.11.2018

DEP CH 24H

17

110945

504,10

Total

57.885,33

C

22. O item 17 da Informação-Asepa nº 184/2020 informou que o extrato da conta de Outros
Recursos nº 1850-8 não foi juntado, impossibilitando conhecer a real movimentação financeira.
A ausência de documentação comprobatória necessária para reconhecer a origem dos recursos
movimentados, bem como a não juntada de extrato bancário da conta Outros Recursos 1850-8
implicam descumprimento ao art. 13 da Res.-TSE 23.546, o qual veda aos partidos políticos
receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não
identificada.
Isso porque o recebimento de tais recursos prejudica a análise de sua regularidade e 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, o que implica o
recolhimento do montante auferido indevidamente ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido, segundo entendimento consolidado neste Tribunal Superior, o recebimento de
recursos de origem não identificada "impossibilita o controle efetivo da Justiça Eleitoral sobre a
origem do valor que transitou na conta da agremiação, impedindo que a movimentação financeira
do partido seja aferida em sua completude" (PC 300-65, rel. Min. Og Fernandes, DJE de
13.5.2019).
Assim, os recursos de origem não identificada, correspondentes ao montante de R$ 57.885,33,
configuram descumprimento ao art. 13 da Res.-TSE 23.546, sujeitos à determinação do art. 14 do
referido diploma.
3. Débitos na conta específica de Fundo Partidário sem registro no Sistema de Prestação de
Contas Anual (SPCA) e/ou sem apresentação de documentação suporte. Total de R$ 1.093.531,55.
A unidade técnica destacou a existência de movimentação bancária específica do Fundo Partidário
(1150-3) que não foi objeto de lançamento no SPCA, no valor de R$ 361.746,59, sendo
considerada irregular, haja vista a pendência de registro e não apresentação de documentação
comprobatória.
A Asepa ainda destacou que foram apresentados diversos valores no SPCA, no montante de R$
731.784,96, sem que fosse localizada nos autos a respectiva documentação comprobatória documentos fiscais, comprovação da efetiva prestação dos serviços e demonstração da vinculação
do gasto com as atividades partidárias - nos seguintes termos (ID 48016188, p. 6):
23. O item 20 destacou movimentação bancária que não foi objeto de lançamento no SPCA, sendo
considerada como irregular, haja vista a pendência de registro e apresentação de documentação
comprobatória. Os pagamentos, no valor total de R$ 361.746,59, que apresentam tal situação
estão destacados no Anexo I desta informação.
24. O item 21 colacionou diversos valores apresentados no SPCA, no montante de R$731.784,96,
sem que fosse localizada nos autos a respectiva documentação comprobatória - documentos
fiscais, comprovação da efetiva prestação dos serviços e demonstração da vinculação do gasto
com as atividades partidárias -, em descumprimento aos arts. 17 e 18 da Resolução-TSE nº 23.464
/2015, conforme detalhamento constante do Anexo II desta informação.
Conforme o art. 18, caput e § 1º, da Res.-TSE 23.546, a comprovação das despesas na prestação
de contas deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, devendo dele constar 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.

Admite-se, ainda, para fins de comprovação de gasto, nos termos do referido diploma, qualquer
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Admite-se, ainda, para fins de comprovação de gasto, nos termos do referido diploma, qualquer
meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como contrato, comprovante de entrega
de material ou de prestação efetiva do serviço, comprovante bancário de pagamento, ou Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
Ocorre que, no caso, as inúmeras despesas (relacionadas pela unidade nos Anexos I e II da
Informação 215/Asepa, ID 48016188, pp. 22-29) carecem dos documentos necessários para
atestar a regularidade dos gastos, o que impede a análise da vinculação dessas despesas com a
atividade partidária, conforme determina o art. 44 da Lei 9.096/95.
Nesse sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral Eleitoral, ressaltando que "é perniciosa a
conduta da agremiação, porquanto impossibilita a fiscalização exercida pela sociedade e pelo
judiciário acerca dos recursos recebidos do Fundo Partidário e as despesas realizadas" (ID
97740088, p. 8), acrescentando, ainda, que "a ausência dessa documentação comprobatória da
movimentação financeira (extrato bancário e comprovantes das despesas) dificulta a análise do
Ministério Público, bem como retira do cidadão a possibilidade de controlar a prestação de contas"
(ID 97740088, p. 10).
Não é outro o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que "o dispêndio do dinheiro
público pelo partido político, recebido por meio de recursos do Fundo Partidário, submete-se ao rol
taxativo estabelecido no art. 44 da Lei nº 9.096/95, devendo todo e qualquer gasto ser voltado para
a própria atividade partidária e comprovada sempre a sua vinculação" (PC 247-55, rel. Min. Luiz
Fux, DJE de 1º.3.2018).
Igualmente: "Conforme o art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e a pacífica jurisprudência deste Tribunal
Superior, deve se exigir do prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da
despesa, que seja demonstrado o vínculo com as atividades partidárias (PC nº 228-15/DF, rel. Min.
Rosa Weber, julgada em 26.4.2018, DJe de 6.6.2018)" (PC 248-35, rel. Min. Og Fernandes, DJE
de 16.6.2020).
Desse modo, a ausência de documentação suporte apta a comprovar a vinculação das despesas
relativas ao montante de R$ 1.093.531,55 implica descumprimento ao art. 17, § 1º da Res.-TSE
23.546.
4. Valor remanescente não destinado à constituição da fundação de doutrinação política, no valor
de R$ 14.658,87 (art. 44, IV, da Lei 9.096/95), bem como a movimentação indevida dos recursos
destinados à fundação partidária não constituída, no valor de R$ 254.139,71 (art. 20, § 3º, da Res.TSE 23.546).
Conforme análise da unidade técnica, o partido, no exercício de 2018, não constituiu fundação de
doutrinação política. Veja-se (ID 48016188, p. 7):
25. O item 22 da Informação-Asepa nº 184/2020 registrou que o partido descumpriu o disposto no
art. 44, IV, da Lei nº 9.096/1995, pois, no exercício de 2018, o partido não constituiu fundação de
doutrinação política, conforme ID-PJe nº 38814888, fl. 12. Em obediência à Resolução-TSE nº
21.875/2004, foi feita a transferência de R$231.183,05 para conta 1935-0, da agência 2834 da
Caixa Econômica Federal, valor esse equivalente a 18,81% do Fundo Partidário recebido no
exercício.
Item

Valor (R$)

Fundo Partidário recebido em 2018

1.229.209,59

20% do Fundo Partidário

245.841,92

Valor transferido à conta 1935-0

231.183,05

26. Os itens 23 e 24 demonstraram que os recursos reservados à fundação partidária foram
movimentados pela agremiação, sem o bloqueio dos valores. Ademais, a análise do extrato
bancário constante do ID-PJe nº 38815438 demonstra que houve a movimentação financeira sem
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bancário constante do ID-PJe nº 38815438 demonstra que houve a movimentação financeira sem
bloqueio até a criação da fundação, em descumprimento à Resolução-TSE nº 21.875/2004.
Item

Valor (R$)

Saldo inicial (a)

84.658,34

Valores creditados (b)

231.183,05

Saldo final (c)

60.554,10

Valores debitados (a + b - c)

255.287,29

Tarifas de manutenção de conta

1.148,00

Valores debitados irregularmente

254.139,71

26.1. A análise da movimentação financeira da conta 1935-0 denotou débitos irregulares no
montante de R$254.139,71, devido à não observância do prescrito pela Resolução-TSE nº 21.875
/2004, então vigente, corroborada pela ausência de documentos fiscais que comprovem a
regularidade dos gastos.
Verifica-se que, em obediência ao art. 20, § 2º, da Res.-TSE 23.546, haja vista não ter sido
constituída a fundação de doutrinação política, houve a transferência de R$ 231.183,05 para a
conta 1935-0, da agência 2834 da Caixa Econômica Federal.
No entanto, conforme parecer da Asepa, esse valor equivale a apenas 18,81% do Fundo Partidário
recebido no exercício, havendo, portanto, descumprimento ao disposto no art. 44, IV, da Lei 9.096
/95, o qual estabelece a obrigatoriedade de destinação do limite mínimo de 20% de tais recursos
para aplicação na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e
educação política.
Dessa forma, o valor remanescente que deixou de ser transferido para a referida conta,
corresponde ao montante de R$14.658,87.
No ponto, vale ressaltar que essa irregularidade, embora diligentemente apontada pela unidade
técnica em sua planilha demonstrativa, aparentemente não foi considerada na totalização de
valores relativos às irregularidades com o Fundo Partidário, motivo pelo qual, o valor total apurado
pela Asepa diverge do levantamento realizado pelo Ministério Público Eleitoral.
Por outro lado, conforme apontou a unidade técnica, a análise do extrato bancário de ID 38815438
demonstra que os recursos, embora transferidos à conta especial, foram movimentados
indevidamente pela agremiação, totalizando débitos no valor de R$ 254.139,71.
Tais movimentações bancárias configuram descumprimento à parte final do art. 20, § 2º, da Res.TSE 23.546, o qual estabelece que, inexistindo instituto ou fundação de pesquisa, de doutrinação e
de educação política, o percentual estabelecido no inciso IV do art. 44 da Lei 9.096/95 deve ser
levado à conta especial do diretório nacional do partido político, permanecendo bloqueada até que
se verifique a criação da referida entidade.
Dessa forma, tem-se como irregular o valor remanescente não destinado à constituição da
fundação, correspondente a R$ 14.658,87 (art. 44, IV, da Lei 9.096/95), bem como a
movimentação indevida dos recursos destinados à fundação partidária não constituída, no valor de
R$ 254.139,71 (art. 20, § 3º, da Res.-TSE 23.546), totalizando o valor de R$ 268.798,58.
Anoto que, embora tanto a ASEPA quanto a Procuradoria-Geral Eleitoral tenham concluído que o
valor remanescente não destinado à fundação, de R$ 14.658,87, não esteja sujeito ao
ressarcimento ao erário, entendo que tal valor, assim como os recursos a ela destinados que foram
movimentados indevidamente devem ser recolhidos ao erário, nos termos do art. 59, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, que dispõe:
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os
seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver sido
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seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver sido
demonstrada a sua realização.
Nesse sentido, cito o julgamento da PC 170-07, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, DJE de
23.11.2020, conforme se verifica seguinte trecho da ementa respectiva: "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".
Desse modo, está sujeito a ressarcimento ao erário o valor de R$ 268.798,58.
5. Irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário em programa de incentivo à
participação política das mulheres. Total R$ 61.460,48.
Embora o PMB tenha transferido o montante mínimo estabelecido legalmente para a conta
específica do programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, não foi
comprovada a observância do disposto no art. 22 da Res.-TSE 23.546, dada a ausência completa
de documentação fiscal nos autos, conforme apontou a unidade técnica (ID 48016188, pp. 7-8):
27. Os itens 25 a 27 da Informação-Asepa nº 184/2020 destacaram que o partido deve aplicar, no
mínimo, 5% dos recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, conforme o disposto no art. 44, V, da Lei
nº 9.096/1995. Registra-se que, conforme demonstrado na tabela abaixo, o PMB transferiu o
montante mínimo estabelecido legalmente para a conta específica do Programa:
Fundo Partidário R$

Valor a aplicar no Programa (5%) R$

Valor transferido R$

1.229.209,59

61.460,48

70.677,75

27.1. No entanto, a mera transferência de recursos da conta do Fundo Partidário para a conta do
Programa da Mulher não é suficiente para atestar a regularidade da despesa. A referida lei
estabelece a obrigação de destinar recursos do Fundo Partidário para a criação e a manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Entende-se, aqui, que
o legislador vislumbrou o financiamento de ações e políticas efetivas com esse objetivo, que se
traduziriam em eventos, cursos, palestras e propaganda partidária que fomentem a inclusão das
mulheres na política, o espaço para opiniões das mulheres em toda e qualquer discussão
partidária de forma institucionalizada, o repasse de recursos diretamente para campanhas
eleitorais de candidatas e a realização de despesas com doutrinação e educação política
direcionada à mulher.
27.2. Assim, não foi comprovada a observância do dispositivo legal dada a ausência completa de
documentação fiscal nos autos.
O § 3º do art. 18 da Res.-TSE 23.546 estabelece que 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 9.096/95, não sendo admissível mero provisionamento contábil.
Nessa linha, conforme opinou a douta Procuradoria-Geral Eleitoral, "a mera destinação do
percentual mínimo exigido para a ação afirmativa não é suficiente para atestar a regularidade da
despesa" (ID 97740088, p. 11), acrescentando, ainda, que "a agremiação não acostou aos autos
elementos mínimos para demonstrar a efetiva execução dos referidos programas, nos termos do
inciso V do artigo 44 da Lei nº 9.096/95 e dos supracitados artigos da Resolução TSE nº 23.546
/2017" (ID 97740088. p. 12).
Com efeito, considerando a ausência completa de documentação fiscal nos autos atinente à conta
específica do programa de promoção e difusão da participação política das mulheres,
correspondente ao valor de R$ 61.460,48, entende-se que houve descumprimento ao disposto no
art. 44, V, da Lei 9.096/95 e no art. 18, § 3º, da Res.-TSE 23.546.
Conclusão.
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Conclusão.
O PMB recebeu, no exercício de 2018, R$ 1.269.621,51 do Fundo Partidário, sendo que as
irregularidades referentes a tais recursos totalizam R$ 1.423.790,61, dos quais R$ 1.362.330,13
estão sujeitos a ressarcimento ao erário.
O percentual total de irregularidade em relação aos recursos recebidos do Fundo Partidário é de
112,14%.
Os recursos de origem não identificada recebidos nas contas específicas de recursos próprios
foram de R$ 57.885,33.
Portanto, diante das irregularidades apontadas, e a partir do parecer conclusivo da Assessoria de
Exame de Contas Eleitorais e Partidárias desse Tribunal Superior Eleitoral, com as devidas
observações consignadas pelo Ministério Público Eleitoral, voto pela desaprovação da prestação
de contas do Diretório Nacional do Partido da Mulher Brasileira (PMB) referente ao exercício
financeiro de 2018, com fundamento no art. 37 da Lei 9.096/95, c.c. o art. 46, III, da Res.-TSE
23.546, e determino:
a) a restituição aos cofres públicos dos valores pagos indevidamente com recursos do Fundo
Partidário, no montante de R$ 1.362.330,13, acrescida de multa de 20%, considerando a
proporção e o valor absoluto elevado da irregularidade detectada (arts. 37 da Lei 9.096/95, e 49, §
2º, incisos I e II, da Res.-TSE 23.546);
b) o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 57.885,33, devido ao recebimento de
recursos de origem não identificada;
c) aplicação, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da decisão, do valor de
R$ 61.460,48 não destinado à criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, sob pena de acréscimo de 12,5% do valor previsto no inciso V
do caput do art. 44 da Lei 9.096/95, a ser aplicado na mesma finalidade.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
PC nº 0600237-15.2019.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Sérgio Banhos. Requerentes: Partido da
Mulher Brasileira (PMB) - Nacional e outros (Advogado: Silvio Estrela Mallet - OAB: 97241/RJ).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou desaprovadas as contas do Diretório Nacional do
Partido da Mulher Brasileira (PMB), referente ao exercício financeiro de 2018, com determinações,
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 18.3.2021.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600439-19.2020.6.26.0166
PROCESSO

: 0600439-19.2020.6.26.0166 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (SÃO
CAETANO DO SUL - DF)

RELATOR

: Ministro Sergio Silveira Banhos

RECORRIDO

: ROBERTO LUIZ VIDOSKI

ADVOGADO

: FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA (0131364/SP)

ADVOGADO

: RAFAELA ZANCA (0360430/SP)

ADVOGADO

: TONY FERREIRA DE CARVALHO ISSAAC CHALITA (0344868/SP)

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : EDISON ROBERTO PARRA
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ADVOGADO
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ADVOGADO
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RECORRENTE : Ministério Público Eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600439-19.2020.6.26.0166 SÃO CAETANO DO SUL - SÃO PAULO
Relator: Ministro Sérgio Banhos
Agravante: Edison Roberto Parra
Advogados: Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes - OAB: 242953/SP e outros
Agravado: Roberto Luiz Vidoski
Advogados: Tony Ferreira de Carvalho Issaac Chalita - OAB: 344868/SP e outros
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. VICE-PREFEITO. BENEFICIÁRIO.
INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA.
SÍNTESE DO CASO
1. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por unanimidade, reformou sentença para deferir o
pedido de registro de candidatura do agravado ao cargo de vereador pelo município de São
Caetano do Sul/SP nas Eleições de 2020, por entender não configurada a hipótese de
inelegibilidade descrita na alínea j do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/90.
2. Embora o diploma de vice-prefeito conferido ao ora agravado no pleito de 2016 tenha sido
cassado em decorrência da procedência de ação de investigação judicial eleitoral com base no art.
30-A da Lei 9.504/97, a Corte de origem concluiu pela não configuração da inelegibilidade descrita
na alínea j do inciso I do art. 1º da LC 64/90, diante da ausência de responsabilidade do
investigado nas condutas ilícitas, das quais teria sido mero beneficiário, segundo expressamente
assentado na decisão que julgou procedente o pedido da representação.
3. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao recurso especial, por incidência do
verbete sumular 30 do Tribunal Superior Eleitoral, ensejando a interposição de agravo regimental.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
4. O presente agravo não reúne condições de êxito, uma vez que o agravante se limita a reiterar as
razões recursais, sem apresentar elementos hábeis a infirmar os fundamentos adotados na
decisão agravada para a negativa de seguimento do apelo com base na jurisprudência firmada por
esta Corte.
5. Conforme consignado no acórdão regional, o candidato teve seu diploma de vice-prefeito
cassado apenas em decorrência da unicidade da chapa majoritária, tendo constado
expressamente na decisão condenatória que não houve comprovação de nenhuma
responsabilidade ou participação sua nos atos ilícitos, o que afasta o óbice à candidatura.

6. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "não incide a inelegibilidade do art. 1º, inciso
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6. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "não incide a inelegibilidade do art. 1º, inciso
I, alíneas d e j da LC 64/90 se o candidato teve o seu mandato cassado apenas por força da
unicidade e da indivisibilidade da chapa, especialmente quando o acórdão condenatório assenta a
falta de provas de sua participação ou anuência com a prática dos ilícitos impugnados" (REspe 18627, rel. designado Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 24.8.2017). Igualmente: REspEl
0600085-29, rel. Min. Luís Felipe Salomão, PSESS em 18.12.2020.
7. O acórdão regional está alinhado à orientação jurisprudencial desta Corte, o que atrai a
incidência do verbete sumular 30 do TSE.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 11 de março de 2021.
MINISTRO SÉRGIO BANHOS - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS: Senhor Presidente, Edison Roberto Parra interpôs
agravo regimental (ID 98944588) em face da decisão (ID 66128488) por meio da qual neguei
seguimento ao seu recurso especial (ID 64962238) e ao apelo do Ministério Público Eleitoral (ID
64962038), manejados com vistas à reforma do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo (ID 64961638) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso eleitoral interposto por
Roberto Luiz Vidoski, a fim de reformar a sentença e deferir seu pedido de registro de candidatura
ao cargo de vereador pelo município de São Caetano do Sul/SP nas Eleições de 2020.
Embora o diploma de vice-prefeito conferido ao ora agravado no pleito de 2016 tenha sido cassado
em decorrência da procedência de ação de investigação judicial eleitoral com base no art. 30-A da
Lei 9.504/97, a Corte de origem entendeu não configurada a inelegibilidade descrita na alínea j do
inciso I do art. 1º da LC 64/90, devido à ausência de responsabilidade do investigado nas condutas
ilícitas das quais teria sido mero beneficiário.
O agravante alega, em síntese, que:
a) ao contrário do consignado na decisão agravada, a análise do recurso especial não demanda
reexame do conteúdo fático-probatório, porquanto não se discute o acerto ou desacerto da decisão
que condenou o ora agravado, mas, sim, a análise jurídica que o acórdão regional conferiu à causa
de inelegibilidade da alínea j do inciso I ao art. 1º da Lei Complementar 64/90;
b) o TRE/SP negou vigência ao disposto no art. 1º, I, j, da Lei Complementar 64/90 ao deferir o
registro de candidatura do agravado, embora tenha tido o seu diploma cassado em dois processos
distintos, por captação ilícita de recursos de campanha;
c) não se trata da incidência do verbete sumular 30 do TSE, pois os precedentes citados na
decisão agravada demonstram entendimento de 2016, sendo conhecida a evolução e a dinâmica
da jurisprudência eleitoral, o que valida a análise de temas tão complexos;
d) o acórdão regional trouxe um novo juízo de culpabilidade no processo de registro de candidatura
para a aplicação da inelegibilidade da alínea j do inciso I ao art. 1º da LC 64/90, embora esse tipo
de análise somente fosse viável no bojo do processo original que gerou a condenação;
e) "uma vez caracterizada a conduta ilícita na campanha da chapa majoritária, pouco importa se o
responsável pelo ilícito foi somente o titular ou se foi somente seu Vice. Ambos seguem a mesma
destinação no que diz respeito aos efeitos eleitorais, eis que ambos foram beneficiários diretos do
ilícito, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990" (ID 98944588, p. 7);
f) a circunstância de a conduta ilícita ter sido praticada ou organizada somente pelo titular da chapa
não interfere na cassação do diploma, uma vez que essa pena não possui natureza pessoal, mas,
sim, abrange toda a chapa, justamente porque o vice-prefeito se elegeu às custas de uma fraude
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sim, abrange toda a chapa, justamente porque o vice-prefeito se elegeu às custas de uma fraude
na captação de recursos;
g) a pena de inelegibilidade disposta no art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/90 possui natureza
de castigo jurídico e deve ser aplicada de forma individualizada segundo a culpa dos beneficiados,
todavia a causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, j, da Lei Complementar 64/90 configura
efeito secundário da condenação e sua incidência não depende de juízo de culpabilidade da
conduta do candidato.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada de modo a permitir
juízo de admissibilidade positivo para os recursos especiais.
Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do agravo regimental (ID
104623938).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS (relator): Senhor Presidente, o agravo regimental é
tempestivo. A decisão agravada foi publicada em mural no dia 18.12.2020 (ID 66200438) e o
agravo foi interposto por advogado habilitado nos autos (procuração de ID 64961438) em 3.2.2021
(ID 98944588), no terceiro dia útil após o período de suspensão dos prazos processuais 20.12.2020 a 31.1.2021 - estabelecido pela Portaria 908 do TSE.
Eis o teor da decisão agravada (ID 62685738):
Na espécie, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo reformou a sentença para deferir o registro
de candidatura de Roberto Luiz Vidoski ao cargo de vereador do município de São Caetano do Sul
/SP, por entender que o recorrido, nos autos de AIJE, sofreu a cassação do seu diploma tão
somente por ser o vice-prefeito na chapa liderada pelo responsável pelos ilícitos eleitorais, o que
afastaria a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, j, da Lei Complementar 64
/90.
Conforme se extrai da página de resultados no site da Justiça Eleitoral[1], o recorrido, Roberto Luiz
Vidoski, obteve votação suficiente para ser eleito ao cargo de vereador de São Caetano do Sul/SP.
Os recorrentes sustentam que o TRE negou vigência ao disposto no art. 1º, I, j, da Lei
Complementar 64/90 ao deferir o registro de candidatura do recorrido, embora tenha tido o seu
diploma cassado em dois processos distintos, por captação ilícita de recursos de campanha.
Eis os fundamentos acórdão recorrido (ID 64961888):
É sabido que para concorrer a um mandato eletivo o candidato deverá preencher as condições de
elegibilidade previstas na Constituição Federal (artigo 14, §§ 3° e 8°), respeitar as condições
legais de incompatibilidades, bem como não ser verificado nenhuma causa constitucional ou legal
de inelegibilidade (artigo 14, §§ 4° e 7° da CF e Lei Complementar n° 64/1990).
O requerimento de registro de candidatura para as Eleições de 2020 deve ser apresentado à
Justiça Eleitoral nos prazos e moldes da Resolução TSE n° 23.609/19, com as alterações
inseridas pela Resolução TSE nº 23.624/20, instruído com toda a documentação listada no artigo
27 daquela.
Pois bem.
No caso, o registro de candidatura do recorrente Roberto Luiz Vidoski foi indeferido face ao
reconhecimento de sua inelegibilidade, nos termos do artigo 1º, inciso I, "j", da Lei Complementar
nº 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010, uma vez que foi condenado em
processo que se apurou a ocorrência de captação ilícita de recursos de campanha no pleito de
2016 (artigo 30-A, § 2º, da Lei n° 9.504/97), com decisão que cassou seu diploma ao cargo de
Vice-Prefeito confirmada por esta C. Corte nos autos do processo de nº 462-53.2016.6.26.0166 (ID
25087501).
Sobre a matéria, o artigo 1º, I, "j", da Lei Complementar nº 64/90, dispõe que:
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Sobre a matéria, o artigo 1º, I, "j", da Lei Complementar nº 64/90, dispõe que:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da
Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou
gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em
campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito)
anos a contar da eleição;
O recorrente, em suas razões, defende que "não há nos autos da AIJE julgada procedente e cuja r.
sentença foi confirmada em segundo grau, base para reconhecimento da inelegibilidade, qualquer
reconhecimento de conduta ilícita por parte do Recorrente, seja ela ativa ou passiva, comissiva ou
omissiva", bem como que "o vice somente fica inelegível se houver prova de sua participação no
ilícito, pois, do contrário, a sanção se limita à cassação de mandato em razão da unicidade da
chapa, não por sua responsabilidade"
E nesse particular, assiste razão ao recorrente.
Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo, ao fundamentar a r.
sentença condenatória nos autos do processo de nº 462-53.2016.6.26.0166, consignou
expressamente que "em que pese não se tenha comprovado conduta específica do representado
ROBERTO, é de rigor a cassação de seu mandato por arrastamento em virtude da unicidade e da
indivisibilidade da chapa" (ID 25087351 - pg 10).
Noutras palavras, não foi apurada qualquer participação do ora recorrente nos fatos que levaram à
procedência daquele feito, tendo apenas figurado no polo passivo na condição de litisconsórcio
passivo necessário e condenado à cassação do seu diploma tão somente por ser o então viceprefeito da chapa liderada pelo responsável pelas condutas lá narradas.
Sobre o tema - cassação de mandato por arrastamento - tem o C. Tribunal Superior Eleitoral
entendimento sedimentado no sentido de que a ausência de prova de participação do beneficiário
das condutas irregulares, quando há a cassação de seu mandato em razão da unicidade da chapa,
não acarreta a inelegibilidade constante da alínea "j".
Confira-se:
"ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO A
PREFEITO. IMPUGNAÇÃO. ART. 1º, I, D E J, DA LC Nº 64/90. RESPONSABILIZAÇÃO DO
ENTÃO CABEÇA DE CHAPA NAS ELEIÇÕES DE 2012. CASSAÇÃO DE MANDATO POR
ARRASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO E ANUÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Não incide a inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alíneas d e j da LC 64/90 se o candidato teve o
seu mandato cassado apenas por força da unicidade e da indivisibilidade da chapa, especialmente
quando o acórdão condenatório assenta a falta de provas de sua participação ou anuência com a
prática dos ilícitos impugnados.
2. Recurso Especial desprovido." (Respe nº 18627, rel. Ministro Luiz Fux, rel. designado Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 24/08/2017).
"RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE PREFEITO.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE PREVISTAS NO ART. 1º, d
E j, DA LC Nº 64/90. CONDENAÇÃO À CASSAÇÃO DE MANDATO EM AIME. DECISÃO
PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ART.
275 DO CÓDIGO ELEITORAL E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO TSE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA
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SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO TSE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA
DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, d, da LC Nº 64/90 PARA OS CONDENADOS EM AIME.
ABUSO DE PODER E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
ESPECÍFICA, NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, DE ELEMENTOS APTOS A CONFIGURAR
PARTICIPAÇÃO OU COAUTORIA DO VICE-PREFEITO NA PRÁTICA DOS ILÍCITOS.
RECURSOS PROVIDOS.
(...)
6. Exigir que a responsabilidade do vice-prefeito, apta a atrair a inelegibilidade, seja sempre
medida através da comprovação da prática de atos executórios do ilícito implica afastar
peremptoriamente a sua responsabilização no âmbito eleitoral, na medida em que, a rigor, o vice
só desempenha funções executivas nas hipóteses de substituição e sucessão do titular do
mandato.
7. Por outro lado, a responsabilização pela prática ilícita não pode advir, exclusivamente, de
elementos como o benefício eleitoreiro auferido pela chapa em virtude da prática do ilícito ou de
menções a programa social em propaganda eleitoral.
8. Tomando por empréstimo sofisticada dogmática jurídico-penal quanto ao concurso de pessoas
no delito, consistente, no que podemos cognominar aqui, de teoria do domínio funcional do ilícito
eleitoral, temos que o partícipe colabora na consecução do ilícito mediante induzimento e/ou
instigação, ao passo em que do coautor funcional não se exige a prática da conduta descrita no
núcleo do tipo, mas tão somente que a fração do ato executório por ele praticada seja
indispensável, diante das singularidades do caso concreto, para a consecução do resultado
delituoso.
9. No caso sub examine:
a) o acórdão não identifica qual teria sido a parcela de contribuição do vice-prefeito para a prática
do abuso de poder e da captação ilícita de sufrágio perpetrados através do programa social de
distribuição de macadame, realizado sem observância dos requisitos legais;
b) a ausência de menção específica a qualquer tipo de ação ou omissão do vice-prefeito que
possa, minimamente, sugerir sua participação ou coautoria na prática do ilícito eleitoral afasta a
incidência das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, d e j, da LC nº 64/90.
10. Recursos aos quais se dá provimento". (Respe nº 19650, rel. Ministro Luiz Fux, Publicado em
Sessão, Data 13/12/2016).
"ELEIÇÕES 2016. INELEGIBILIDADE. ALÍNEA J. LEI COMPLEMENTAR 64/90, ARTIGO 1º,
INCISO I. CONDENAÇÃO. CONDUTA VEDADA. AGENTE PÚBLICO. MULTA. CANDIDATO.
CASSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO.
(...)
23. A jurisprudência deste Tribunal - demonstrando que o elemento essencial para a
caracterização da inelegibilidade é a responsabilidade pela prática do ato - tem reconhecido a sua
não incidência nas hipóteses em que o candidato é cassado como mero beneficiário, sem
demonstração de ele ter participado da prática vedada. Nesse sentido são as hipóteses em que o
vice é cassado por causa da unicidade da chapa, sem que se tenha identificado sua participação
ou anuência na conduta vedada (REspe 334-21, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23.10.2012;
REspe 108-53, rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18.10.2012).
(...)" (Respe nº 40487, rel. Ministro Henrique Neves da Silva, Publicado em Sessão, Data 27/10
/2016).
Destaca-se, ainda, que o v. aresto que confirmou a condenação do então Prefeito e Vice-Prefeito,
aqui recorrente, não tratou especificamente da conduta do recorrente, não havendo como se
concluir que esta C. Corte teria reconhecido qualquer prática específica por parte deste, sendo
certo que aquele acórdão trata da conduta como um todo, de forma genérica a envolver os
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certo que aquele acórdão trata da conduta como um todo, de forma genérica a envolver os
candidatos beneficiários, confirmando a ocorrência da prática ilegal.
Desta feita, posto que a condenação de cassação de diploma sobreveio ao recorrente tão somente
em razão do princípio da unicidade da chapa e que o atual entendimento do C. Tribunal Regional
Eleitoral é no sentido de que tais motivos não atraem a inelegibilidade da alínea "j", de rigor o
deferimento do registro de candidatura do recorrente.
DECIDO.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto para deferir o registro de candidatura de
Roberto Luiz Vidoski ao cargo de Vereador no município de São Caetano do Sul.
Como se vê do trecho do acórdão regional transcrito acima, a Corte de origem, soberana na
análise de fatos e provas, assentou que, no aresto que confirmou a condenação do então prefeito
e do vice-prefeito, ora recorrido, não teria sido atribuída ao recorrido a prática de qualquer conduta
ilícita, resultando a cassação do seu diploma apenas a partir da aplicação do princípio da unicidade
de chapa.
Nesse sentido, consta do aresto regional que "não foi apurada qualquer participação do ora
recorrente nos fatos que levaram à procedência daquele feito, tendo apenas figurado no polo
passivo na condição de litisconsórcio passivo necessário e condenado à cassação do seu diploma
tão somente por ser o então vice-prefeito da chapa liderada pelo responsável pelas condutas lá
narradas" (ID 64961888).
Desse modo, como bem pontuou a Procuradoria-Geral Eleitoral: "" (ID 65713138).
Os fundamentos do acórdão regional estão alinhados à jurisprudência desta Corte Superior, que
afasta a incidência da causa de inelegibilidade disposta no art. 1º, I, j, da Lei Complementar 64/90
nos casos em que o vice é cassado, em virtude da aplicação do princípio da unicidade de chapa,
sem que tenha havido comprovação da sua participação ou anuência na conduta vedada.
Essa compreensão está há muito consolidada nesta Corte Superior, como se vê:
RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012. CONDENAÇÃO
ELEITORAL. CASSAÇÃO REFLEXA DE MANDATO DE VICE-PREFEITO EM DECORRÊNCIA DA
CASSAÇÃO DO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA J DO INCISO I
DO ART. 1º DA LC Nº 64/90.
1. Não incide a inelegibilidade da alínea j do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 se o candidato teve
cassado o seu mandato de vice-prefeito apenas por força da indivisibilidade da chapa, tendo o
arresto condenatório consignado expressamente que ele não teve participação nos fatos apurados
nos processos que deram origem à condenação eleitoral. Precedente.
2. Recurso especial não provido.
(REspe 334-21, rel. Min. Dias Toffoli , PSESS em 23.10.2012, grifo nosso.)
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO A
PREFEITO. IMPUGNAÇÃO. ART. 1º, I, D E J, DA LC Nº 64/90. RESPONSABILIZAÇÃO DO
ENTÃO CABEÇA DE CHAPA NAS ELEIÇÕES DE 2012. CASSAÇÃO DE MANDATO POR
ARRASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO E ANUÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Não incide a inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alíneas d e j da LC 64/90 se o candidato teve o
seu mandato cassado apenas por força da unicidade e da indivisibilidade da chapa, especialmente
quando o acórdão condenatório assenta a falta de provas de sua participação ou anuência com a
prática dos ilícitos impugnados.
2. Recurso Especial desprovido.
(REspe 186-27, rel. Min. Luiz Fux, redator designado para o acórdão Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJE de 24.8.2017, grifo nosso.)
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE PREFEITO.
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RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE PREFEITO.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE PREVISTAS NO ART. 1º, d
E j, DA LC Nº 64/90. CONDENAÇÃO À CASSAÇÃO DE MANDATO EM AIME. DECISÃO
PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ART.
275 DO CÓDIGO ELEITORAL E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO TSE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA
DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, d, da LC Nº 64/90 PARA OS CONDENADOS EM AIME.
ABUSO DE PODER E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
ESPECÍFICA, NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, DE ELEMENTOS APTOS A CONFIGURAR
PARTICIPAÇÃO OU COAUTORIA DO VICE-PREFEITO NA PRÁTICA DOS ILÍCITOS.
RECURSOS PROVIDOS.
1. O art. 275 do Código Eleitoral, c/c o art. 93, IX, da CRFB/88, é satisfeito sempre que a Corte de
origem enfrenta a matéria supostamente omissa e todas as demais questões necessárias ao
deslinde da causa.
2. A divergência jurisprudencial exige, para a sua correta demonstração, similitude fática entre o
acórdão objurgado e os julgados paradigmas. Precedentes.
3. Não se verifica a divergência jurisprudencial quando o entendimento constante dos acórdãos
paradigmas já se encontra superado por esta Corte Superior.
4. "Com base na compreensão do princípio da isonomia, não há fator razoável de diferenciação
para concluir que está inelegível o cidadão condenado por abuso de poder econômico nas eleições
de 2008 em AIJE, enquanto está elegível aquele condenado também por abuso de poder no
mesmo pleito, porém em AIME, pois ambas as ações têm o abuso como causa de pedir, tramitam
sob o mesmo procedimento (art. 22 da LC nº 64/90) e acarretam idêntica consequência jurídica cassação de registro e de diploma -, desde que o abuso seja grave o suficiente para ensejar a
severa sanção" (RO nº 296-59/SC, Rel.Min. Gilmar Mendes, DJe de 29.9.2016).
5. A inelegibilidade tem natureza personalíssima - justificada pela máxima efetividade que deve ser
conferida ao exercício do direito fundamental ao ius honorum -, e sua incidência reclama não
apenas a existência de condenação à perda do mandato, mas também o reconhecimento da
participação ou da autoria de uma das condutas ilícitas previamente tipificadas.
6. Exigir que a responsabilidade do vice-prefeito, apta a atrair a inelegibilidade, seja sempre
medida através da comprovação da prática de atos executórios do ilícito implica afastar
peremptoriamente a sua responsabilização no âmbito eleitoral, na medida em que, a rigor, o vice
só desempenha funções executivas nas hipóteses de substituição e sucessão do titular do
mandato.
7. Por outro lado, a responsabilização pela prática ilícita não pode advir, exclusivamente, de
elementos como o benefício eleitoreiro auferido pela chapa em virtude da prática do ilícito ou de
menções a programa social em propaganda eleitoral.
8. Tomando por empréstimo sofisticada dogmática jurídico-penal quanto ao concurso de pessoas
no delito, consistente, no que podemos cognominar aqui, de teoria do domínio funcional do ilícito
eleitoral, temos que o partícipe colabora na consecução do ilícito mediante induzimento e/ou
instigação, ao passo em que do coautor funcional não se exige a prática da conduta descrita no
núcleo do tipo, mas tão somente que a fração do ato executório por ele praticada seja
indispensável, diante das singularidades do caso concreto, para a consecução do resultado
delituoso.
9. No caso sub examine:

a) o acórdão não identifica qual teria sido a parcela de contribuição do vice-prefeito para a prática
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a) o acórdão não identifica qual teria sido a parcela de contribuição do vice-prefeito para a prática
do abuso de poder e da captação ilícita de sufrágio perpetrados através do programa social de
distribuição de macadame, realizado sem observância dos requisitos legais; b) a ausência de
menção específica a qualquer tipo de ação ou omissão do vice-prefeito que possa, minimamente,
sugerir sua participação ou coautoria na prática do ilícito eleitoral afasta a incidência das hipóteses
de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, d e j, da LC nº 64/90.
10. Recursos aos quais se dá provimento.
(REspe 196-50, rel. Min. Luiz Fux, PSESS em 13.12.2016, grifo nosso.)
Como afirmado acima, o acórdão regional está em consonância com o entendimento deste
Tribunal, incidindo o verbete sumular 30 do TSE.
Por fim, quanto ao pedido do recorrido de comunicação ao juízo eleitoral da decisão de
deferimento do seu registro de candidatura, como se trata de cumprimento do acórdão regional
recorrido, o pedido deveria ser deduzido perante o TRE. No entanto, diante da urgência do caso,
reputo devido o deferimento do pedido, de modo a não frustrar a legítima vontade popular,
iminente a diplomação dos eleitos.
Por essas razões, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral,
nego seguimento recursos especiais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e por Edison
Roberto Parra.
Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 166ª Zona Eleitoral de São Caetano do Sul, a respeito
da decisão de deferimento do registro de candidatura do recorrido.
Refirmo os termos da decisão impugnada, que se pautou no entendimento firmado por esta Corte
sobre a matéria.
O presente agravo não reúne condições de êxito, uma vez que o agravante se limita a reiterar as
razões recursais, sem apresentar elementos hábeis a infirmar os fundamentos adotados na
decisão agravada, que ensejaram a negativa de seguimento do apelo.
No caso dos autos, o candidato, ora agravado, teve seu diploma ao cargo de vice-prefeito cassado
em sede de ação de investigação judicial eleitoral em que se apurou a ocorrência de captação
ilícita de recursos de campanha no pleito de 2016 (art. 30-A, § 2º, da Lei 9.504/97).
O registro da candidatura do ora agravado ao cargo de vereador foi indeferido pelo magistrado
eleitoral, que reconheceu a inelegibilidade descrita na alínea j do inciso I do art. 1º da LC 64/90.
Em sede recursal, a Corte de origem reformou a sentença para deferir o registro do candidato, sob
o fundamento de que a condenação não decorreu da prática de nenhum ilícito pelo investigado,
mas, sim, em virtude da cassação da chapa a qual integrou na qualidade de vice-prefeito.
Consta no acórdão regional que "o Magistrado a quo, ao fundamentar a r. sentença condenatória
nos autos do processo de nº 462-53.2016.6.26.0166, consignou expressamente que 'em que pese
não se tenha comprovado conduta específica do representado ROBERTO, é de rigor a cassação
de seu mandato por arrastamento em virtude da unicidade e da indivisibilidade da chapa' (ID
25087351 - pg 10)" (ID 64961888, p. 2).
Consoante assentei na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a
ausência de prova da participação do beneficiário nas condutas irregulares, quando há a cassação
de seu mandato em razão da unicidade da chapa, não acarreta a inelegibilidade descrita na alínea j
do inciso I do art. 1º da LC 64/90.
Acerca do tema, este Tribunal firmou o entendimento de que "não incide a inelegibilidade do art. 1º,
inciso I, alíneas d e j da LC 64/90 se o candidato teve o seu mandato cassado apenas por força da
unicidade e da indivisibilidade da chapa, especialmente quando o acórdão condenatório assenta a
falta de provas de sua participação ou anuência com a prática dos ilícitos impugnados" (REspe 18627, rel. designado Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 24.8.2017).
Como se observa, a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral paulista está em
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Como se observa, a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral paulista está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual há de ser mantida a decisão
agravada, que aplicou à espécie o verbete sumular 30 do TSE.
Por fim, quanto à alegação de que a jurisprudência citada na decisão agravada não reflete o
posicionamento atual desta Corte acerca da matéria, destaco o seguinte precedente, proferido em
relação ao pleito de 2020 e em caso similar ao dos presentes autos, em que este Tribunal reafirma
a jurisprudência consolidada sobre o tema, ao assentar que "a hipótese de inelegibilidade do art.
1º, I, j, da LC 64/90 aplica-se somente ao candidato que praticou o ato abusivo ou com ele anuiu, e
não a quem foi mero beneficiário do ilícito". Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, J, DA LC 64/90. CONDENAÇÃO. CONDUTA VEDADA. MERO
BENEFICIÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra aresto em que se manteve o deferimento do registro de
candidatura do recorrido, vencedor do pleito majoritário de Bom Despacho/MG em 2020, por se
entender não configurada a inelegibilidade do art. 1º, I, j, da LC 64/90.
2. Consoante o art. 1º, I, j, da LC 64/90, são inelegíveis "os que forem condenados, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral,
por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha
ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do
registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição".
3. No caso, o recorrido elegera-se ao cargo de vice-prefeito em 2016, porém foi condenado, em
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), com decisum mantido em segundo grau, por uso
indevido dos meios de comunicação social (art. 22 da LC 64/90) e condutas vedadas a agentes
públicos (art. 73 da Lei 9.504/97).
4. O fundamento do TRE/MG para deferir o registro - efeito suspensivo automático dos embargos
opostos na AIJE quanto à inelegibilidade - destoa da jurisprudência desta Corte, aplicável ao caso,
de que "[o] efeito suspensivo do recurso ordinário eleitoral - nos casos de cassação de registro,
afastamento do titular ou perda de mandato eletivo - é ope legis, conforme preceitua o § 2º do art.
257 do CE, não se estendendo, contudo, à inelegibilidade decorrente da condenação" (AgR-RO-El
0608809-63/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 4/12/2020).
5. Manutenção da candidatura por fundamento diverso, haja vista circunstância que integra a
moldura do acórdão e que foi objeto da contestação do candidato, de suas contrarrazões ao
recurso contra a sentença e das contrarrazões ao recurso especial.
6. Nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte, a hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I, j,
da LC 64/90 aplica-se somente ao candidato que praticou o ato abusivo ou com ele anuiu, e não a
quem foi mero beneficiário do ilícito. Precedentes.
7. Na espécie, é indene de dúvida que a condenação do recorrido na AIJE, na qualidade de VicePrefeito, deu-se apenas como beneficiário da conduta do titular, tendo-se imposto a inelegibilidade
apenas ao Prefeito. Consoante a parte dispositiva transcrita pelo TRE/MG, acolheram-se os
pedidos para "[c]assar os diplomas de Fernando José de Castro Cabral e Bertolino da Costa Neto
[ora recorrido], além de decretar a inelegibilidade do primeiro, por 8 (oito) anos".
8. Deixando-se expressamente de se impor a inelegibilidade em caráter sancionatório na AIJE,
descabe assentá-la em momento posterior, em processo de registro de candidatura, sob pena de
inadmissível contradição de ordem lógica e sistêmica.
9. Recurso especial a que se nega provimento.
(REspEl 0600085-29, rel. Min. Luis Felipe Salomão, PSESS em 18.12.2020; grifos nossos.)

Portanto, é de ser mantida a decisão agravada, uma vez que o deferimento do registro de
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Portanto, é de ser mantida a decisão agravada, uma vez que o deferimento do registro de
candidatura do ora agravado encontra respaldo no posicionamento jurisprudencial desta Corte.
Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental interposto por Edison
Roberto Parra.
EXTRATO DA ATA
AgR-REspEl nº 0600439-19.2020.6.26.0166/SP. Relator: Ministro Sérgio Banhos. Agravante:
Edison Roberto Parra (Advogados: Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes - OAB: 242953/SP e
outros). Agravado: Roberto Luiz Vidoski (Advogados: Tony Ferreira de Carvalho Issaac Chalita OAB: 344868/SP 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: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 11.3.2021.
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Advogados do(a) RECORRIDO: JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - DF5939200A, BRUNO
RANGEL AVELINO DA SILVA - DF023067, TAYNARA TIEMI ONO - DF4845400A, WILLIAN
GUIMARAES SANTOS DE CARVALHO - PI0002644, JOSE FERREIRA - DF0696300A
Advogados do(a) AGRAVADO: VLADIMIR BELMINO DE ALMEIDA - AP1404000A, RODRIGO
MELO MESQUITA - DF4150900A, EDWARD JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES DF5908800S, JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - DF5939200A, BRUNO RANGEL AVELINO
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DE CARVALHO - PI0002644, JOSE FERREIRA - DF0696300A
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, conforme despacho ID 129388288.
MARIA ERIKA JUSTINO
Coordenadoria de Processamento
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Resposta, Cargo - Governador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio,
Representação]-DISTRITO FEDERAL-BRASÍLIA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL Nº 0603007-20.2018.6.07.0000 - CLASSE
11549 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Sérgio Banhos
Agravantes: Ibaneis Rocha Barros Junior e outra
Advogados: Taynara Tiemi Ono - OAB: 48454/DF e outros
Agravados: Rodrigo Sobral Rollemberg e outra.
Advogados: Gabriela Rollemberg de Alencar - OAB: 25157/DF e outros
Agravantes: Rodrigo Sobral Rollemberg e outra.
Advogados: Gabriela Rollemberg de Alencar - OAB: 25157/DF e outros
Agravados: Ibaneis Rocha Barros Junior e outra
Advogados: Taynara Tiemi Ono - OAB: 48454/DF e outros
DESPACHO
Rodrigo Sobral Rollemberg e a Coligação Brasília de Mãos Limpas interpuseram agravo regimental
(ID 109385688) em face de decisão por meio da qual dei parcial provimento ao seu recurso
especial, para reduzir o valor das astreintes para R$ 20.000,00, nos termos do art. 36, § 7º, do
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.
Compulsando os autos, verifico que não se procedeu a abertura de vista à parte contrária, para
oferecimento de contrarrazões ao agravo regimental, nos termos do art. 278, § 2º, do Código
Eleitoral.
Em face disso, determino a intimação dos recorridos Ibaneis Rocha Barros Junior e Coligação Pra
Fazer a Diferença, a fim de que, assim desejando, apresente contrarrazões ao agravo regimental,
no prazo de três dias.
Publique-se.
Ministro Sérgio Silveira Banhos
Relator
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: RAFAEL BARBOSA DE CASTRO (0184843/RJ)

AGRAVANTE : RODRIGO FELINTO IBARRA EPITACIO MAIA
ADVOGADO

: ANDRE LUIZ FARIA MIRANDA (0099593/RJ)

ADVOGADO

: EDUARDO DAMIAN DUARTE (0106783/RJ)

ADVOGADO

: LEANDRO DELPHINO (0176726/RJ)

ADVOGADO

: RAFAEL BARBOSA DE CASTRO (0184843/RJ)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0607873-38.2018.6.19.0000 - RIO
DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
Relator: Ministro Sérgio Banhos
Agravantes: Eduardo Costa Paes e outro
Advogados: Eduardo Damian Duarte - OAB: 106783/RJ e outros
Agravante: Pedro Paulo Carvalho Teixeira
Advogados: André Luiz Faria Miranda - OAB: 99593/RJ e outros
Agravado: Ministério Público Eleitoral
ELEIÇÕES

2018.

AGRAVOS

REGIMENTAIS.

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. DATA
DO PLEITO. APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, negou provimento a recursos eleitorais e
manteve a decisão que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular,
condenando os recorrentes à pena de multa de R$ 2.000,00, por infração à norma do art. 37, § 1º,
da Lei 9.504/97 e do art. 14, § 7º, da Res.-TSE 23.551.
2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao agravo, em razão da incidência dos
verbetes sumulares 24, 28 e 72 do Tribunal Superior Eleitoral.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL DE PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA
3. No que se refere à alegação de afronta ao art. 489, § 1º, III e IV, do CPC, não foram opostos
embargos de declaração, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, a fim de possibilitar o debate
na Corte de origem e a eventual integralização do aresto regional, o que inviabiliza o exame da
matéria nesta sede recursal, dada a consumação da preclusão.
4. O provimento do recurso por negativa de vigência ao art. 40-B da Lei 9.504/97, ao fundamento
de que o candidato beneficiado não anuiu à realização da propaganda irregular, demandaria o
revolvimento do contexto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, a teor
do verbete sumular 24 do TSE.
5. "O entendimento do TRE está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o
prévio conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral irregular também pode ser inferido
das circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto, a teor do art. 40-B da Lei nº 9.504/97.
Precedentes" (AgR-AI 270-68, rel. Min Admar Gonzaga, DJE de 29.9.2017).
6. Das premissas do acórdão regional, verifica-se que não foi objeto de debate a argumentação a
respeito da suposta impossibilidade de se identificar o CNPJ da campanha responsável pela
aquisição do exemplar de propaganda em que aparece o agravante, de modo que o exame do
tema por esta Corte esbarra na falta de prequestionamento, a teor do disposto no verbete sumular
72 do TSE.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL DE EDUARDO PAES E RODRIGO MAIA
7. No que diz respeito à alegada ilegitimidade passiva dos agravantes, este Tribunal firmou
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7. No que diz respeito à alegada ilegitimidade passiva dos agravantes, este Tribunal firmou
entendimento de que "é no momento da propositura da ação, com base na descrição fática
apresentada pelo autor do processo, que se verifica a regularidade quanto aos aspectos subjetivos
da demanda, tendo em vista a teoria da asserção" (AgR-REspe 43-18, rel. Min. Og Fernandes,
DJE de 24.4.2020).
8. O acolhimento da alegação recursal no sentido de que os agravante não anuíram à propaganda
irregular não prescinde do revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos do verbete sumular 24 do TSE.
9. A afirmação genérica de que não busca o reexame de fatos e provas não é suficiente para
demonstrar o eventual desacerto da decisão agravada ao aplicar o verbete sumular 24 do TSE.
Precedente.
10. Os arestos colacionados para o fim de comprovação de divergência jurisprudencial não
guardam similitude fática com o caso sob exame, o que atrai o óbice do verbete sumular 28 desta
Corte Superior.
Agravos regimentais a que se nega provimento.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em afastar as preliminares e
negar provimento aos agravos regimentais interpostos por Pedro Paulo Carvalho Teixeira e por
Eduardo da Costa Paes e Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia, nos termos do voto do relator.
Brasília, 18 de março de 2021.
MINISTRO SÉRGIO BANHOS - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS: Senhor Presidente, trata-se de agravos regimentais
interpostos por Pedro Paulo Carvalho Teixeira (ID 39836788) e Eduardo da Costa Paes e Rodrigo
Felinto Ibarra Epitácio Maia (ID 39847438) em face de decisão individual (ID 39166538) por meio
da qual neguei seguimento ao seu agravo em recurso especial, nos termos do art. 36, § 6º, do
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.
Na espécie, o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro inadmitiu recursos
especiais manejados em desfavor do acórdão daquela Corte que, por unanimidade, negou
provimento a recursos eleitorais e manteve a decisão que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, condenando os recorrentes à pena de multa de R$ 2.000,00, por
infração à norma do art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97 e do art. 14, § 7º, da Res.-TSE 23.551 (ID
36199238).
Nas razões do apelo, Pedro Paulo Carvalho Teixeira sustenta, em suma, que:
a) houve afronta aos arts. 489, § 1º, III e IV, do CPC, 5º, XLV e XLVI, da Constituição Federal e 40B da Lei 9.504/97, pois foi proferida decisão genérica, sem levar em consideração a conduta de
cada candidato;
b) as circunstâncias fáticas foram delineadas no acórdão recorrido, o que se pretende é
revaloração da prova e dos dados constante da decisão;
c) consta dos autos que apenas um exemplar de santinho com foto, nome e número do agravante,
justaposto a panfletos de outros candidatos, não sendo possível saber quem foi o responsável pelo
derrame;
d) a legislação eleitoral é clara quando exige a comprovação da ciência do beneficiário, quando ele
não for o autor da propaganda irregular;
e) não há falar em reexame de provas para decidir sobre a matéria, mas em divergência de
entendimento e aplicação da legislação vigente;
f) não é possível identificar o CNPJ da campanha responsável pela aquisição do matéria de
propaganda do único exemplar de material de campanha em que aparece o agravante.
Requer, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, que o presente apelo seja submetido
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Requer, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, que o presente apelo seja submetido
ao plenário desta Corte, a fim de que seja dado provimento ao agravo e, por conseguinte, ao
recurso especial para julgar improcedente a representação.
Nas razões do agravo regimental, Eduardo da Costa Paes e Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia
alegam, em síntese, que:
a) o afastamento da conclusão do Tribunal a quo não demandará o reexame de matéria fática,
visto que ela ficou bem delineada no acórdão regional;
b) não foi observada a individualização das condutas, sendo certo que se trata de litisconsórcio
simples, pois eles foram meros beneficiários da suposta propaganda irregular, não existindo prova
que concordaram ou anuíram com a conduta;
c) a prova constante dos autos não demonstra de forma cabal a prática de propaganda irregular
pelos agravantes;
d) para configurar violação ao art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97, seria necessário mais do que fotos do
suposto derramamento, mas de robusto acervo probatório;
e) o relatório elaborado pela equipe de fiscalização é genérico e baseia-se em poucas fotos para
se presumir que teriam sido distribuídos aproximadamente 5.000 santinhos;
f) ao examinar hipótese semelhante, o próprio TRE/RJ entendeu que o conjunto probatório deve
ser robusto, devendo o autor oferecer subsídios contundentes para a condenação. Cita julgado;
g) não há nos autos prova de que a propaganda foi realizada no período vedado nem que houve
anuência dos agravantes em qualquer prática ilegal;
h) não foi presenciada a distribuição ou o arremessamento do material gráfico de propaganda
eleitoral, após às 22 horas de sábado ou no dia da eleição, tampouco foi certificado pela
fiscalização da propaganda qualquer ato ilícito;
i) houve divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a remansosa jurisprudência do
TSE. Apresenta cotejo analítico;
j) o dissenso está demonstrado, tendo em vista o entendimento do TRE/RJ no sentido de que,
embora não haja prova de que a propaganda foi efetuada no período vedado pela legislação de
regência, ficou configurada propaganda eleitoral;
k) é flagrante a similitude fática entre o aresto recorrido e o julgado paradigma, devendo prevalecer
o entendimento do TSE.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, postula que as
presentes razões sejam submetidas ao plenário desta Corte, a fim de dar provimento ao recurso e
julgar improcedente a presente representação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS (relator): Senhor Presidente, os agravos regimentais
são tempestivos. A decisão agravada foi publicada no DJE em 27.8.2020, quinta-feira (ID
39299238), e os apelos foram interpostos em 31.8.2020, segunda-feira (IDs 39836838 e
39847488), por advogados habilitados nos autos (IDs 36195738 e 36198538).
Na origem, o Ministério Público Eleitoral ajuizou representação em face dos recorrentes e de
outros candidatos, em relação aos quais já houve trânsito em julgado da decisão, por prática de
propaganda eleitoral irregular, consubstanciada no derramamento de santinhos na data do pleito,
conhecida como "voo da madrugada".
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento a recursos
eleitorais e manteve a decisão que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular, condenando os recorrentes à pena de multa de R$ 2.000,00, por infração à norma do art.
37, § 1º, da Lei 9.504/97 e do art. 14, § 7º, da Res.-TSE 23.551.
Reproduzo os fundamentos da decisão agravada (ID 39166538):
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Reproduzo os fundamentos da decisão agravada (ID 39166538):
[...]
Os agravos são tempestivos. A decisão agravada foi publicada no DJE em 17.10.2019, quintafeira, conforme Consulta Pública do PJE do TRE/RJ, e os apelos foram interpostos em 21.10.2019,
segunda-feira (IDs 36201388 e 36201288), por advogados habilitados nos autos (IDs 36195738 e
36198538).
O Presidente do Tribunal de origem não admitiu os recursos especiais, por entender que:
a. a conclusão da Corte Regional não pode ser revista sem o vedado reexame de provas em sede
de recurso especial, a teor dos verbetes sumulares 24 do TSE, 7 do STJ e 279 do STF;
b. o entendimento do TSE é no sentido de que basta o derramamento do material de propaganda
em via pública para a configuração do ilícito e de que o conhecimento do candidato beneficiado
pode ser aferido em razão das circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto;
c. o acórdão regional está em consonância com a jurisprudência do TSE, incidindo no caso os
verbetes sumulares 30 do TSE e 83 do STJ;
d. o dissídio jurisprudencial apresentado por Eduardo da Costa Paes e Rodrigo Felinto Ibarra
Epitácio Maia não merece prosperar, visto que o julgado paradigma não tem similitude fática com o
acórdão recorrido, o que obsta a admissão do recurso, conforme prescreve o verbete sumular 28
do TSE.
Conquanto os agravantes tenham atacado os fundamentos do decisum impugnado, os agravos
não têm condições de êxito, ante a inviabilidade dos recursos especiais.
Na origem, o Ministério Público Eleitoral ajuizou representação em face dos recorrentes e de
outros candidatos, para os quais já houve trânsito em julgado da decisão, por prática de
propaganda eleitoral irregular, consubstanciada no derramamento de santinhos na data do pleito,
conhecida como "voo da madrugada".
O Tribunal a quo negou provimento aos recursos eleitorais e manteve a decisão que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, nos seguintes termos (ID
36199388):
Os recursos devem ser conhecidos, já que presentes os requisitos de admissibilidade a tanto
necessários.
Os recorrentes sustentam preliminar de ilegitimidade passiva. Entretanto a alegação não merece
prosperar. No caso, aduzem que não estaria comprovada a autoria ou o prévio conhecimento
destes em relação aos fatos objeto da representação.
Ocorre que o argumento não procede, uma vez que a causa de pedir é aferida em abstrato, a partir
da narrativa do autor na petição inicial ("in status assertionis"). Dessa forma, tendo sido atribuída
ao representado o ilícito eleitoral, apenas o exame do mérito permite concluir se de fato ele deve
ser responsabilizado pela conduta.
No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes, uma vez que a Resolução TSE 23.457/15,
aplicável desde as eleições de 2016, passou a tratar como propaganda irregular o derrame de
material de campanha nas proximidades de local de votação, ainda que na véspera da eleição. É o
que verifica de seu art. 14, § 7º, in verbis:
Art. 14. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada
a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição
de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37,
caput).
(...)
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou
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§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou
nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular,
sujeitando-se o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo da
apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997".
Observe-se que a referida norma foi repetida no art. 14, § 7º da Resolução TSE 23.551/2017,
aplicável às eleições de 2018.
Restou superado, portanto, o entendimento jurisprudencial que prevalecia até o pleito de 2014,
segundo o qual a prática do chamado "voo da madrugada" não implicaria em propaganda eleitoral
extemporânea.
Ademais, também não merecem acolhida as teses defensivas pertinentes à ausência comprovação
do prévio conhecimento dos candidatos beneficiários da conduta através de notificação prévia,
bem como a não caracterização pormenorizada de todos os elementos da propaganda irregular,
como a prova do horário e da quantidade de material distribuído.
As fotografias juntadas aos autos são aptas a comprovar não só o derramamento de "santinhos"
na rua, como a propaganda irregular em favor dos recorrentes. De igual forma, os vídeos
acostados aos autos demonstram a expressividade do montante derramado.
Além das referidas fotografias e vídeos, o relatório elaborado pela equipe de fiscalização descreve
o local e quantidade estimada de 5.000 (cinco mil) "santinhos" apreendidos no dia do pleito.
A tese defensiva de ausência de autoria ou de prévio conhecimento não merece prosperar, pois é
de responsabilidade do candidato e coligações zelar, diretamente ou por intermédio de seus cabos
eleitorais, contratados para esse fim, pela correta utilização de seu material de propaganda.
Frise-se que a responsabilização dos recorrentes decorre dos próprios custos financeiros desse
tipo de propaganda, sobretudo quando o c. Supremo Tribunal Federal vedou a doação de Pessoas
Jurídicas nas campanhas eleitorais.
Assim, tenho como comprovada a responsabilidade ao menos indireta dos candidatos beneficiários
da propaganda, em razão das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, na linha do art. 40B, parágrafo único, da Lei das Eleições.
O entendimento ora manifestado está em consonância com a pacífica jurisprudência do Colendo
Tribunal Superior Eleitoral, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. CHUVA ("DERRAMAMENTO") DE SANTINHOS. VIAS PÚBLICAS. MADRUGADA
DO PLEITO ELEITORAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INVIÁVEL. CASO EXCEPCIONAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 1º, DA LEI N° 9.504/97. MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA.
DESPROVIMENTO.
1. A propaganda eleitoral irregular resta configurada quando houver o "derramamento de
santinhos" nas vias públicas próximas aos locais de votação na madrugada do dia da eleição
(REspe n° 3798-23/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14.3.2016).
2. Na hipótese de propaganda por meio de derramamento de santinhos na madrugada do dia das
eleições, a exigência da prévia notificação inserta no art. 37, § 1°, da Lei n° 9.504/97 pode 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.
3. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 379568, Acórdão de 14/06/2016, Relator(a)
Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 165, Data 26/08/2016, Página
124-125)
Diante disso, considero ter restado comprovada a responsabilidade dos recorrentes, justificando a
imposição de multa, nos termos do art. 37, § 1°, da Lei das Eleições. Assim, observada a
inexistência de circunstância que justifique a fixação acima do patamar mínimo legal, a sanção
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imposição de multa, nos termos do art. 37, § 1°, da Lei das Eleições. Assim, observada a
inexistência de circunstância que justifique a fixação acima do patamar mínimo legal, a sanção
deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos representado, como
consagrado corretamente na sentença do Desembargador Membro da Comissão de Propaganda
Eleitoral.
Por todo o exposto, voto pelo desprovimento dos Recursos Eleitorais, ficando mantidas as sanções
impostas aos Representados na sentença que foi integrada pela Decisão proferida por ocasião dos
Embargos de Declaração opostos.
Recurso especial de Pedro Paulo Carvalho Teixeira
No seu recurso, Pedro Paulo Carvalho Teixeira aduz, em preliminar, que o acórdão recorrido
padece de vício de fundamentação, ao argumento de que o TRE não se manifestou a respeito da
ausência de responsabilidade pela propaganda veiculada em "dobradinha" ou em "santinhos
casados", tampouco sobre a irrelevância da conduta sancionada, uma vez que foi encontrado
somente 1 santinho com a sua propaganda política. Indigita, assim, afronta ao art. 489, § 1º, III e
IV, do CPC.
Contudo, não foram opostos em face do acórdão regional embargos de declaração pelo recorrente,
como lhe competia a teor do art. 275 do Código Eleitoral, restando assim tais questões
acobertadas pela preclusão.
Portanto, como as omissões não foram suscitadas oportunamente, não padece o acórdão regional
de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, não sendo possível vislumbrar afronta ao art.
489, § 1º, III e IV, do CPC.
O recorrente aduz, por outro lado, que a decisão foi genética, sem distinguir a participação de cada
representado, em ofensa ao art. 5º, XLV e XLVI, da Constituição Federal.
Sustenta que houve violação ao art. 40-B da Lei 9.504/97, porquanto o dispositivo exige a
comprovação do conhecimento do beneficiário quando o candidato não for autor da propaganda.
No entanto, a Corte Regional, ao examinar a caracterização dos elementos da propaganda
irregular, como a prova do horário e da quantidade de material distribuído, assentou que "as
fotografias juntadas aos autos são aptas a comprovar não só o derramamento de 'santinhos' na
rua, como a propaganda irregular em favor dos recorrentes. De igual forma, os vídeos acostados
aos autos demonstram a expressividade do montante derramado" (ID 36199388).
Consignou ainda que, "além das referidas fotografias e vídeos, o relatório elaborado pela equipe de
fiscalização descreve o local e quantidade estimada de 5.000 (cinco mil) "santinhos" apreendidos
no dia do pleito" (ID 36199388).
Além disso, assinalou que ficou "comprovada a responsabilidade ao menos indireta dos candidatos
beneficiários da propaganda, em razão das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, na
linha do art. 40-B, parágrafo único, da Lei das Eleições" (ID 36199388).
Como se vê, embora a decisão tenha sido concisa, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
entendeu, soberano na análise de fatos e provas, que as fotografias, os vídeos e o relatório
elaborado pela equipe de fiscalização comprovaram a prática da propaganda irregular por parte
dos recorrentes.
Desse modo, para concluir de forma diferente do que entendeu a Corte Regional, embasado nas
provas trazidas aos autos, e rechaçar a configuração da propaganda irregular na espécie, seria
necessário o reexame fático-probatório, tarefa vedada em sede de recurso especial, a teor do
verbete sumular 24 do TSE.
Nessa linha, registro que "é possível a responsabilização pelo referido ato de publicidade 'se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário
não ter tido conhecimento da propaganda', nos termos do parágrafo único do art. 40-B da Lei nº
9.504/97. Precedentes" (AgR-AI 0607851-77, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.11.2019).
Por outro lado, o recorrente aduz que, "da análise do único exemplar do material de campanha não
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19.11.2019).
Por outro lado, o recorrente aduz que, "da análise do único exemplar do material de campanha não
se consegue aferir o CNPJ da campanha que contratou a fabricação do material, de modo que não
se pode responsabilizar o representado PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA por santinho que
provavelmente é de responsabilidade de outro candidato" (ID 36199788, p. 8).
A questão relativa à impossibilidade de verificação do CNPJ no material de campanha, a tornar
inviável a responsabilização do recorrente por derramamento de "santinho casado", não foi
enfrentada pelo Tribunal Regional, carecendo do necessário prequestionamento, a teor da
jurisprudência cristalizada no verbete sumular 24 do TSE.
No que se refere ao alegado dissídio jurisprudencial, observo que, no julgado apresentado como
paradigma, a Corte Regional amazonense assentou que "não há indício no sentido de sua
participação direta no evento, ou o seu prévio conhecimento, ônus acusatório que competiria ao
autor, sob pena de cominação de sanção de forma arbitrária" (ID 36199788, p. 3).
Trata-se, pois, de contexto fático diverso do assentado no acórdão recorrido, a atrair o óbice do
verbete sumular 28 do TSE.
O recorrente sustenta, por outro lado, que "a Jurisprudência do TRE-MT é cristalina na
improcedência da representação quando há quantidade ínfima de santinhos e quando, além disso,
não é possível identificar o autor da propaganda em 'santinhos casados'" (ID 36199788, p. 4).
Como já dito, no entanto, das premissas do acórdão regional, verifica-se que essa questão não foi
objeto de debate pelo Tribunal de origem, resultando ausente a necessária similitude fática entre o
acórdão paradigma e o aresto recorrido, consoante a jurisprudência desta Corte.
Vale lembrar que a orientação deste Tribunal é no sentido de que o "derramamento de santinhos
em vias públicas próximas a locais de votação no dia do pleito, tal como reconheceu o TRE/RR no
caso dos autos, configura propaganda eleitoral irregular. Precedentes" (AgR-REspe 1477-25, rel.
Min. Jorge Mussi, DJE de 22.2.2018).
Nesse contexto, 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, na espécie, o verbete
sumular 30 do TSE.
Recurso especial de Eduardo Paes e Rodrigo Maia
Os recorrentes alegam, preliminarmente, ilegitimidade passiva, porquanto o material recolhido foi
veiculado por terceiros, candidatos a cargos proporcionais, aos quais suas imagens foram
associadas, de modo que não foram os responsáveis pela propaganda, mas meros beneficiários.
Quanto ao ponto, o Tribunal de origem considerou que "o argumento não procede, uma vez que a
causa de pedir é aferida em abstrato, a partir da narrativa do autor na petição inicial ('in status
assertionis'). Dessa forma, tendo sido atribuída ao representado o ilícito eleitoral, apenas o exame
do mérito permite concluir se de fato ele deve ser responsabilizado pela conduta" (ID 36199238).
Sobre essa questão, cabe lembrar que a legislação processual adotou a teoria da asserção, a qual
permite que as condições da ação sejam avaliadas de acordo com as balizas fixadas na peça
inicial, que narrou a conduta atribuída ao recorrente.
Nesse sentido, esta Corte Superior já firmou entendimento de que "as condições da ação
(legitimidade passiva, no caso), segundo a Teoria da Asserção, devem ser aferidas em abstrato,
sem exame de provas, em consonância com as (simples) alegações postas na inicial" (RP 665-22,
reI. Min. Herman Benjamin, DJE de 3.12.2014).
Do mesmo modo: AgR-Al 587-88, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 9.2.2018.
Os recorrentes sustentam que houve violação aos arts. 37, § 1º, da Lei 9.504/97 e 14, § 7º, da Res.
-TSE 23.551, sob o argumento de que as provas trazidas aos autos, uma fotografia de alguns
pouco panfletos no chão, não são suficientes para evidenciar a prática da suposta propaganda
irregular.
Argumentam que, para amparar a caracterização de eventual propaganda irregular, seria
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Argumentam que, para amparar a caracterização de eventual propaganda irregular, seria
necessário mais do que fotos, mas de conjunto probatório robusto capaz de efetivamente
comprovar o alegado, como vídeo da distribuição do material ou mesmo de prova testemunhal,
conforme decidido pelo próprio TRE/RJ no julgamento do RE 31-09 e da RP 3397-84.
Sobre esse assunto, a Corte Regional assentou que "as fotografias juntadas aos autos são aptas a
comprovar não só o derramamento de 'santinhos' na rua, como a propaganda irregular em favor
dos recorrentes. De igual forma, os vídeos acostados aos autos demonstram a expressividade do
montante derramado" (ID 36199388).
Asseverou que, "além das referidas fotografias e vídeos, o relatório elaborado pela equipe de
fiscalização descreve o local e quantidade estimada de 5.000 (cinco mil) 'santinhos' apreendidos
no dia do pleito" (ID 36199388).
Vê-se, portanto, que não prosperam os argumentos trazidos pelos recorrentes a respeito da
robustez do acervo probatório, visto que ele foi formado por fotos, vídeos e relatório da equipe de
fiscalização, o que evidencia a pretensão de reexame de provas, providência vedada nesta
instância, a teor do verbete sumular 24 do TSE.
Os recorrentes alegam que não há nos autos prova ou indício de que participaram ou anuíram com
a suposta conduta irregular, nos termos estabelecidos pelo art. 14 da Res.-TSE 23.551.
A esse respeito, a Corte de origem asseverou que ficou "comprovada a responsabilidade ao menos
indireta dos candidatos beneficiários da propaganda, em razão das circunstâncias e peculiaridades
do caso concreto, na linha do art. 40-B, parágrafo único, da Lei das Eleições" (ID 36199388).
Para infirmar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, conforme se tem reiteradamente decidido com
apoio no verbete do verbete sumular 24 do TSE.
Os recorrentes apontam a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o
julgado do Recurso Criminal 45, proferido pelo TRE/RS, asseverando que não há provas de que a
propaganda supostamente irregular fora realizada em período vedado pela legislação de regência.
Na espécie, não há falar em dissenso jurisprudencial, isso porque o precedente apontado como
paradigma se refere a crime eleitoral, conhecido como boca de urna, o que, por si só, afasta a
similitude fática entre os arestos.
Saliento que o mesmo ato pode ensejar tanto a responsabilização eleitoral, como no caso, quanto
a responsabilização penal, como no paradigma, porém as esferas de responsabilização e os
requisitos para a subsunção de cada uma das condutas irregulares são distintos, de forma a
impossibilitar a utilização do julgado como parâmetro para comprovar dissídio jurisprudencial.
Desse modo, incide no caso a vedação prevista no verbete sumular 28 do Tribunal Superior
Eleitoral.
Por essas razões e nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral, nego seguimento aos agravos interpostos por Pedro Paulo Carvalho Teixeira e por
Eduardo da Costa Paes e Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia.
Ratifico tais conclusões, asseverando, por oportuno, que os agravantes não apresentaram razões
suficientes para infirmá-las.
Agravo Regimental de Pedro Paulo Carvalho Teixeira
O agravante reitera a tese de que houve afronta ao art. 489, § 1º, III e IV, do CPC, pois foi
proferida decisão genérica, sem levar em consideração a conduta de cada candidato.
Porém, conforme esclareci na decisão agravada, não foram opostos embargos de declaração, nos
termos do art. 275 do Código Eleitoral, a fim de possibilitar o debate na Corte de origem e a
eventual integralização do aresto regional, o que inviabiliza o exame da matéria nesta sede
recursal, dada a consumação da preclusão.
Desse modo, tendo em vista que o agravante deixou de suscitar oportunamente sua irresignação,
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Desse modo, tendo em vista que o agravante deixou de suscitar oportunamente sua irresignação,
não há falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
O agravante insiste em alegar violação ao art. 5º, XLV e XLVI, da Constituição Federal, sob o
argumento de que não houve individualização da pena e das condutas pelo Tribunal a quo.
Repisa que foi negada vigência ao art. 40-B da Lei 9.504/97, por ausência de comprovação do
conhecimento pelo beneficiário quando ele não for o autor da veiculação da propaganda irregular.
Conforme assinalado na decisão agravada, o Tribunal de origem assentou que ficou "comprovada
a responsabilidade ao menos indireta dos candidatos beneficiários da propaganda, em razão das
circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, na linha do art. 40-B, parágrafo único, da Lei das
Eleições" (ID 36199388).
Reafirmo, portanto, que a revisão de tal entendimento, para se assentar que não ficou comprovada
a realização de propaganda irregular por parte do recorrente, demandaria o revolvimento do
contexto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do verbete
sumular 24 do TSE.
Além disso: "O entendimento do TRE está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido
de que o prévio conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral irregular também pode ser
inferido das circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto, a teor do art. 40-B da Lei nº
9.504/97. Precedentes" (AgR-AI 270-68, rel. Min Admar Gonzaga, DJE de 29.9.2017).
No que se refere à alegação de que não é possível identificar o CNPJ da campanha responsável
pela aquisição do exemplar de propaganda em que aparece o agravante, verifica-se, das
premissas do acórdão regional, que essa questão não foi objeto de debate na origem, o que
impossibilita a apreciação do tema por esta Corte, diante da ausência do necessário
prequestionamento, a teor do disposto no verbete sumular 72 do TSE.
Agravo Regimental de Eduardo Paes e Rodrigo Maia
Os agravantes aduzem que não são legitimados passivos, ao argumento de que foram meros
beneficiários da suposta propaganda irregular, não existindo prova de que concordaram ou
anuíram com a conduta.
A esse respeito, reafirmo que este Tribunal firmou entendimento no sentido de que "é no momento
da propositura da ação, com base na descrição fática apresentada pelo autor do processo, que se
verifica a regularidade quanto aos aspectos subjetivos da demanda, tendo em vista a teoria da
asserção" (AgR-REspe 43-18, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 24.4.2020).
De igual modo: "Para aferição da necessidade de litisconsórcio passivo, é suficiente a aplicação da
teoria da asserção, devendo integrar o polo passivo da ação as pessoas às quais seja diretamente
atribuída, na petição inicial, a prática de condutas ilícitas" (REspe 325-03, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 28.11.2019).
De outra parte, os agravantes repetem as alegações já articuladas nas razões do recurso especial
e do agravo de instrumento, afirmando que o relatório elaborado pela equipe de fiscalização é
genérico e se baseia em poucas fotos para presumir que teriam sido distribuídos aproximadamente
5.000 santinhos.
Insistem em que, para configurar violação ao art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97, seria necessário mais
do que fotos do suposto derramamento, demandando robusto acervo probatório.
Assim, repiso que a Corte de origem assentou o seguinte: "As fotografias juntadas aos autos são
aptas a comprovar não só o derramamento de 'santinhos' na rua, como a propaganda irregular em
favor dos recorrentes. De igual forma, os vídeos acostados aos autos demonstram a
expressividade do montante derramado" (ID 36199388).
No mais, consignou que, "além das referidas fotografias e vídeos, o relatório elaborado pela equipe
de fiscalização descreve o local e quantidade estimada de 5.000 (cinco mil) 'santinhos'
apreendidos no dia do pleito" (ID 36199388).
Vê-se que as alegações apresentadas pelos agravantes não procedem, porquanto a decisão
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apreendidos no dia do pleito" (ID 36199388).
Vê-se que as alegações apresentadas pelos agravantes não procedem, porquanto a decisão
regional foi embasada nas provas constantes dos autos.
Reafirmo que o exame da pretensão recursal, a fim de afastar a conclusão da Corte de origem no
sentido de que os agravantes anuíram com a conduta irregular, demandaria o revolvimento do
contexto probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos do
verbete sumular 24 do TSE.
Ademais, a afirmação genérica de que não busca o reexame de fatos e provas não é suficiente
para demonstrar o eventual desacerto da decisão agravada ao aplicar o verbete sumular 24 do
TSE.
Nessa linha, esta Corte Superior já decidiu que "a alegação genérica suscitada pelos agravantes
de que o caso não demanda revolvimento de fatos e provas não deve ser admitida como
argumento idôneo para afastar os fundamentos da decisão impugnada, pois não foi apta a
demonstrar quais as premissas fáticas reconhecidas no aresto objurgado subsidiam seus
argumentos, razão pela qual se mantém a incidência da Súmula nº 24/TSE" (AgR-REspe 352-39,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 5.11.2018).
Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelos agravantes em sentido contrário, reitero que a
jurisprudência colacionada não guarda similitude fática com o caso em exame, razão pela qual
incide o óbice do verbete sumular 28 desta Corte Superior.
Por essas razões, voto no sentido de negar provimento aos agravos regimentais interpostos por
Pedro Paulo Carvalho Teixeira e por Eduardo da Costa Paes e Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia.
PEDIDO DE VISTA
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Senhor Presidente, peço vista dos autos.
EXTRATO DA ATA
AgR-AI nº 0607873-38.2018.6.19.0000/RJ. Relator: Ministro Sérgio Banhos. Agravantes: Eduardo
Costa Paes e outro (Advogados: Eduardo Damian Duarte - OAB: 106783/RJ e outros). Agravante:
Pedro Paulo Carvalho Teixeira (Advogados: André Luiz Faria Miranda - OAB: 99593/RJ e outros).
Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Após o voto do Ministro Sérgio Banhos (relator), no sentido de negar provimento aos
agravos regimentais interpostos por Pedro Paulo Carvalho Teixeira e por Eduardo da Costa Paes e
Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia, no que foi acompanhado pelo Ministro Edson Fachin, pediu
vista o Ministro Alexandre de Moraes.
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 8.10.2020.
VOTO-VISTA
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Senhor Presidente, trata-se de Agravos
Regimentais interpostos por Pedro Paulo Carvalho Teixeira, Eduardo da Costa Paes e Rodrigo
Felinto Ibarra Epitácio Maia contra decisão do eminente Relator, Ministro SÉRGIO BANHOS, que
negou seguimento ao Agravo em Recurso Especial pela incidência das Súmulas 24, 28 e 30 do
TSE.
Em suas razões (ID 39836838), Pedro Paulo Carvalho Teixeira reitera, inicialmente, a nulidade do
acórdão regional por cerceamento de defesa, sem que apreciada individualmente sua conduta no
ilícito eleitoral. No mais sustenta, em síntese, a) a desnecessidade de reexame do conjunto
probatório dos autos; e b) a não comprovação de ciência na produção e no derramamento dos
santinhos.

Eduardo da Costa Paes e Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia alegam, em suma, a) o necessário
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Eduardo da Costa Paes e Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia alegam, em suma, a) o necessário
reenquadramento jurídico dos fatos delineados; b) a ilegitimidade passiva dos Agravados, pois "o
material recolhido foi veiculado por terceiros, candidatos a cargos proporcionais, cuja imagem dos
recorrentes foi associada aos seus materiais de campanha"; c) não comprovada a prática do art.
37, § 1º, da Lei 9.507/1997 mediante prova idônea, sendo insuficientes as fotos para presunção de
distribuição de 5.000 (cinco mil) santinhos; e d) "desarrazoada a tese ministerial ofertada, no
sentido de que os agravantes teriam praticado ou determinado a prática de 'vôos da madrugada'".
Em sessão virtual iniciada em 2/10/2020, o Relator negou provimento aos Regimentais, em
acórdão assim ementado:
ELEIÇÕES

2018.

AGRAVOS

REGIMENTAIS.

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. DATA
DO PLEITO. APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, negou provimento a recursos eleitorais e
manteve a decisão que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular,
condenando os recorrentes à pena de multa de R$ 2.000,00, por infração à norma do art. 37, § 1º,
da Lei 9.504/97 e do art. 14, § 7º, da Res.-TSE 23.551.
2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao agravo, em razão da incidência dos
verbetes sumulares 24, 28 e 72 do Tribunal Superior Eleitoral.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL DE PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA
3. No que se refere à alegação de afronta ao art. 489, § 1º, III e IV, do CPC, não foram opostos
embargos de declaração, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, a fim de possibilitar o debate
na Corte de origem e a eventual integralização do aresto regional, o que inviabiliza o exame da
matéria nesta sede recursal, dada a consumação da preclusão.
4. O provimento do recurso por negativa de vigência ao art. 40-B da Lei 9.504/97, ao fundamento
de que o candidato beneficiado não anuiu à realização da propaganda irregular, demandaria o
revolvimento do contexto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, a teor
do verbete sumular 24 do TSE.
5. "O entendimento do TRE está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o
prévio conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral irregular também pode ser inferido
das circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto, a teor do art. 40-B da Lei nº 9.504/97.
Precedentes" (AgR-AI 270-68, rel. Min Admar Gonzaga, DJE de 29.9.2017).
6. Das premissas do acórdão regional, verifica-se que não foi objeto de debate a argumentação a
respeito da suposta impossibilidade de se identificar o CNPJ da campanha responsável pela
aquisição do exemplar de propaganda em que aparece o agravante, de modo que o exame do
tema por esta Corte esbarra na falta de prequestionamento, a teor do disposto no verbete sumular
72 do TSE.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL DE EDUARDO PAES E RODRIGO MAIA
7. No que diz respeito à alegada ilegitimidade passiva dos agravantes, este Tribunal firmou
entendimento de que "é no momento da propositura da ação, com base na descrição fática
apresentada pelo autor do processo, que se verifica a regularidade quanto aos aspectos subjetivos
da demanda, tendo em vista a teoria da asserção" (AgR-REspe 43-18, rel. Min. Og Fernandes,
DJE de 24.4.2020).
8. O acolhimento da alegação recursal no sentido de que os agravante não anuíram à propaganda
irregular não prescinde do revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos do verbete sumular 24 do TSE.

9. A afirmação genérica de que não busca o reexame de fatos e provas não é suficiente para
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9. A afirmação genérica de que não busca o reexame de fatos e provas não é suficiente para
demonstrar o eventual desacerto da decisão agravada ao aplicar o verbete sumular 24 do TSE.
Precedente.
10. Os arestos colacionados para o fim de comprovação de divergência jurisprudencial não
guardam similitude fática com o caso sob exame, o que atrai o óbice do verbete sumular 28 desta
Corte Superior.
CONCLUSÃO
Agravos regimentais a que se nega provimento.
Pedi vista para melhor exame dos autos, oportunidade que os devolvo acompanhando
integramente o Ministro SÉRGIO BANHOS.
No caso, trata-se de Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral por propaganda
eleitoral irregular, nas eleições de 2018, proposta em desfavor dos Agravantes e julgada
procedente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) com imposição de multa
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ofensa aos arts. 37, § 1º, da Lei 9.504/97 e 14, § 7º,
da Res.-TSE 23.551/2017.
Inicialmente, rejeito a alegada ilegitimidade de Pedro Paulo Carvalho Teixeira pela ausência de
prequestionamento da matéria. Incidência da Súmula 72 do TSE.
Afasto ainda idêntica preliminar suscitada pelos demais Agravantes, pois "segundo a teoria da
asserção, as condições da ação devem ser verificadas no momento da propositura, de acordo com
as alegações do autor em sua petição inicial" AgR-REspe 29755 (Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe de 24/8/82016).
Quanto ao mérito, entendo comprovada a propaganda irregular, mediante fotografias e vídeos que
evidenciam o expressivo montante de santinhos - estimados em 5.000 (cinco mil) pela equipe de
fiscalização - espalhados na rua, em evidente proveito eleitoral dos candidatos.
Desse modo, impassível de reparos a demonstração da responsabilidade, ainda que indireta, dos
candidatos beneficiários da propaganda na linha do art. 40-B, parágrafo único, da Lei 9.504/1997.
Compreensão em sentido contrário, aliás, exigiria o vedado reexame do cenário fático-probatório
dos autos, providência inviabilizada pela Súmula 24 do TSE.
Por fim, a decisão está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que "o derramamento de
santinhos em vias públicas próximas a locais de votação no dia do pleito, tal como reconheceu o
TRE/RR no caso dos autos, configura propaganda eleitoral irregular. Precedentes" AgR-REspe
1477-25 (Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 22/2/2018). Aplica-se, portanto, a Súmula 30 do TSE.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
AgR-AI nº 0607873-38.2018.6.19.0000/RJ. Relator: Ministro Sérgio Banhos. Agravantes: Eduardo
Costa Paes e outro (Advogados: Eduardo Damian Duarte - OAB: 106783/RJ e outros). Agravante:
Pedro Paulo Carvalho Teixeira (Advogados: André Luiz Faria Miranda - OAB: 99593/RJ e outros).
Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por unanimidade, afastou as preliminares e
negou provimento aos agravos regimentais interpostos por Pedro Paulo Carvalho Teixeira e por
Eduardo da Costa Paes e Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia, 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 18.3.2021.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0000437-93.2016.6.13.0330

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 2021 - n. 59

PROCESSO

Brasília, segunda-feira, 05 de abril de 2021

47

: 0000437-93.2016.6.13.0330 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (PATOS DE
MINAS - DF)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

RECORRIDO

: Ministério Público Eleitoral

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : ANTONIO FERREIRA DA ROCHA
ADVOGADO

: ALINE AGUIAR DA CRUZ (166758/MG)

ADVOGADO

: ANDREIA SANGLARD SILVA DE ANDRADE (79825/MG)

ADVOGADO

: ANNA CAROLINA MAQUINE SANTANA (172057/MG)

ADVOGADO

: AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS (0163391/MG)

ADVOGADO

: GABRIELA HORTA BICALHO DIGENOVA (86048/MG)

ADVOGADO

: HUGO HENRIQUE LANNES ARAUJO (144248/MG)

ADVOGADO

: JOSE RICARDO SOUTO (0068153/MG)

ADVOGADO

: LIGIA LANA FERNANDES DOS SANTOS (174187/MG)

ADVOGADO

: LORENA RIBEIRO DE CARVALHO SOUSA (168242/MG)

ADVOGADO

: LUIZ FERNANDO PIMENTA PEIXOTO (154394/MG)

ADVOGADO

: MARCELLA ESTER SILVA PIMENTA (155531/MG)

ADVOGADO

: MARCELLA LOURO LAURENTI (159278/MG)

ADVOGADO

: MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA (152453/MG)

ADVOGADO

: MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA (0136164/MG)

ADVOGADO

: MARCUS VINICIUS AMARAL JUNIOR (172048/MG)

ADVOGADO

: MATEUS DE MOURA LIMA GOMES (0105880/MG)

ADVOGADO

: MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA (0141238/MG)

ADVOGADO

: NATALIA TITTON MURTA FORTES (168726/MG)

ADVOGADO

: PEDRO HENRIQUE ROCHA SILVA FIALHO (147840/MG)

ADVOGADO

: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (0102533/MG)

RECORRENTE : BRAZ PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO

: ALINE AGUIAR DA CRUZ (166758/MG)

ADVOGADO

: ANDREIA SANGLARD SILVA DE ANDRADE (79825/MG)

ADVOGADO

: ANNA CAROLINA MAQUINE SANTANA (172057/MG)

ADVOGADO

: AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS (0163391/MG)

ADVOGADO

: GABRIELA HORTA BICALHO DIGENOVA (86048/MG)

ADVOGADO

: HUGO HENRIQUE LANNES ARAUJO (144248/MG)

ADVOGADO

: JOSE RICARDO SOUTO (0068153/MG)

ADVOGADO

: LEONARDO OLIVEIRA DA GAMA E MELO (140117/MG)

ADVOGADO

: LIGIA LANA FERNANDES DOS SANTOS (174187/MG)

ADVOGADO

: LORENA RIBEIRO DE CARVALHO SOUSA (168242/MG)

ADVOGADO

: LUIZ FERNANDO PIMENTA PEIXOTO (154394/MG)

ADVOGADO

: MARCELLA ESTER SILVA PIMENTA (155531/MG)

ADVOGADO

: MARCELLA LOURO LAURENTI (159278/MG)

ADVOGADO

: MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA (152453/MG)

ADVOGADO

: MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA (0136164/MG)
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ADVOGADO

: MATEUS DE MOURA LIMA GOMES (0105880/MG)

ADVOGADO

: MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA (0141238/MG)

ADVOGADO

: NATALIA TITTON MURTA FORTES (168726/MG)

ADVOGADO

: PEDRO HENRIQUE ROCHA SILVA FIALHO (147840/MG)

ADVOGADO

: RAIMUNDO CANDIDO NETO (0098737/MG)

ADVOGADO

: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (0102533/MG)
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RECORRENTE : DAVID ANTONIO SANCHES
ADVOGADO

: ALINE AGUIAR DA CRUZ (166758/MG)

ADVOGADO

: ANDREIA SANGLARD SILVA DE ANDRADE (79825/MG)

ADVOGADO

: ANNA CAROLINA MAQUINE SANTANA (172057/MG)

ADVOGADO

: AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS (0163391/MG)

ADVOGADO

: GABRIELA HORTA BICALHO DIGENOVA (86048/MG)

ADVOGADO

: HUGO HENRIQUE LANNES ARAUJO (144248/MG)

ADVOGADO

: JOSE RICARDO SOUTO (0068153/MG)

ADVOGADO

: LIGIA LANA FERNANDES DOS SANTOS (174187/MG)

ADVOGADO

: LORENA RIBEIRO DE CARVALHO SOUSA (168242/MG)

ADVOGADO

: LUIZ FERNANDO PIMENTA PEIXOTO (154394/MG)

ADVOGADO

: MARCELLA ESTER SILVA PIMENTA (155531/MG)

ADVOGADO

: MARCELLA LOURO LAURENTI (159278/MG)

ADVOGADO

: MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA (152453/MG)

ADVOGADO

: MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA (0136164/MG)

ADVOGADO

: MARCUS VINICIUS AMARAL JUNIOR (172048/MG)

ADVOGADO

: MATEUS DE MOURA LIMA GOMES (0105880/MG)

ADVOGADO

: MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA (0141238/MG)

ADVOGADO

: NATALIA TITTON MURTA FORTES (168726/MG)

ADVOGADO

: PEDRO HENRIQUE ROCHA SILVA FIALHO (147840/MG)

ADVOGADO

: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (0102533/MG)

RECORRENTE : EDIME ERLINDA DE LIMA AVELAR
ADVOGADO

: ALINE AGUIAR DA CRUZ (166758/MG)

ADVOGADO

: ANDREIA SANGLARD SILVA DE ANDRADE (79825/MG)

ADVOGADO

: ANNA CAROLINA MAQUINE SANTANA (172057/MG)

ADVOGADO

: AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS (0163391/MG)

ADVOGADO

: GABRIELA HORTA BICALHO DIGENOVA (86048/MG)

ADVOGADO

: HUGO HENRIQUE LANNES ARAUJO (144248/MG)

ADVOGADO

: JOSE RICARDO SOUTO (0068153/MG)

ADVOGADO

: LIGIA LANA FERNANDES DOS SANTOS (174187/MG)

ADVOGADO

: LORENA RIBEIRO DE CARVALHO SOUSA (168242/MG)

ADVOGADO

: LUIZ FERNANDO PIMENTA PEIXOTO (154394/MG)

ADVOGADO

: MARCELLA ESTER SILVA PIMENTA (155531/MG)

ADVOGADO

: MARCELLA LOURO LAURENTI (159278/MG)

ADVOGADO

: MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA (152453/MG)
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ADVOGADO

: MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA (0136164/MG)

ADVOGADO

: MARCUS VINICIUS AMARAL JUNIOR (172048/MG)

ADVOGADO

: MATEUS DE MOURA LIMA GOMES (0105880/MG)

ADVOGADO

: MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA (0141238/MG)

ADVOGADO

: NATALIA TITTON MURTA FORTES (168726/MG)

ADVOGADO

: PEDRO HENRIQUE ROCHA SILVA FIALHO (147840/MG)

ADVOGADO

: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (0102533/MG)
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RECORRENTE : ITAMAR ANDRE DOS SANTOS
ADVOGADO

: ALINE AGUIAR DA CRUZ (166758/MG)

ADVOGADO

: ANDREIA SANGLARD SILVA DE ANDRADE (79825/MG)

ADVOGADO

: ANNA CAROLINA MAQUINE SANTANA (172057/MG)

ADVOGADO

: AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS (0163391/MG)

ADVOGADO

: GABRIELA HORTA BICALHO DIGENOVA (86048/MG)

ADVOGADO

: HUGO HENRIQUE LANNES ARAUJO (144248/MG)

ADVOGADO

: JOSE RICARDO SOUTO (0068153/MG)

ADVOGADO

: LIGIA LANA FERNANDES DOS SANTOS (174187/MG)

ADVOGADO

: LORENA RIBEIRO DE CARVALHO SOUSA (168242/MG)

ADVOGADO

: LUIZ FERNANDO PIMENTA PEIXOTO (154394/MG)

ADVOGADO

: MARCELLA ESTER SILVA PIMENTA (155531/MG)

ADVOGADO

: MARCELLA LOURO LAURENTI (159278/MG)

ADVOGADO

: MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA (152453/MG)

ADVOGADO

: MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA (0136164/MG)

ADVOGADO

: MARCUS VINICIUS AMARAL JUNIOR (172048/MG)

ADVOGADO

: MATEUS DE MOURA LIMA GOMES (0105880/MG)

ADVOGADO

: MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA (0141238/MG)

ADVOGADO

: NATALIA TITTON MURTA FORTES (168726/MG)

ADVOGADO

: PEDRO HENRIQUE ROCHA SILVA FIALHO (147840/MG)

ADVOGADO

: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (0102533/MG)

RECORRENTE : MARCOS ANTONIO RODRIGUES
ADVOGADO

: ALINE AGUIAR DA CRUZ (166758/MG)

ADVOGADO

: ANDREIA SANGLARD SILVA DE ANDRADE (79825/MG)

ADVOGADO

: ANNA CAROLINA MAQUINE SANTANA (172057/MG)

ADVOGADO

: AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS (0163391/MG)

ADVOGADO

: GABRIELA HORTA BICALHO DIGENOVA (86048/MG)

ADVOGADO

: HUGO HENRIQUE LANNES ARAUJO (144248/MG)

ADVOGADO

: JOSE RICARDO SOUTO (0068153/MG)

ADVOGADO

: LIGIA LANA FERNANDES DOS SANTOS (174187/MG)

ADVOGADO

: LORENA RIBEIRO DE CARVALHO SOUSA (168242/MG)

ADVOGADO

: LUIZ FERNANDO PIMENTA PEIXOTO (154394/MG)

ADVOGADO

: MARCELLA ESTER SILVA PIMENTA (155531/MG)

ADVOGADO

: MARCELLA LOURO LAURENTI (159278/MG)

ADVOGADO

: MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA (152453/MG)
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ADVOGADO

: MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA (0136164/MG)

ADVOGADO

: MARCUS VINICIUS AMARAL JUNIOR (172048/MG)

ADVOGADO

: MATEUS DE MOURA LIMA GOMES (0105880/MG)

ADVOGADO

: MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA (0141238/MG)

ADVOGADO

: NATALIA TITTON MURTA FORTES (168726/MG)

ADVOGADO

: PEDRO HENRIQUE ROCHA SILVA FIALHO (147840/MG)

ADVOGADO

: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (0102533/MG)
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RECORRENTE : VALDIR REIS DE JESUS
ADVOGADO

: ALINE AGUIAR DA CRUZ (166758/MG)

ADVOGADO

: ANDREIA SANGLARD SILVA DE ANDRADE (79825/MG)

ADVOGADO

: ANNA CAROLINA MAQUINE SANTANA (172057/MG)

ADVOGADO

: AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS (0163391/MG)

ADVOGADO

: GABRIELA HORTA BICALHO DIGENOVA (86048/MG)

ADVOGADO

: HUGO HENRIQUE LANNES ARAUJO (144248/MG)

ADVOGADO

: JOSE RICARDO SOUTO (0068153/MG)

ADVOGADO

: LIGIA LANA FERNANDES DOS SANTOS (174187/MG)

ADVOGADO

: LORENA RIBEIRO DE CARVALHO SOUSA (168242/MG)

ADVOGADO

: LUIZ FERNANDO PIMENTA PEIXOTO (154394/MG)

ADVOGADO

: MARCELLA ESTER SILVA PIMENTA (155531/MG)

ADVOGADO

: MARCELLA LOURO LAURENTI (159278/MG)

ADVOGADO

: MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA (152453/MG)

ADVOGADO

: MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA (0136164/MG)

ADVOGADO

: MARCUS VINICIUS AMARAL JUNIOR (172048/MG)

ADVOGADO

: MATEUS DE MOURA LIMA GOMES (0105880/MG)

ADVOGADO

: MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA (0141238/MG)

ADVOGADO

: NATALIA TITTON MURTA FORTES (168726/MG)

ADVOGADO

: PEDRO HENRIQUE ROCHA SILVA FIALHO (147840/MG)

ADVOGADO

: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (0102533/MG)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0000437-93.2016.6.13.0330 PATOS DE MINAS - MINAS GERAIS
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
Agravante: Ministério Público Eleitoral
Agravados: Antônio Ferreira da Rocha e outros
Advogados: Wederson Advíncula Siqueira - OAB: 102533/MG e outros
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
CONDUTA VEDADA. VEREADOR. EMENDA NO PROJETO DE LEI QUE ASSEGUROU A
LICENÇA A TAXISTAS PARA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS. AUTORIA E SANÇÃO DO PREFEITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. IMPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da decisão.
2. A inclusão do agente público responsável no polo passivo é pressuposto de constituição válida e
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2. A inclusão do agente público responsável no polo passivo é pressuposto de constituição válida e
desenvolvimento regular do processo, a teor do art. 115, parágrafo único, do CPC.
3. Agravo Regimental desprovido.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 18 de março de 2021.
MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Senhor Presidente, trata-se de Agravo
Regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral, em face de decisão que deu provimento a
Recurso Especial para extinguir o processo sem resolução do mérito, afastando, dessa forma, a
multa imposta aos representados.
Nas razões recursais, o Agravante sustenta (ID30447888), em síntese: a) que a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que a ausência de citação de litisconsorte
passivo em ação cuja sanção limita-se a pena pecuniária não enseja nulidade; b) a pena de multa
circunscreve-se à esfera pessoal do condenado; e, c) a decisão que importe em cassação de
mandatos ostenta repercussão direta sobre a esfera jurídica de eventuais coautores do ato ilícito,
pretendido o restabelecimento da condenação dos agravados à pena de multa.
Em contrarrazões, Antônio Ferreira da Rocha, Itamar André dos Santos, David Antônio Sanches,
Edimê Erlinda de Lima Avelar, Valdir Reis de Jesus e Marcos Antônio Rodrigues (ID 65040138),
requerem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da Súmula 26 do TSE e, no
mérito, o seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (relator): Senhor Presidente, conheço do
Recurso interposto, uma vez que se encontram presentes todos os requisitos de admissibilidade
recursal.
Eis o teor da ementa da decisão impugnada (ID28587388):
"Direito Eleitoral e Processual civil. Recurso Especial Eleitoral com agravo. Eleições 2016.
Representação. Conduta vedada. Ausência de usurpação de competência. Ausência de formação
de litisconsórcio passivo necessário. Decadência. Provimento.
1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral interposto para impugnar
acórdão do TRE/MG que julgou procedente representação por conduta vedada nas Eleições 2016.
2. O acórdão regional entendeu configurada a conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504
/1997, em razão da propositura pelos vereadores do município, em período próximo às eleições,
de emenda a projeto de lei no sentido de conceder a taxistas licença para transporte individual de
passageiros pelo prazo mínimo de 15 anos.
3. Acolhida a alegação de violação aos arts. 114, 115, parágrafo único, 485, IV, e 487, II, do CPC,
em decorrência da prolação de decisão condenatória em representação ajuizada apenas contra os
vereadores que propuseram emenda ao projeto de lei de iniciativa do prefeito.
4. De acordo com o entendimento deste Tribunal, aplicável às Eleições 2016, nas ações que
versem sobre condutas vedadas e abuso do poder político, o agente público responsável deve
necessariamente compor o polo passivo da representação, uma vez que é o destinatário direto da
vedação do caput do art. 73 da Lei nº 9.504/1997. Precedentes.
5. A aferição da condição de litisconsorte se dá em estado de asserção, devendo-se analisar a
petição inicial para identificar a quem é imputada a conduta ilícita. No caso, a responsabilidade por
tal conduta foi limitada apenas aos vereadores, que incluíram emenda em projeto de lei.
6. A premissa adotada no julgamento do TRE/MG não observou a natureza complexa do ato, cuja
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6. A premissa adotada no julgamento do TRE/MG não observou a natureza complexa do ato, cuja
consumação dependeu, necessariamente da sanção à lei pelo prefeito. Portanto, é este, também,
agente público responsável pela prática do ato.
7. Extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). A inclusão do agente
público responsável no polo passivo é pressuposto de constituição válida e desenvolvimento
regular do processo. Impossibilidade de regularização (art. 115, parágrafo único, do CPC) após o
decurso do prazo decadencial da propositura da ação. Como consequência, a sentença deve ser
anulada e ficam afastadas as multas aplicadas pela prática de conduta vedada.
8. Acolhida a nulidade suscitada no segundo recurso especial eleitoral, fica prejudicada a análise
das demais questões discutidas nesse recurso, bem como o exame do primeiro recurso. Os efeitos
da decisão se estendem ao primeiro recorrente, nos termos do art. 1.005 do CPC.
9. Agravos conhecidos e providos. Recurso especial eleitoral interposto por Braz Paulo de Oliveira
Júnior provido. Prejudicado o recurso especial interposto por Antônio Ferreira da Rocha e outros."
Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da decisão
agravada. Conforme assentado, "a inclusão do agente público responsável no polo passivo é
pressuposto de constituição válida e desenvolvimento regular do processo. É tecnicamente
acertado promover tal extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O
que falta é o pressuposto processual de validade, que impede à ação ajuizada ter curso regular.
Destaco, porém, que o resultado prático é anular o acórdão condenatório e, por conseguinte,
afastar a multa imposta aos réus".
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Regimental.
É o voto.
EXTRATO DA ATA
AgR-REspEl nº 0000437-93.2016.6.13.0330/MG. Relator: Ministro Alexandre de Moraes.
Agravante: Ministério Público Eleitoral. Agravados: Antônio Ferreira da Rocha e outros
(Advogados: Wederson Advíncula Siqueira - OAB: 102533/MG 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: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 18.3.2021.

RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL(11550) Nº 0608504-84.2018.6.26.0000
PROCESSO

: 0608504-84.2018.6.26.0000 RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL (SÃO PAULO
- DF)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

RECORRIDO

: ALEX SPINELLI MANENTE

ADVOGADO

: HELIO FREITAS DE CARVALHO DA SILVEIRA (0154003/SP)

ADVOGADO

: MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE (0182596/SP)

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : MARCELO DE LIMA FERNANDES
ADVOGADO

: ANA PAULA DE SOUSA (0401103/SP)

ADVOGADO

: ANNA JULIA MENEZES RODRIGUES (0339004/SP)

ADVOGADO

: CARLOS ROBERTO ALVES LIRA JUNIOR (0415647/SP)

ADVOGADO

: CRISTIANO VILELA DE PINHO (0221594/SP)
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ADVOGADO

: FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA (0109889/SP)

ADVOGADO

: FERNANDO DE JESUS SANTANA (0357604/SP)

ADVOGADO

: GABRIEL BORGES LLONA (0380693/SP)

ADVOGADO

: JOAO MATHEUS VILELA MARCONDES ROSSI (0352471/SP)

ADVOGADO

: NATALIA CAROLINA BORGES (0288902/SP)

ADVOGADO

: PAULA SILVA MONTEIRO (0266242/SP)

ADVOGADO

: PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES (0312943/SP)

ADVOGADO

: RUBENS CATIRCE JUNIOR (0316306/SP)

ADVOGADO

: WILTON LUIS DA SILVA GOMES (0220788/SP)
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL Nº 0608504-84.2018.6.26.0000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
Embargante: Marcelo de Lima Fernandes
Advogados: Wilton Luis da Silva Gomes - OAB: 220788/SP e outros
Embargado: Alex Spinelli Manente
Advogados: Hélio Freitas de Carvalho da Silveira - OAB: 154003/SP e outro
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ORDINÁRIO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO
PODER

RELIGIOSO.

IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO

ORDINÁRIO.

FUNGIBILIDADE

INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 36/TSE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE
FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do
recurso que lhe foi submetido.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para
qualquer reparo.
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, 18 de março de 2021.
MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Senhor Presidente, trata-se de Embargos de
Declaração opostos por Marcelo de Lima Fernandes, candidato ao cargo de Deputado Federal, em
face do acórdão pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental interposto, mantida a
improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE ajuizada em desfavor de Alex
Spinelli Manente, eleito ao cargo de Deputado Federal, nas Eleições 2018.
O acórdão embargado foi assim ementado (ID 64326888):
"ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DEPUTADO FEDERAL. ABUSO DE PODER
RELIGIOSO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 36/TSE. NÃO PROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da
decisão agravada.
2. O Recurso cabível contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que decide sobre
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2. O Recurso cabível contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que decide sobre
inelegibilidade ou perda de mandato eletivo nas eleições federais é o Recurso Ordinário, a teor da
Súmula 36 do TSE.
3. Agravo Regimental desprovido."
Em suas razões (ID 105472888), o Embargante aponta: a) que o recurso interposto pode ser
plenamente recebido, se tratando de mero equívoco nominal, em atenção ao princípio da
fungibilidade recursal; b) omissão na fundamentação que viola os Art. 489, §1º, I do Código de
Processo Civil e Art. 93, X, da Constituição Federal; e, c) pretendido efeitos modificativos aos
aclaratórios.
Alex Spinelli Manente, na contraminuta (ID 107330838), alega em síntese: a) aplicação da Súmula
36 do TSE, ante a inexistência de dúvida objetiva, tratando-se de erro grosseiro e inescusável; e,
b) pugna, pelo não acolhimento dos Embargos.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (relator): Senhor Presidente, o art. 275 do
Código Eleitoral prevê, nos termos do CPC, o recurso de embargos de declaração para fins de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das
partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros
materiais.
No presente caso, contudo, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício
judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer
reparos.
O regional manteve a decisão de improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE
ajuizada em desfavor de Alex Spinelli Manente, eleito ao cargo de Deputado Federal, nas Eleições
2018.
A par da decisão, confirmada pelo acórdão embargado, "O recurso especial é incompatível com o
acórdão regional impugnado, o que caracteriza erro grosseiro, inviabilizando, por conseguinte, a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, incorrendo no óbice previsto na Súmula nº 36 do
TSE".
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É o voto.
EXTRATO DA ATA
ED-AgR-RO-El nº 0608504-84.2018.6.26.0000/SP. Relator: Ministro Alexandre de Moraes.
Embargante: Marcelo de Lima Fernandes (Advogados: Wilton Luis da Silva Gomes - OAB: 220788
/SP e outros). Embargado: Alex Spinelli Manente (Advogados: Hélio Freitas de Carvalho da Silveira
- OAB: 154003/SP 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 18.3.2021.

AGRAVO DE INSTRUMENTO(1320) Nº 0000126-36.2017.6.14.0073
PROCESSO

: 0000126-36.2017.6.14.0073 AGRAVO DE INSTRUMENTO (BELÉM - DF)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
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AGRAVADO

: Ministério Público Eleitoral

AGRAVANTE

: MAILTON MARCELO SILVA FERREIRA

ADVOGADO

: ALINE CRISTIANE ANAISSI DE MORAES BRAGA (013013/PA)

ADVOGADO

: ELDER REGGIANI ALMEIDA (0186300A/PA)

ADVOGADO

: TIAGO DE LIMA RIBEIRO (19508/PA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000126-36.2017.6.14.0073 BELÉM - PARÁ
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
Agravante: Mailton Marcelo Silva Ferreira
Advogados: Elder Reggiani Almeida - OAB: 18630/PA e outros
Agravado: Ministério Público Eleitoral
ELEIÇÕES

2016.

AGRAVO

REGIMENTAL.

AGRAVO.

RECURSO

ESPECIAL.

REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA.
ART. 23, § 7º DA LEI 9.504/97. DOAÇÃO DE SERVIÇOS ESTIMÁVEIS EM ESPÉCIE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. DESPROVIMENTO.
1. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a
doação de serviços estimáveis está incluída na ressalva prevista no art. 23, § 7º, da Lei n° 9.504
/97, que diz respeito aos bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, pois constitui
atividade com valor econômico que, em razão de sua prestação obriga, em tese, o beneficiário à
necessária contraprestação" (Respe 1787, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 15/10/2013).
Incidência da Súmula 30 do TSE.
2. Agravo Regimental desprovido.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 18 de março de 2021.
MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Senhor Presidente, trata-se de Agravo
Regimental interposto por Mailton Marcelo Silva Ferreira contra decisão que negou seguimento ao
Agravo em Recurso Especial, pela incidência das Súmulas 30 e 72 do TSE (ID 59826738).
Nas razões recursais apresentadas (ID62268238), o Agravante sustenta, em suma, que: a) o § 7º
do art. 23 da Lei 9.504/1997 veda a doação de valor estimável em dinheiro advindos de bens
móveis e imóveis, não fazendo alusão a prestação de serviço; e b) a necessidade de
reenquadramento jurídico dos fatos. No mais, reitera c) a violação ao princípio da legalidade.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (relator): Senhor Presidente, conheço do
Recurso interposto, uma vez que se encontram presentes todos os requisitos de admissibilidade
recursal.
Eis o teor da decisão impugnada (ID59826738):
"O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) manteve a condenação do Agravante ao
pagamento de multa de R$ 55.120,00 (cinquenta e cinco mil, cento e vinte reais) por doação acima
do limite legal, nos termos do art. 23, § 7º, da Lei 9.504/97.
No caso, restou apurada a doação de serviços advocatícios equivalente ao montante de R$
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No caso, restou apurada a doação de serviços advocatícios equivalente ao montante de R$
91.024,00 (noventa e um mil e vinte e quatro reais), quando permitido doar R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), evidenciando-se, portanto, excesso de R$ 11.024,00 (onze mil e vinte e quatro reais).
Inicialmente, rejeito a ofensa ao art. 5º, II da Constituição por ausência de prequestionamento, o
que atrai a Súmula 72 do TSE.
No que remanesce, o Recorrente insiste no argumento de que o limite legal de R$ 80.000,00,
previsto no referido §7º, aplica-se tão somente às doações estimáveis em dinheiro para bens
móveis e imóveis, sem a alteração prevista na Lei 13.488/2017 que acrescentou a prestação de
serviços próprios na restrição examinada.
Todavia, consoante a jurisprudência desta CORTE SUPERIOR, "a doação de serviços estimáveis
está incluída na ressalva prevista no art. 23, § 7º, da Lei n° 9.504/97, que diz respeito aos bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, pois constitui atividade com valor econômico que,
em razão de sua prestação obriga, em tese, o beneficiário à necessária contraprestação" (Respe
1787, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 15/10/2013). Incidência da Súmula 30/TSE.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE."
Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Regimental.
É o voto.
EXTRATO DA ATA
AgR-AI nº 0000126-36.2017.6.14.0073/PA. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Agravante:
Mailton Marcelo Silva Ferreira (Advogados: Elder Reggiani Almeida - OAB: 18630/PA e outros).
Agravado: Ministério Público Eleitoral.
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: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 18.3.2021.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600204-74.2020.6.19.0060
PROCESSO

: 0600204-74.2020.6.19.0060 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (SANTA
MARIA MADALENA - DF)

RELATOR

: Ministro Sergio Silveira Banhos

RECORRIDO

: COLIGAÇÃO POR AMOR A MADALENA

ADVOGADO

: LEANDRO DELPHINO (0176726/RJ)

RECORRIDO

: Ministério Público Eleitoral

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : CLEMENTINO DA CONCEICAO
ADVOGADO

: CARLOS ALLAN REIS ALVES (52912/DF)

ADVOGADO

: DANIELA LEMOS GOMES (55660/DF)

ADVOGADO

: ELISANGELA ABREU SALLES FELTRIN CORREA (64633/DF)

ADVOGADO

: RENATO SALLES FELTRIN CORREA (28019/DF)

ADVOGADO

: ROGERIO DIAS SERRANO (88493/RJ)

ADVOGADO

: SERGIO FELTRIN CORREA (4914/RJ)
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______________________________________________________________________________________________
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) - 0600204-74.2020.6.19.0060 - SANTA MARIA
MADALENA - RIO DE JANEIRO
RELATOR(A): MINISTRO(A) SERGIO SILVEIRA BANHOS
RECORRENTE: CLEMENTINO DA CONCEICAO
Advogados do(a) RECORRENTE: DANIELA LEMOS GOMES - DF55660, ROGERIO DIAS
SERRANO - RJ88493, ELISANGELA ABREU SALLES FELTRIN CORREA - DF64633, CARLOS
ALLAN REIS ALVES - DF52912, RENATO SALLES FELTRIN CORREA - DF28019, SERGIO
FELTRIN CORREA - RJ4914
RECORRIDO: COLIGAÇÃO POR AMOR A MADALENA, MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO DELPHINO - RJ0176726
Advogado do(a) RECORRIDO:

______________________________________________________________________________________________
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Considerando a interposição de recurso extraordinário, fica(m) a(s) parte(s) recorrida(s) intimadas
para apresentar contrarrazões, no prazo de três dias.
Brasília, 30 de março de 2021.
Ana Paula Rodrigues Farias
Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600092-72.2020.6.10.0055
PROCESSO

: 0600092-72.2020.6.10.0055 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(CARUTAPERA - DF)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

RECORRIDO

: LUIS ANTONIO PANTOJA ALVES

ADVOGADO

: AIDIL LUCENA CARVALHO (0012584/MA)

ADVOGADO

: BERTOLDO KLINGER BARROS REGO NETO (0011909/MA)

ADVOGADO

: CARLOS EDUARDO BARROS GOMES (0010303/MA)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600092-72.2020.6.10.0055 CARUTAPERA - MARANHÃO
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
Agravante: Luis Antonio Pantoja Alves
Advogados: Bertoldo Klinger Barros Rego Neto - OAB: 11909/MA e outros
Agravado: Ministério Público Eleitoral
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. PROVA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. NÃO APRESENTADA. IMPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da decisão.
2. A suspensão da condenação por ato de improbidade administrativa, por decisão liminar
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2. A suspensão da condenação por ato de improbidade administrativa, por decisão liminar
superveniente ao pedido de registro de candidatura, não é capaz de suprir a condição de
elegibilidade pelo prazo mínimo de filiação (6 meses antes do pleito, ou seja, 4/4/2020, nos termos
do art. 1º, § 2º, da EC 107/2020 e da Res.-TSE 23.627/2020). Precedente.
3. Restabelecidos os direitos políticos em 15/10/2020, ou seja, menos de 6 (seis) meses antes do
pleito, não foi cumprido, pelo Recorrido, o requisito da filiação partidária.
4. Agravo Regimental improvido.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 11 de março de 2021.
MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Senhor Presidente, trata-se de Agravo
Regimental interposto por Luis Antonio Pantoja Alves, em face de decisão, pela qual dei
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral para indeferir o registro
de candidatura do Agravante/Recorrente ao cargo de Vereador nas Eleições 2020.
Nas razões recursais, o Agravante sustenta (ID 98738038), em suma: a) validade do ato de filiação
ante a retroatividade da decisão liminar que suspendeu os efeitos da sentença condenatória em
ação de improbidade administrativa; e, b) pretendido o provimento, a fim de que a decisão
recorrida seja reformada para deferir o registro de candidatura do impugnado.
O Ministério Público Eleitoral, na contraminuta (ID 106927138), pugna pelo improvimento do
Agravo.
No ID 98740488, protocolizado recurso extraordinário, cuja análise compete à Presidência desta
Corte Superior.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (relator): Senhor Presidente, conheço do
Recurso interposto, uma vez que se encontram presentes todos os requisitos de admissibilidade
recursal.
Eis o teor da decisão impugnada (ID 61646288):
"O art. 16 da Lei dos Partidos Políticos prevê que "só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no
pleno gozo de seus direitos políticos". Por sua vez, o art. 9º da Lei 9.504/1995 dispõe que "para
concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição
pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo".
No caso, Luis Antônio Pantoja Alves foi condenado à suspensão dos direitos políticos pelo prazo
de 8 (oito) anos em razão da condenação em Ação de Improbidade Administrativa (Proc. 21432.2013.8.10.0082) que transitou em julgado em 15/3/2018 (ID 59963388). Em 15/10/2020,
decisão liminar suspendeu os efeitos da sentença proferida nos autos da referida Ação de
Improbidade (ID 59964288).
Sustenta o Recorrente que o candidato não teria filiação partidária pelo prazo estabelecido no art.
9º da Lei 9.504/1995, pois a filiação ao PL no dia 3/4/2020 ocorreu no interregno de vigência da
suspensão dos direitos políticos, de modo que sua filiação não é válida.
O TRE/MA manteve o deferimento do registro de candidatura, assentando, nos termos das
Súmulas 41 e 43/TSE, que: "a decisão superveniente, ao declarar suspensos os efeitos da
condenação proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 214-32.2013.8.10.0082,
esta, simplesmente, teve os seus efeitos revogados. Ou seja, todos os efeitos civis e políticos que
dela seriam consequência desaparecem imediatamente do mundo jurídico, tal como se nunca
tivessem ocorrido, operando a nova decisão judicial efeitos retroativos, sob pena de ser esvaziada
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tivessem ocorrido, operando a nova decisão judicial efeitos retroativos, sob pena de ser esvaziada
de eficácia. Assim sendo, não há que se falar em período suspensivo da filiação partidária do
Recorrido. Tal suspensão foi afastada pela causa superveniente" (ID 59966088 - destaquei).
A controvérsia dos autos, portanto, cinge-se em saber se a suspensão da condenação por ato de
improbidade administrativa, por decisão liminar superveniente ao pedido de registro de
candidatura, seria capaz de suprir a condição de elegibilidade pelo prazo mínimo de filiação (6
meses antes do pleito, ou seja, 4/4/2020, nos termos do art. 1º, § 2º, da EC 107/2020 e da Res.TSE 23.627/2020).
Sobre o tema, a jurisprudência do TSE se firmou no sentido de que "a suspensão de direitos
políticos - no caso, oriunda de decreto condenatório com trânsito em julgado por improbidade
administrativa (art. 20 da Lei 8.429/92) - acarreta a invalidade da filiação partidária efetuada nesse
período e, por conseguinte, constitui óbice intransponível ao registro" REspe 060027284 (Rel. Min.
JORGE MUSSI, DJe de 24/11/2019 - destaquei).
Igualmente, a suspensão dos direitos políticos ocasiona o cancelamento do alistamento eleitoral,
pois o "o art. 71 do Código Eleitoral estabelece como hipótese de cancelamento do alistamento
eleitoral tanto a perda quanto a suspensão dos direitos políticos, e o alistamento eleitoral é
pressuposto para a filiação partidária" ED-AgR-REspe 111-66/GO (Rel. Min. ADMAR GONZAGA,
DJe de 15.8.2017 - destaquei).
Nesse contexto, suspensos os direitos políticos do Recorrido no período compreendido entre a
data do trânsito em julgado (15/3/2018) e a data da decisão liminar que suspendeu os efeitos da
condenação (15/10/2020), o ato de filiação ocorrido em 3/4/2020 somente produziu efeitos a partir
do dia 15/10/2020.
Ressalto, ainda, que, embora a decisão liminar que suspendeu os efeitos da condenação na Ação
de Improbidade Administrativa possa ser considerada como fato superveniente apto a afastar
suposta causa de inelegibilidade (art. 11, § 10, da Lei 9.504/1997), equivocada a conclusão do TRE
/MA no sentido de que "todos os efeitos civis e políticos que dela [da condenação] teriam
consequência desapareceram do mundo jurídico, tal como se nunca tivessem operado".
Na linha do parecer ministerial, "os efeitos da suspensão do ato, diversamente, são apenas
prospectivos (eficácia ex nunc), isto é, não retroagem e somente podem operar para o futuro", de
modo que "não poderia a Corte Regional receber a decisão da Justiça Comum pela suspensão da
sentença condenatória como se pela anulação fosse, uma vez que isto implicaria em violação ao
enunciado da Súmula 41 desse eg. Tribunal Superior Eleitoral" (ID 61403888).
Logo, restabelecidos os direitos políticos em 15/10/2020, ou seja, menos de 6 (seis) meses antes
do pleito, não cumprido pelo Recorrido o requisito da filiação partidária.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, nos termos do art. 36, § 7º, do RITSE,
para indeferir o registro de candidatura de Luis Antônio Pantoja Alves ao cargo de Vereador de
Carutapera/MA, nas Eleições 2020."
Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Regimental.
É o voto.
EXTRATO DA ATA
AgR-REspEl Nº 0600092-72.2020.6.10.0055/MA. Relator: Ministro Alexandre de Moraes.
Agravante: Luis Antonio Pantoja Alves (Advogados: Bertoldo Klinger Barros Rego Neto - OAB:
11909/MA e outros). Agravado: Ministério Público Eleitoral.
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,
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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 11.3.2021.

AGRAVO DE INSTRUMENTO(1320) Nº 0000006-68.2017.6.19.0100
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0000006-68.2017.6.19.0100 AGRAVO DE INSTRUMENTO (CAMPOS DOS
GOYTACAZES - DF)
: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
: Procurador Geral Eleitoral

AGRAVADO : Ministério Público Eleitoral
AGRAVANTE : AMARO ROBERTO PINTO
ADVOGADO : FELIPE DRUMOND COUTINHO DE SOUZA (165204/RJ)
AGRAVANTE : THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES
ADVOGADO : JONAS LOPES DE CARVALHO NETO (129019/RJ)
ADVOGADO : LUIZ FELIPE CARVALHO ALVARENGA (211257/RJ)
ADVOGADO : MATHEUS MACIEL KATTAN (217852/RJ)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000006-68.2017.6.19.0100 CAMPOS DOS GOYTACAZES - RIO DE JANEIRO
Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
Agravante: Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Advogados: Luiz Felipe Carvalho Alvarenga - OAB: 211257/RJ e outros
Agravante: Amaro Roberto Pinto
Advogado: Felipe Drumond Coutinho de Souza - OAB: 165204/RJ
Agravado: Ministério Público Eleitoral
ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSOS
ESPECIAIS. INADMISSÃO NA ORIGEM. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299
DO CÓDIGO ELEITORAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO
DE THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
PROVA DOCUMENTAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 24/TSE. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL E NÃO SUSCITADAS
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 72/TSE.
MÉRITO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE E HARMÔNICO. REEXAME.
SÚMULA Nº 24/TSE. AGRAVO DE AMARO ROBERTO PINTO. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO AGRAVO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA
DE ANÁLISE NA ORIGEM. RECURSO CRIMINAL NÃO CONHECIDO. RAZÕES RECURSAIS

APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24
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APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24
/TSE. AGRAVOS REGIMENTAIS. REITERAÇÃO DAS TESES VENTILADAS NOS RECURSOS
ANTERIORES. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Na origem, os agravantes foram condenados, por decisão mantida em segunda instância, pela
prática dos crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa, materializados no
desvirtuamento fraudulento de programa assistencial com a finalidade de cooptação de votos, no
pleito de 2016, dos eleitores assistidos no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. Os
subsequentes recursos especiais não foram admitidos. No TSE, os agravos não prosperaram, nos
termos da decisão monocrática proferida pelo relator com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
I. Agravo regimental de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
I.1. Preliminar de nulidade da prova
2. Tendo em vista que a Corte de origem assentou expressamente a inocorrência de adulteração
ou perda de dados extraídos dos documentos físicos e digitais apreendidos na fase de
investigação - inclusive da lista na qual foram relacionados os cheques entregues aos 39
candidatos participantes do esquema de corrupção eleitoral, divididos por localidade ou reduto
eleitoral -, bem como reconheceu a desnecessidade de realização de perícia técnica e atestou o
valor probante de tais elementos, a análise da tese de nulidade da prova demandaria o vedado
revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 24/TSE.
I.2. Preliminar de ofensa aos princípios constitucionais
3. As suscitadas ofensas aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa na
utilização de prova emprestada (depoimento testemunhal), bem como aos postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação das penas, não foram objeto de análise pelo
Tribunal Regional quando do julgamento do recurso criminal ou dos embargos de declaração
opostos na origem. Incidência da Súmula nº 72/TSE, ainda que a matéria suscitada seja de ordem
pública. Precedentes.
I.3. Mérito
4. O exame da alegação de insuficiência de provas para a condenação, no caso dos autos,
demandaria nova incursão sobre o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada a teor
da Súmula nº 24/TSE.
II. Agravo regimental de Amaro Roberto Pinho
5. O apelo nobre foi protocolizado fora do tríduo legal, apenas em 2.8.2019, quase cinco meses
após a publicação do acórdão que deixou de analisar o recurso criminal, ocorrida no dia 8.3.2019,
circunstância que enseja a intempestividade reflexa do agravo interposto nos próprios autos.
6. A alegada nulidade absoluta do processo decorrente da ausência de intimação da defesa
técnica acerca da sentença condenatória e de outros atos processuais não foi analisada pelo
Tribunal de origem devido à intempestividade do próprio recurso criminal, cujas razões foram
apresentadas fora do prazo de 10 dias preconizado pelo art. 362 do Código Eleitoral. Nesse
contexto, a conclusão da Corte de origem não poderia ser revista sem o vedado reexame de fatos
e provas, a teor do óbice previsto na Súmula nº 24/TSE.
III. Conclusão
7. As razões declinadas nos agravos internos consistem, essencialmente, na repetição das
matérias veiculadas nos recursos anteriores, o que atrai o óbice da Súmula nº 26/TSE.
8. Agravos regimentais desprovidos.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento aos
agravos regimentais, nos termos do voto do relator.
Brasília, 4 de março de 2021.
MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO: Senhor Presidente, trata-se de
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RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO: Senhor Presidente, trata-se de
dois agravos regimentais manejados, respectivamente, por Thiago Cerqueira Ferrugem
Nascimento Alves e Amaro Roberto Pinto contra a decisão de negativa de seguimento dos agravos
interpostos em face da decisão de inadmissão de seus recursos especiais, os quais impugnam os
acórdãos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) pelos quais, por unanimidade,
foi mantida a sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 100ª Zona Eleitoral (Campos dos
Goytacazes) em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 299 do Código Eleitoral e 288 do
Código Penal.
O CASO
Na origem (procedência da ação penal confirmada pelo Tribunal a quo), os ora agravantes foram
condenados pela prática dos crimes de corrupção eleitoral e de associação criminosa,
materializados no desvirtuamento fraudulento de programa assistencial com a finalidade de
cooptação de votos, no pleito de 2016, dos eleitores assistidos no Município de Campos dos
Goytacazes/RJ.
O recurso criminal do primeiro agravante foi parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum
da pena aplicada, nos termos do acórdão que recebeu a seguinte ementa:
RECURSOS CRIMINAIS. CONCESSÃO E DISTRIBUIÇÃO FRAUDULENTA DO PROGRAMA
CHEQUE CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. CRIMES DE
CORRUPÇÃO ELEITORAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
DIMINUIÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. O recorrente afirma que a denúncia seria inepta sob o fundamento de que os eleitores
supostamente beneficiados não teriam sido identificados. Ocorre que a inicial foi aditada (fl. 45/47),
tendo sido expressamente indicados os eleitores beneficiados, os quais, inclusive, foram arrolados
na peça originária como testemunhas.
2. Alegação de nulidade da prova documental consistente na lista contendo a indicação dos
candidatos participantes do esquema de corrupção eleitoral. O valor probatório dos documentos
apreendidos na diligência de busca e apreensão já foi reconhecido por este Tribunal em diversas
oportunidades, tanto em processos criminais como em processos de natureza cível-eleitoral, nas
quais restou assentada a desnecessidade de realização de perícia para averiguar a sua
autenticidade. Alegação de necessidade de exame de corpo de delito já rechaçada por esta Corte.
Preliminar que se rejeita.
3. Alegação de nulidade da prova testemunhal. O recorrente invoca a jurisprudência no sentido da
inadmissibilidade do depoimento de corréu para alegar que os depoimentos prestados pelos
eleitores ilegalmente beneficiados pelo esquema criminoso seriam nulos. A alegação, entretanto,
não tem como prosperar, visto que tais testemunhas não são réus no presente feito ou em
qualquer outro envolvendo a corrupção eleitoral levada a efeito com uso do programa Cheque
Cidadão. Preliminar rejeitada.
4. Competência do Juízo da 100ª Zona Eleitoral já afirmada por esta Corte e pelo TSE nos autos
do HC 452-17, impetrado por réu diverso em ação penal igualmente fundada no uso eleitoreiro do
programa social Cheque Cidadão, ficando sedimentada a competência territorial daquele juízo para
as ações decorrentes do IPF 236/2016 (Operação Chequinho). Preliminar rejeitada.
Mérito
5. Crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa praticados através de meticuloso esquema
que envolveu dezenas de pessoas com papéis pré-definidos e outras tantas que atuaram como
meros artífices, sem se aperceberem de que eram usadas como peças manipuladas de um jogo,

cuja meta era eleger não apenas o sucessor político da então Prefeita, mas também formar
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cuja meta era eleger não apenas o sucessor político da então Prefeita, mas também formar
extensa bancada na Câmara de Vereadores em seu apoio, lesando em milhões o Município de
Campos dos Goytacazes.
6. Corrupção eleitoral. O crime de corrupção eleitoral previsto no art. 299 do Código Eleitoral tem
como bem juridicamente tutelado a liberdade do eleitor de escolher livremente o destinatário de
seu voto. Corrupção ativa que ocorre pela criação, através da oferta de vantagem, de um "vínculo
psicológico no eleitor, gerando obrigação moral que o force a apoiar determinada candidatura em
razão da vantagem auferida ou apenas acenada".
7. Na hipótese dos autos, o instrumento escolhido foi o programa social, de cunho assistencialista,
conhecido por Cheque Cidadão, que consiste na transferência temporária de renda a beneficiários
em condição social de vulnerabilidade, inscritos no Cadastro Único para programas sociais do
Governo Federal (CadÚnico) e selecionados após visita domiciliar realizada por assistentes sociais.
8. Desvirtuamento do programa com inclusão fraudulenta de mais de 17.000 beneficiários
captados em conjunto com diversos outros candidatos ao pleito de 2016 que integravam a base
governista, em troca de votos.
9. Prova robusta constituída por dezenas de depoimentos de testemunhas, documentos e perícias
que não deixam dúvida quanto à manipulação dos eleitores para criar um sentimento de gratidão e
dependência política com nítida aptidão de corromper e influenciar a vontade do eleitor e
desequilibrar o pleito eleitoral.
10. Crime continuado demonstrado pela prática de crimes da mesma espécie, com similitude de
condições de tempo, lugar e maneira de execução, justificando a exasperação da pena.
11. Associação Criminosa. O crime previsto no art. 288 do CP tem como bem juridicamente
tutelado a paz pública, a segurança pública. Os integrantes não apenas são parceiros ou
cúmplices dos crimes, os agentes se associam para a prática de crimes, vinculam-se a um poder
lateral, clandestino.
12. Acervo probatório que desvelou a estrutura da associação criminosa, com divisão de tarefas e
papéis definidos.
13. Concurso material entre os crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa, na forma do
art. 69 do Código Penal.
14. O magistrado equivocou-se ao afirmar que o réu era "representante do povo" à época dos
fatos, considerando essa circunstância na análise da culpabilidade. Redução da pena em razão da
exclusão dessa circunstância que possui, de fato, aptidão para repercutir negativamente na
culpabilidade do agente.
15. Perda do mandato eletivo corretamente determinada.
16. No que tange à suspensão dos direitos políticos, a Constituição Federal no art. 15, III, elege
como causa da suspensão o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Assim, a
suspensão dos direitos políticos, por disposição constitucional, constitui efeito automático da
sentença penal condenatória transitada em julgado e, portanto, tanto desnecessária quanto
irrelevante sua motivação na sentença de primeiro grau. Desnecessária, por ser efeito automático;
irrelevante, porque somente ocorrerá quando se der o trânsito em julgado.
17. Regime inicial de cumprimento da pena aberto.
18. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.
Execução provisória da pena
19. A execução provisória da pena deve se dar de imediato com a confirmação da sentença
condenatória pelo órgão colegiado de 2ª instância, após o julgamento de eventuais embargos de
declaração. Entendimento consolidado do STF e do TSE.
20. Execução provisória da pena necessária para que se dê efetividade à finalidade de prevenção
geral que a pena encerra.
21. PROVIMENTO PARCIAL do recurso para reduzir a pena a ele aplicada, substituindo a pena
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geral que a pena encerra.
21. PROVIMENTO PARCIAL do recurso para reduzir a pena a ele aplicada, substituindo a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito. (Fls. 2.383-2.399)
Na sequência, Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves opôs embargos de declaração (fls.
2.438-2.463), os quais foram rejeitados (fls. 2.479/2.481-v)
Por sua vez, o recurso criminal do segundo agravante, Amaro Roberto Pinto, não foi conhecido
pelo Tribunal Regional. Eis a ementa do respectivo acórdão:
RECURSO CRIMINAL. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE. NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. ARTS. 266 E 268 DO CÓDIGO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO
ART. 600 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. RECURSO DO
SEGUNDO RECORRENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO PARA O INCISO IV DO ART. 386 DO CPP.
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NÃO COMPROVADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE
APONTAM PARA A POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA CRIMINOSO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Recurso do primeiro recorrente
1. O recurso do primeiro recorrente foi interposto sem as respectivas razões, o que inviabiliza o ser
conhecimento por este Tribunal, ainda que as razões tenham sido posteriormente apresentadas.
2. As razões recursais devem ser apresentadas no momento da interposição do recurso criminal,
sob pena de preclusão. Arts. 266 e 268 do Código Eleitoral. A faculdade de apresentação posterior
das razões recursais, prevista no caput e no § 4º do art. 600 do CPP, não se aplica aos processos
criminais de competência desta Justiça especializada, haja vista que o Código Eleitoral possui
disposições específicas a esse respeito. Aplicação do princípio da especialidade. Jurisprudência do
TSE. Precedentes do STF e do TRE/RJ.
3. A execução provisória da pena deve se dar de imediato com a confirmação da sentença
condenatória pelo órgão colegiado de 2ª instância, após o julgamento de eventuais embargos de
declaração. Entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
4. Execução provisória da pena privativa de liberdade necessária para que se dê efetividade à
finalidade de prevenção geral.
Recurso do segundo recorrente.
5. O segundo recorrente foi absolvido por insuficiência de provas, mas requer a alteração do
fundamento da absolvição, sob alegação de que teria sido comprovada a ausência de sua
participação nos crimes.
6. Apesar de a participação do segundo recorrente na prática dos crimes não ter sido confirmada
pelas testemunhas ouvidas em juízo, há outros elementos, colhidos na fase investigatória, que
apontam para a possibilidade de que isso tenha ocorrido.
7. Mantida a absolvição por insuficiência de provas.
8. NÃO CONHECIMENTO do recurso do primeiro recorrente.
26. DESPROVIMENTO do recurso do segundo recorrente. (Fls. 2.063-2.064)
Opostos embargos de declaração (fls. 2.330-2.343), estes foram monocraticamente rejeitados (fls.
2.361-2.361v).
Sobrevieram recursos especiais, os quais foram inadmitidos pelo presidente do TRE/RJ, e agravos
nos próprios autos, aos quais neguei seguimento, o que motivou a interposição dos presentes
agravos internos.
Passo a relatar os recursos separadamente.
1. Agravo de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

No recurso especial (fls. 2.493-2.525), interposto com fundamento no art. 276, I, a, do Código
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No recurso especial (fls. 2.493-2.525), interposto com fundamento no art. 276, I, a, do Código
Eleitoral, Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves suscitou, preliminarmente, violação aos
arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal, tendo em vista não ter sido realizada perícia técnica
nos documentos que sustentaram a condenação.
Alegou que não foi demonstrada a autoria do documento digital supostamente extraído do pen drive
apreendido e tampouco se efetivamente corresponderia ao "ambiente original do computador no
qual coletado" (fl. 2.501).
Sustentou, ademais, que o local no qual apreendido os computadores não foi preservado, o que
seria imprescindível para a realização de perícia técnica e acrescentou, ainda, que o TRE/RJ, ao
apreciar a tese em sede de embargos de declaração, não aclarou todas as omissões suscitadas.
No mérito, apontou ofensa ao art. 288 do Código Penal, ao art. 299 do Código Eleitoral e ao art. 5º,
LV da Constituição Federal.
Argumentou que os depoimentos testemunhais transcritos no acórdão regional não demonstram
que teria ele oferecido ou entregado benefício em troca de voto, o que descaracteriza o tipo penal
de corrupção eleitoral (art. 299, do CE).
Por outro lado, ponderou que os córreus, os quais supostamente teriam cooptado eleitores em
troca de votos, foram absolvidos por insuficiência de provas, circunstância que esvazia a
configuração do delito de associação criminosa (art. 288, do CP).
Alegou ofensa aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa na utilização de
prova emprestada (depoimento testemunhal), produzida sem a participação do recorrente.
Por fim, apontou violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na imposição das
medidas restritivas de direitos em substituição à pena privativa de liberdade.
Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e, ao final, pelo seu
provimento para que se julgue improcedente a denúncia, com sua consequente absolvição.
Contraminuta da Procuradoria Regional Eleitoral juntada às fls. 2.535-2.538.
Às fls. 2.540-2.546, o presidente do TRE/RJ inadmitiu o recurso especial, por entender que a
pretensão recursal demandaria o vedado revolvimento de fatos e provas (Súmula nº 24/TSE).
Consignou, ademais, que o pleito de efeito suspensivo estaria prejudicado à vista da decisão que
estendeu ao recorrente a ordem de suspendeu da execução provisória da pena (HC nº 164.696,
relator o Min. Ricardo Lewandowski).
Contra essa decisão, o ora agravante interpôs agravo (fls. 2.550-2.591), no qual sustenta não
haver necessidade de incursão no acervo fático-probatório para que se analisem as razões do
recurso especial, cujo provimento reclama mero reequadramento jurídico dos fatos delineados no
acórdão regional. No mais, reitera as teses suscitadas no apelo.
Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria Regional Eleitoral às fls. 3.045-3.3.048.
Às fls. 3.055-3.056, a Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no período das férias forenses,
indeferiu o pedido de efeito suspensivo, decisão que foi posteriormente ratificada por esta relatoria
(fls. 3.060-3.063).
Após a negativa de seguimento ao agravo, Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
apresentou agravo regimental (fls. 3.117-3.147), em cujas razões sustenta que:
a) não é necessário reexame de provas para o acolhimento da tese de nulidade da prova
documental;
b) o acórdão não aponta claramente qual seria o fundamento para concluir que não houve
manipulação de provas ou o desaparecimento de objetos apreendidos, ante à ausência de prova
pericial;
c) por se tratar de matéria de ordem pública, é dispensável o prequestionamento da alegação de
ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório na utilização da prova emprestada;
d) a prova emprestada somente é passível de utilização se submetida novamente ao contraditório,
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d) a prova emprestada somente é passível de utilização se submetida novamente ao contraditório,
o que não ocorreu neste feito;
e) a tese relativa a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na imposição
das penas restritivas de direito foi devidamente prequestionada, não sendo o caso de aplicação da
Súmula nº 72/TSE, e surgiu apenas com o advento do acórdão regional, quando o Tribunal fixou a
sanção pecuniária em patamar elevadíssimo (trezentos mil reais) e impôs restrição a ocupação de
qualquer cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, sem apresentar
fundamentação suficiente para tanto;
No mais reitera as teses já deduzidas nos recursos anteriores, ressaltando que os depoimentos
que lastrearam a sentença condenatória revelam a ausência de cometimento do crime capitulado
no art. 299 do Código Eleitoral.
2. Agravo de Amaro Roberto Pinto
Por sua vez, Amaro Roberto Pinto interpôs recurso especial (fls. 2.403-2.435) contra o acórdão que
não conheceu seu recurso criminal.
Suscitou, preliminarmente, violação ao direito de defesa, tendo em vista a omissão, desde a
sentença condenatória, do nome de seu advogado nas publicações, deficiência que somente foi
corrigida a partir da última publicação realizada pelo TRE-RJ.
No mérito, apontou violações aos seguintes dispositivos:
a) art. 299 do CE, uma vez que foi individualizada, com clareza, sua atuação no ilícito, nem
demonstrado o dolo específico;
b) arts. 105-A da Lei nº 9.504/97 e inciso IV do art. 2º da Lei nº 9.034/95 (com a redação dada pela
Lei nº 10.217/01), tendo em vista que a Corte Regional aceitou como válidas provas obtidas em
desconformidade com a referida legislação;
c) art. 372 do CPC na utilização de prova emprestada obtida, portanto, sem observância do
contraditório;
d) art. 536 do CPC e aos arts. 159, §§ 1º e 2º, 243, II, 274 e 276 do CPP, bem como o art. 1º do
Decreto nº 3.969/2001, "uma vez que não se garantiu a este recorrente os direitos constantes da
portaria, e ainda, a diligência cautelar se deu de modo a configurar o flagrante preparado" (fl.
2.419);
e) arts. 1º, I d e h, 19 e 22, XIV da Lei Complementar nº 64/90, posto que não demonstrado o dolo
específico exigido para a efetiva configuração do abuso do poder econômico e político, tendente a
desequilibrar a igualdade de oportunidades entre os concorrentes e a lisura do pleito;
f) art. 489, § 1º, I, II, III, IV e V, porquanto o acórdão aplicou genericamente e sem observância do
contraditório, a prova produzida em autos diversos;
g) princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando do indeferimento do pedido
de substituição das testemunhas, cuja oitiva era imprescindível à defesa.
Sustentou, ainda, que, "quanto à hipótese de cabimento da alínea b, merece destaque a
interpretação do art. 299 do Código Eleitoral - uma vez que não consegue apontar com clareza a
atividade ilícita realizada pelo réu, ausência de demonstração de dolo específico, assim como
individualizar a conduta" (fl. 2.425). No ponto, colacionou diversas ementas de jurisprudência de
Tribunais Regionais Eleitorais e deste Tribunal Superior, supostamente divergentes da conclusão
do TRE/RJ.
Requereu, ao final, o provimento do recurso especial para que se suspendam os efeitos da
condenação, bem como para que se declare a nulidade de todos os atos processuais praticados
com violação aos princípios da ampla defesa, bem como da certidão de trânsito em julgado.

Contrarrazões às fls. 2.471-2.475, nas quais a Procuradoria Regional Eleitoral sustentou a
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Contrarrazões às fls. 2.471-2.475, nas quais a Procuradoria Regional Eleitoral sustentou a
ocorrência de intempestividade reflexa do recurso especial, além de sua inadmissibilidade ante o
óbice da Súmula nº 24/TSE e da ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial.
Também na decisão de fls. 2.540-2.546, o presidente do TRE/RJ inadmitiu o recurso especial, ao
assentar sua intempestividade, bem como a ausência de esgotamento das vias ordinárias, posto
que o recurso criminal do ora agravante não foi conhecido pelo Tribunal Regional, o que atrai o
óbice descrito na Súmula nº 25/TSE.
Seguiu-se, então, a interposição de agravo, ao qual neguei seguimento, em cujas razões o
agravante impugnou o fundamento relativo à intempestividade do recurso especial, ante a nulidade
absoluta decorrente da ausência de publicação dos atos processuais no nome de seu advogado, e,
ainda, afirma esgotada a jurisdição da Corte Regional.
No respectivo agravo regimental (ID nº 62350238), o agravante reitera a tese de nulidade absoluta
do ação penal, ante o evidente cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação da
defesa técnica acerca dos atos processuais, não havendo que se falar em supressão de instância
quanto à apreciação da referida matéria, a qual pode ser arguida a qualquer tempo e em qualquer
grau de jurisdição. Por conseguinte, defende a nulidade de todos os atos processuais posteriores à
irregularidade de intimação, o que afasta a intempestividade do recurso criminal e das demais
impugnações posteriores.
Contrarrazões nas quais Procuradoria-Geral Eleitoral postula o não conhecimento dos agravos por
incidência das Súmulas nº 26, 72 e 24/TSE quanto às postulações de Thiago Cerqueira Ferrugem
Nascimento Alves, bem como ante a intempestividade reflexa da impugnação de Amaro Roberto
Pinto (ID nº 64308088).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO (relator): Senhor Presidente, eis
o teor da decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos:
Na origem, Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves e Amaro Roberto Pinto foram
condenados a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 12
(doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) de 10 (dez) salários-mínimos, bem
como à perda do mandato eletivo, em razão dos crimes descritos no art. 288 do Código Penal e no
art. 299 do Código Eleitoral.
Os agravos interpostos pelos réus condenados, visando destrancar os recursos especiais
interpostos contra os acórdãos regionais, não comportam provimento, como se passa a expor.
1. Agravo de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
O agravo de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves não prospera ante a inviabilidade do
apelo especial.
1.1 Da inviabilidade da tese preliminar de nulidade da prova documental - Súmula nº 24/TSE
Preliminarmente, o agravante sustenta nulidade da prova que embasou a condenação, ante a
ausência de realização de perícia técnica nos documentos apreendidos e de demonstração de
autenticidade de arquivos digitais extraídos de pen drive, além de inexistência de preservação do
ambiente no qual realizada busca e apreensão, o que configuraria afronta aos arts. 158 e 159 do
CPP.
Ao analisar a matéria, o TRE/RJ afastou a nulidade dos documentos apreendidos, nos seguintes
termos:
Dentre as medidas requeridas pelo Ministério Público, a busca e apreensão de documentos
relacionados ao cadastramento do Programa Cheque Cidadão, formulada nos autos da Medida
Cautelar 654-57.2016.6.19.0076, proposta perante a 76ª Zona Eleitoral, com competência para
apreciação das representações que pudessem levar a cassação do registro ou do diploma. O
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apreciação das representações que pudessem levar a cassação do registro ou do diploma. O
material apreendido foi utilizado como prova emprestada nesta ação e em outras movidas em face
dos diversos atores participantes dos ilícitos civis e criminais.
O requerimento de busca e apreensão teve por objeto "todos os documentos relacionados ao
cadastramento, controle e distribuição do programa social municipal Cheque Cidadão existentes na
sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (...) e nos Centros de
Referência de Assistência Social - CRAS (...) "e objetivava "a contenção para análise de
documentos, tais como: listagens de inscritos ou titulares do Cadastro Social Único, junto à
Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social - nos meses de março, abril, maio, junho, julho e
agosto de 2016; controle de distribuição e entrega dos cartões de programa ao beneficiário;
cartões confeccionados a espera de distribuição; memorandos e demais documentos
administrativos que constituam indicações ou encaminhamentos de assistentes sociais para
inclusão no citado programa; relatórios sociais conclusivos acerca da indicação da necessidade de
concessão do beneficio; termo de responsabilidade firmado entre o Município e o beneficiário;
formulários preenchidos pelo gestor público ou beneficiário relativo a solicitação dos benefícios,
entre outros a respeito do referido assunto".
A tutela de urgência foi deferida nos autos da Medida Cautelar, nos exatos termos e na mesma
amplitude requerida, determinando-se a busca e apreensão de "todos os documentos relacionados
ao cadastramento, controle e distribuição do programa cheque cidadão".
No cumprimento da ordem judicial, os Oficiais de Justiça e agentes designados apreenderam todos
os documentos relacionados ao conteúdo do mandado judicial encontrados nos locais
determinados. Arrecadaram documentos físicos, impressos ou escritos em papel, plásticos,
fotografias ou outros materiais palpáveis, arquivados em meios físicos, como, por exemplo, em
caixas e pastas, ou espalhados pelo local; assim como os documentos digitais, armazenados em
mídias digitais, no disco rígido dos computadores ou em locais acessíveis virtualmente. Dentre os
documentos digitais, encontra-se a lista contendo a indicação dos cheques entregues aos 39
candidatos participantes do esquema de corrupção eleitoral, por localidade ou reduto eleitoral (fl.
30).
Os documentos foram simplesmente extraídos do computador, por meio de pen drives. Os
computadores não foram apreendidos, não deixaram o local onde se encontravam. Não houve
manipulação de dados e tampouco "desaparecimento misterioso" de objetos apreendidos, mas
simplesmente a extração dos documentos que se encontravam armazenados em arquivos digitais,
como se vê pelo depoimento de Bruno Azevedo Gomes, a época Subprocurador do Município
(copia as fls. 1.456/1.470).
O valor probatório dos documentos apreendidos na referida diligência já foi reconhecido por este
Tribunal em diversas oportunidades, tanto em processos criminais como em processos de
natureza cível-eleitoral, nas quais restou assentada a desnecessidade de realização de perícia
para averiguar a sua autenticidade. [...]
Outrossim, ao apreciar habeas corpus
Madureira, este Tribunal já rejeitou a alegação de suposta necessidade de realização de exame de
corpo de delito, como se vê:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ART 299 DO CODIGO ELEITORAL. VALIDADE DA
APREENSAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS. INAPLICABILIDADE DA EXIGENCIA DE
EXAME DE CORPO DE DELITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Validade da apreensão de documentos eletrônicos. O objeto do mandado foi a apreensão de
todos os documentos relacionados ao cadastramento, controle e distribuição do programa Cheque
Cidadão, aí abrangidos os documentos eletrônicos.
2. Não há que se falar em exame de corpo de delito no caso em tela, haja vista que a lista
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2. Não há que se falar em exame de corpo de delito no caso em tela, haja vista que a lista
apreendida no computador da SMDHS constitui - alocamento de certa quantidade de benefícios
para cada candidato mencionado na lista - e não vestígio material da própria conduta criminosa
descrita no art. 299 do Código Eleitoral. Ademais, trata-se de crime formal, de modo que a
comprovação da materialidade criminosa não depende da realização de perícia que confirme a
ocorrência de algum resultado, podendo se dar por quaisquer menos ilícitos de prova.
3. DENEGACAO da ordem.
(Habeas Corpus 0600447-72, Acórdão de 16/07/2018, Relatora Cristina Serra Feijó, Publicação:
DJERJ, Data 23/07/2018)
Afasta-se, assim, a suscitada nulidade. (fls. 2.386-2.387v)
Como visto, o TRE/ RJ assentou a legalidade da prova documental, consignando expressamente
que não houve manipulação ou perda de dados e de objetos apreendidos, "mas simplesmente a
extração dos documentos que se encontravam armazenados em arquivos digitais" (fl. 2.386v).
Delineado esse quadro, a análise da pretensão recursal demandaria nova incursão no conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância, a teor da Súmula nº 24/TSE.
Ainda quanto à matéria preliminar, o agravante alega ter havido omissão do TRE/RJ na análise da
tese de nulidade documental em sede de embargos de declaração. Eis o teor do acórdão
integrativo:
Com efeito, a preliminar de nulidade da prova documental e os depoimentos das testemunhas
foram devidamente analisados no acórdão embargado. Sob o pretexto de existência de omissões a
esse respeito, o embargante empreende apenas mais uma tentativa de fazer valer as teses e a
interpretação dos fatos por ele defendidas, o que não autoriza o manejo dos embargos de
declaração. (fl. 2.480)
Conforme se extrai do excerto acima colacionado, o Tribunal a quo deixou de apreciar novamente
a preliminar por entender que a pretensão deduzida nos aclaratórios era de rejulgamento da causa,
uma vez que houve suficiente prestação jurisdicional quando da análise do recurso criminal.
Nesse contexto, não havendo omissão do acórdão, também sob o viés da violação ao art. 275 do
CE, a matéria preliminar novamente apresentada no recurso especial não prosperaria o que,
consequentemente, enseja o desprovimento do agravo.
1.2. Da ausência de prequestionamento das teses de violação aos preceitos constitucionais.
O agravo também não teria êxito ante a inviabilidade da tese de ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal) na
utilização de prova emprestada (depoimento testemunhal), a qual, segundo alega o agravante, foi
produzida sem sua a participação, e, ainda assim, utilizada para fundamentar a condenação.
Isso porque a matéria não foi analisada pelo Tribunal Regional quando do julgamento do recurso
criminal, conforme se pode depreender do trecho do relatório do respectivo acórdão que relaciona
as teses então deduzidas pelo ora agravante:
Razões recursais de Thiago Ferrugem as fls. 2.068/2.108, suscitando as seguintes preliminares:
I) inépcia da denúncia em relação ao crime de corrupção eleitoral, por não terem sido nela
indicados os eleitores que teriam sido corrompidos;
II) nulidade da prova consistente na lista apreendida na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social, em razão da ausência de perícia técnica;
III) nulidade da prova testemunhal, sob o argumento de que as testemunhas também deveriam ter
sido acusadas da prática do crime de corrupção eleitoral, na modalidade passiva; (fl. 2.385)
O tema também não foi apreciado pela Corte Regional por ocasião do julgamento dos embargos
de declaração, conforme se extrai do relatório do acórdão integrativo:

Sustenta o embargante a existência de omissões na análise da preliminar de nulidade da prova
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Sustenta o embargante a existência de omissões na análise da preliminar de nulidade da prova
documental por ausência de perícia, na análise dos depoimentos das testemunhas e quanto a
absolvição dos réus Bruno Bastos Gomes e André Elias de Freitas.
Afirma, ainda, que haveria contradição no tocante ao aumento de pena decorrente do
reconhecimento da continuidade delitiva.
Por tais motivos, pugna pelo provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios
apontados. (fl. 2.480)
Por outro lado, o agravante suscita, no recurso especial, violação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na imposição das medidas restritivas de direitos em
substituição à pena privativa de liberdade, alegação que, conforme se depreende dos trechos
acima colacionados, não foi objeto de deliberação do Tribunal Regional.
Desse modo, quanto às referidas teses, o recurso especial não cumpriria o requisito do
prequestionamento, fazendo incidir a Súmula nº 72/TSE, segundo a qual "E inadmissível o recurso
especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida e não foi objeto
de embargos de declaracão."
1.3. Do conjunto fático-probatório delineado pelo Tribunal Regional - Súmula nº 24/TSE
Nas razões do agravo, o agravante afirma que a pretensão recursal não demanda reincursão no
conteúdo probatório carreado aos autos, mas mero reequadramento jurídico dos fatos e das
provas devidamente delineadas no acórdão regional, e reitera as teses trazidas no recurso
especial, assim sintetizadas:
a) violação ao art. 299 do Código Eleitoral, tendo em vista que os depoimentos testemunhais
transcritos no acórdão regional não comprovam o oferecimento ou a entrega de qualquer benefício
em troca de voto, o que afasta a a caracterização do tipo penal de corrupção eleitoral;
b) afronta ao art. 288 do Código Penal, porquanto outros réus da ação penal que supostamente
teriam oferecido o benefício assistencial aos eleitores em troca de votos, foram absolvidos por
insuficiência de provas, circunstância que esvazia a configuração do delito de associação
criminosa.
O TRE/RJ refutou as referidas teses nos termos do acórdão do qual extraio os trechos a seguir
colacionados:
De acordo com os depoimentos prestados por assistentes sociais, funcionários municipais e
Coordenadoras Técnicas dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, desde a
implantação do programa, o cadastramento não se deu de forma homogênea ao longo dos anos. A
partir do ano de 2009 não foram autorizados novos cadastramentos por problemas orçamentários,
somente sendo feitas inclusões quando verificada situação de extrema pobreza ou por decisão
judicial. Havia, assim, uma demanda reprimida, à qual se seguiu o afunilamento dos critérios,
tornando mais difícil a via de acesso ao benefício (depoimentos prestados no Inquérito 11-27 (IPL
236/16), juntado por cópia, de Paloma Campos Cruz às fls. 942/945, Josilda Trajano Silveira
Teixeira às fls. 932/934, Sulaima Pitote Neto Rangel às fls. 553/554, Marcelia Cardoso Alves Anda
às fls. 546/549, Fabiana Barbosa Peixoto às fls. 524/525; Rosali Amoyr Khenayfis Ferreira às fls.
520/521;e na Ação Penal 26-93 por Paloma Campos Cruz, cópia às fls. 777/779 destes autos,
Darcienie Lima Fiuza, cópia às fls. 782/783).
Com este pano de fundo, de restrição orçamentária e contenção, no final do ano de 2015, Anthony
Garotinho, Secretário Municipal de Governo, anunciou a realização de novas inclusões no
Programa Cheque Cidadão, o que vinha ao encontro dos anseios da população e das próprias
assistentes sociais que recebiam visitas nos CRAS de pessoas que efetivamente necessitavam do
benefício social.

O anúncio, como depois veio a ser comprovado, criou uma cortina de fumaça para encobrir a
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O anúncio, como depois veio a ser comprovado, criou uma cortina de fumaça para encobrir a
prática da corrupção eleitoral.
Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia Federal em Uberlândia, Ricardo de Falco Marques,
administrador da empresa TRIVALE, destacou que:
(...) que a TRIVALE desde 2014 mantém contrato com a Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes no chamado cheque cidadão; ... que pelas regras contratuais, a empresa recebe do
Município de Campos dos Goytacazes, uma listagem com os beneficiários que farão jus a um
benefício mensal. Que a empresa recebe o cadastro e imprime um cartão magnético que é
encaminhado à Prefeitura para ser entregue ao beneficiário... que o atual contrato começou com
9.000 beneficiários, atingiu um pico de 25.000 no início de 2015, retrocedeu para cerca de 11.000
e nos últimos três meses veio crescendo, chegando aos atuais 30.000 beneficiários. (...)
(fls. 826/827 do IPL 236/2016)
O depoimento coincide com a apuração pericial.
De acordo com a perícia realizada nos computadores da Secretaria Municipal da Família e
Assistência Social, até o mês de maio de 2016 existiam aproximadamente 11.500 beneficiários
inscritos no programa cheque cidadão, sendo emitidas duas notas fiscais mensais para pagamento
dos créditos transferidos, que somavam aproximadamente R$ 2.300.000,00 (dois milhões e
trezentos mil reais).
No final de maio de 2016, assistentes sociais foram informadas pela Secretária Municipal de
Desenvolvimento Humano e Social, Ana Alice, que, para atender à demanda reprimida pelo
recadastramento oriundo da entrada em vigor da Lei Municipal de 2015, foram autorizadas 05
novas inclusões mensais por CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), conforme
depoimentos de Paloma Campos Cruz, em 27/03/2017 (fls. 777/779), e Claudia Márcia Mendes
Cardoso, mesma data (fls. 784).
No entanto, em razão do esquema forjado, os recorrentes, em conjunto com outros candidatos ao
pleito de 2016 da base governista, se engajaram no que se denominou de busca ativa de
beneficiários. Na realidade, buscavam alavancar sua carreira política construindo um vínculo de
dependência do eleitorado carente com sua permanência no governo.
E assim, entre junho e agosto de 2016, segundo o laudo pericial de informática (Laudo 123/2017,
às fls. 1481/1540 do IPL 236/2016), foram cadastrados cerca de 18.000 novos beneficiários, ou
seja, 6.000 novos beneficiários por mês, acarretando impacto substancial nos valores pagos pela
municipalidade, que alcançaram R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) aproximadamente,
conforme notas de liquidação apreendidas (fls. 351/356 do IPL 236/2016, 2º volume).
A evolução do número de beneficiários pode ser verificada através dos documentos apreendidos
na sede da empresa TRIVALE (VALECARD), responsável pela confecção dos cartões do
programa Cheque Cidadão.
O quantitativo é compatível com aquele elaborado no laudo pericial 123/2017, no qual são
relacionados as notas fiscais emitidas e o número de beneficiários pelos quais se fez o pagamento
S
(fls. 1514 do IPL 236/2016, 6 volume, juntado por cópia):
Nota Fiscal

Número de Beneficiários

567529 (março/2016)

2571

566809 (março/2016)

8971

579757 (abril/2016)

2672

579756 (abril/2016)

8958

592267 (maio/2016)

2675

592266 (maio/2016)

8959
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607092 (junho /2016)

673

607091 (junho/2016)

11450

8621259 (julho/2016)

1325

621262 (julho/2016)

11476

621261 (julho/2016)

14991

635269 (agosto/2016)

912

635622 (agosto/2016)

12042

635621 (agosto/2016)

17515
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Contudo, no período de junho a agosto de 2016, de acordo com os memorandos apreendidos nos
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS do Município, portas legais de entrada de
novos beneficiários, foram avaliadas e cadastradas pelas equipes competentes apenas 291
pessoas (fls. 737/750 do Inquérito 236/2016).
Os números falam por si. Após longo jejum de inclusões, em meio à crise econômica, na vigência
de lei que impôs critérios mais rigorosos de inclusão, Anthony Garotinho e seus apoiadores, dentre
os quais a recorrente, vereadora pretendendo a reeleição, surgem como os grandes beneméritos
sociais cadastrando mais beneficiários em três meses do que em 09 anos de existência do
programa.
A fraude é indubitável e inequívoca, não apenas pelo incremento no quantitativo de beneficiários,
mas pela constatação da impossibilidade absoluta de realização de visitas domiciliares pelas
assistentes sociais e de análise pelos setores competentes quanto às condições sociais reais de
18.000 famílias em três meses.
Não há dúvida, portanto, de que as inclusões não obedeceram aos critérios legais, mas foram
feitas em troca de votos.
Foram selecionadas 39 pessoas, entre vereadores buscando a reeleição e candidatos que
pretendiam uma cadeira na Câmara de Vereadores, comprometidos em dar apoio político para
conduzir à Prefeitura, nas eleições de 2016 e nas seguintes, aquele indicado pelo líder Anthony
Garotinho.
A cada candidato era atribuída uma designação conforme a localidade onde atuaria, reduto
político, setor ou grupo de influência, como esclarecido pelos depoimentos de inúmeras
testemunhas.
E, assim, Linda Mara correspondia na tabela a "Habitação", porque era coordenadora do "Morar
Feliz, Viver Feliz"; Kellinho era "Americanas", porque o irmão dele se chama Américo; Ozéias era
Travessão porque esta a localidade onde tinha maior penetração, Magal em "Guarus"; Kátia
Venina no HFM porque era chefe de enfermagem no Hospital Ferreira Machado, e assim por
diante.
Tais personagens aparecem na tabela apreendida na diligência de busca e apreensão realizada na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (fls. 30), na qual consta o número de
cotas recebidas e a localidade ou setor onde atuariam:
[...]
A distribuição de cheques cidadão era feita em número proporcional ao alcance político do agente
distribuidor e quantidade de eleitores em potencial.
Criaram-se listas extraoficiais dos beneficiários, captados pessoalmente pelos candidatos ou por
cabos eleitorais, abordados diretamente nas ruas ou em suas residências ou convidados para
reuniões nas quais o candidato ou seu cabo eleitoral oferecia a inclusão no Programa Cheque
Cidadão - PCC em troca do voto nas eleições que se realizariam em outubro de 2016.

Há dezenas de depoimentos de beneficiários colhidos na Delegacia Policial e em juízo, nos quais
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Há dezenas de depoimentos de beneficiários colhidos na Delegacia Policial e em juízo, nos quais
as pessoas ouvidas esclareceram que a notícia da distribuição de cheques cidadão por vereadores
e candidatos passou a correr pela cidade e umas perguntavam às outras se "já haviam feito o
cheque", porque "na época da eleição a gente consegue tudo" (Elisângela dos Santos Flor Gomes,
fls. 685/686 do IPL 236/16, 3º Volume).
Os beneficiários não receberam visita de assistente social nem tiveram que demonstrar de
qualquer forma que eram elegíveis ao cadastramento. O benefício lhe foi oferecido, utilizado como
instrumento de fidelização, de modo que os beneficiários se sentissem vinculados emocionalmente
aos candidatos, como se tivessem o dever moral de neles votar.
A coletânea de trechos dos muitos depoimentos e declarações evidencia a identidade do modo de
proceder à distribuição, sem critério, de "vagas" para inclusão no Programa Cheque Cidadão, em
troca do voto. Há depoimentos vinculando a distribuição dos cheques cidadão pelas pessoas
indicadas na tabela apreendida, com as localidades, áreas ou setores de atuação. Destacam-se
apenas alguns referentes ao recorrente Thiago Ferrugem, todos contidos na mídia de fls. 1.690:
(...) recebeu o Cheque Cidadão na época de campanha, mas não recebe mais; tinha feito o
cadastro pelo CRAS, mas nunca conseguiu o beneficio por lá; conseguiu o Cheque Cidadão
através da campanha politica do Thiago; aceitou o Cheque Cidadão dessa forma porque nunca
conseguia pelo CRAS; uma pessoa que se identificou como participante da campanha do Thiago
foi residência da depoente oferecer o beneficio; outra pessoa, que também trabalhava na
campanha do Thiago, entregou o cartão em sua residência; não recebeu visita da assistente social;
foi a uma reunião política do Thiago; sua mãe também conseguiu o Cheque Cidadão dessa forma;
(...) houve um comentário em seu bairro de que quem não fosse as reuniões do Thiago Ferrugem
teria seu benefício cortado; ficou com medo de perder seu beneficio por esse motivo; (...) não
houve pedido expresso de voto quando lhe foi oferecido o beneficio e nem na entrega do cartão
(...) que a ajuda que recebeu pode até ser ilegal, mas ela estava precisando porque não tinha
conseguido pelo CRAS.
(Lilia Barreto Cruz)
(...) nunca recebeu o Cheque Cidadão; na época das eleições de 2016, um rapaz de apelido
"Cachorrão" foi a residência da depoente levar "sacolão" dado por Thiago Ferrugem; a depoente
perguntou a ele sobre Cheque Cidadão; a depoente já tinha cadastro no CRAS mas nunca
conseguiu obter o beneficio por lá; Cachorrão disse então que na próxima remessa iria tentar
encaixa-la; perguntada se houve pedido de voto, a depoente respondeu que Cachorrão pediu uma
"forcinha"; a depoente não chegou a receber o Cheque Cidadão (...)
(Luciana da Silva)
(...) recebeu o Cheque Cidadão por dois meses; estava em frente a uma creche quando uma
mulher com roupa da Prefeitura abordou a depoente oferecendo o Cheque Cidadão; a depoente
aceitou e a mulher voltou no dia seguinte para pegar a documentação da depoente, no mesmo
local; a mulher disse que, em caso de dúvidas, a depoente poderia procurar o CRAS; a depoente
foi ao CRAS e lá foi informada que "não tinha nada disso", seu processo estava totalmente
diferente; o cartão foi entregue em sua residência; a mulher que lhe ofereceu o Cheque Cidadão
pediu uma forcinha para Thiago Ferrugem porque era ele quem estava beneficiando a depoente (...)
(Karla Jessica Liria Silva).
Saliente-se que, embora tenha existido em diversos casos pedido expresso de vote ("uma
forcinha"), não se exige para a configuração do tipo do artigo 299, do Código Eleitoral, o pedido
expresso de voto, mas sim a comprovação da finalidade de obter o voto (TSE, ED-Respe nº
58245).
Muitos outros depoimentos foram colhidos, nesta ação e nas demais ações penais e de natureza
cível, envolvendo os vereadores e candidatos.
Como se nota dos depoimentos e declarações prestadas, há similitude nas abordagens, nos
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cível, envolvendo os vereadores e candidatos.
Como se nota dos depoimentos e declarações prestadas, há similitude nas abordagens, nos
diálogos travados, na ausência de visita ou avaliação social e na vantagem oferecida pelos
agentes captadores espalhados pelas microrregiões em que foi dividido o Município de Campos
para facilitar a execução da prática da corrupção eleitoral, numa técnica de dividir esforços para
maximizar resultados.
Com a atuação dos candidatos e seus cabos eleitorais, eram elaboradas listagens de beneficiários
a serem cadastrados, residentes nos bairros próprios dos territórios distribuídos, já preenchidas
com os dados pessoais dos beneficiários, como se aptos a serem cadastrados.
Em meados de maio de 2016 Ana Alice, então Secretária Municipal, convocou uma reunião com as
Assistentes Sociais. A reunião ocorreu na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e
Social e dela participou Gisele Koch, coordenadora do Programa Cheque Cidadão.
Tal reunião tinha por objetivo instar as assistentes sociais a reavaliar fichas cadastrais ante a
demanda reprimida oriunda do recadastramento do programa Cheque Cidadão nos anos
anteriores.
Pouco tempo depois, as assistentes sociais receberam ligações telefônicas informando que os
cadastros tinham chegado, sendo convocadas para nova reunião. Nesta reunião havia caixas de
formulários de cadastro já preenchidos.
As assistentes sociais se recusaram ao recadastramento ao constatarem que os documentos não
foram feitos em formulários dos Centros de Assistência Social (CRAS), nem continham relato de
algum assistente social ou mesmo notícia de atendimento em CRAS, em suma os formulários
preenchidos somente continham dados qualificativos dos pretensos beneficiários, sem informações
necessárias para permitir a análise do perfil dos requerentes (depoimentos de Paloma Campos
Cruz, em 27/03/2017, fls. 777/779, 09/05/2017, fls. 825, e 27/11/2017, fls. 1.690; Josilda Trajano
Silveira Teixeira, em 27/03/2017, fls. 780/781; Raquel Almeida Gonçalves, em 29/05/2017, fls.
1.372/1.382).
Tal circunstância acabou por chamar atenção não só das assistentes sociais, mas também das
Coordenadoras Técnicas dos CRAS, pois o envio das listas sem prévia avaliação gerava a
possibilidade de inclusões indevidas de beneficiários. A Coordenadora do Programa Cheque
Cidadão, Giselle Koch, ao ser questionada sobre o assunto, creditou o abreviado procedimento
adotado para o cadastramento a atuação de Garotinho, que teria, ele próprio, feito uma pesquisa,
concluindo que os bairros indicados nas listas eram de maior "vulnerabilidade", o que bastaria para
justificar a supressão das vistas domiciliares pelas assistentes sociais (Juliene Ferreira da Silva,
Assistente Social, depoimento prestado em 27/11/2017, fls. 1.690).
Em razão do grande número de beneficiários a serem cadastrados, foram contratados 13
digitadores especialmente para este fim, com meta de 70 a 100 inclusões diárias (Ellen da Silva
Tavares, fls. 810/811, Dayna de Sousa Pessanha, fls. 801/802, Maria Angélica Lopes Azevedo, fls.
836/837, todas do Inquérito 236/2016).
O digitador José Ronaldo Azeredo em seu depoimento (fls. 1.439/1.449) esclareceu que foi à
Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social porque soube que estava havendo a contratação
de digitadores e lá foi contratado por Ana Alice Ribeiro, ora recorrente para trabalhar no setor de
digitação do Cheque Cidadão. Gisele Koch, Coordenadora do programa, era quem lhe "passava o
serviço", inclusive distribuindo senhas de acesso para habilitação ao sistema de digitação.
Elizabeth Gonçalves (depoimentos às fls. 764/768 e 805/812), conhecida por Beth Megafone,
então atendente de lideranças e parlamentares na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social e radialista no programa "Fala Garotinho", diz-se pessoa de relações próximas à
família Garotinho.
A depoente trabalhava diariamente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
e descreve todos os detalhes do esquema criminoso, que eram acertados em reuniões,
mencionando expressamente o recorrente Thiago Ferrugem como um dos que participavam delas.
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e descreve todos os detalhes do esquema criminoso, que eram acertados em reuniões,
mencionando expressamente o recorrente Thiago Ferrugem como um dos que participavam delas.
Afirma, ainda, que ele foi uma das pessoas que indicaram digitadores a serem contratados a partir
de junho de 2016; que Ana Alice - sucessora de Thiago Ferrugem na referida Secretaria após a
saída do candidato em virtude da desincompatibilização exigida pela legislação eleitoral - era por
ele monitorada "24 horas" através de telefonemas e Whatsapp; e que ele foi um dos maiores
beneficiários do esquema, como de fato se percebe pela quantidade de cartões do Cheque
Cidadão que lhe foi atribuída na lista apreendida (1.000 unidades). Os candidatos procuravam
diretamente Ana Alice ou Gisele em encontros sempre noturnos, nos quais eram entregues os
cadastros e recebidos os cartões desbloqueados.
Os cartões eram entregues em envelopes contendo os codinomes, como, por exemplo, Paraguai,
Americanas, Travessão, JFC, dentre outros, que se relacionam com os vereadores da listagem
apreendida (Maurice Castro, fls. 775).
Em síntese, os réus, junto com outros investigados em ações distintas, protagonizaram uma
reedição do antigo coronelismo.
Os beneficiários que, como já ressaltado, em sua maioria, não se encaixavam no perfil legal, foram
corrompidos, comprados pelo valor do crédito inserido nos cartões de cheque cidadão, dinheiro
este desviado dos cofres municipais.
Resta, assim, efetivamente demonstrada a prática criminosa descrita no art. 299 do Código
Eleitoral praticada repetidamente milhares de vezes, nascendo para o Estado o direito de aplicar a
sanção abstratamente cominada ao crime. (Fls. 2.390v-2.394v)
Sobre o modo de execução dos delitos, confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:
II - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
[...]
Os recorrentes não apenas foram parceiros ou cúmplices dos delitos, mas se associaram para a
prática de crimes. O modo de execução dos crimes era explicado em reunião, o que denota a
inequívoca existência de um grupo que se reuniu em caráter permanente para a prática de
milhares de crimes de corrupção eleitoral.
O farto acervo probatório desvelou a estrutura da associação criminosa cujo iter criminoso pode
ser assim descrito:
1 - Em janeiro de 2015, foi publicada Lei que tornou mais rígidos os critérios para inclusão no
Programa Cheque Cidadão, sendo feito o recadastramento dos beneficiários já inscritos, reduzindo
significativamente o quantitativo.
2 - No final do ano de 2015, Anthony Garotinho anuncia novas inclusões no Programa Cheque
Cidadão (PCC) e os responsáveis pelos CRAS (Centros Regionais de Assistência Social) são
comunicados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) de que
poderiam ser feitas 05 novas inclusões mensais por centro de referência.
3 - No entanto, em paralelo, ocorre o fatiamento do Município em redutos com implementação de
um sistema de distribuição de cotas de "Cheques Cidadão" a candidatos a vereador, dentre os
quais a ré, com incumbência da distribuição do Cheque Cidadão a "beneficiários", através de
contato direto ou por cabos eleitorais e lideranças vinculados àqueles candidatos.
4 - Com a definição da cota destinada a cada um dos candidatos a vereador, estes se dirigiram,
conforme planejado, clandestinamente, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e
Social, para encontros com a Secretária Municipal e com a Coordenadora do Programa Cheque
Cidadão, com objetivo de retirar os formulários de cadastramento no programa, recebidos e
entregues de forma disfarçada, em caixas, sacos e malotes.
5 - Os candidatos ao pleito proporcional repassavam os formulários aos seus cabos eleitorais, que
visitavam possíveis beneficiários ou promoviam reuniões em casas, quando então ofereciam o
benefício social, solicitando, para tanto, o voto do eleitor cooptado.
6 - Ao fim desta tarefa, os formulários preenchidos, aos quais eram anexados documentos
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 2021 - n. 59

Brasília, segunda-feira, 05 de abril de 2021

76

benefício social, solicitando, para tanto, o voto do eleitor cooptado.
6 - Ao fim desta tarefa, os formulários preenchidos, aos quais eram anexados documentos
pessoais dos eleitores corrompidos, eram devolvidos aos candidatos do grupo político já
mencionado e encaminhados à coordenadora do Programa Cheque Cidadão, Gisele Koch, na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, cuja Secretária era Ana Alice, nos
mesmos moldes como foram retirados, ou seja, às escondidas.
7 - A chefia da SMDHS, então, remetia os formulários preenchidos a digitadores contratados
temporariamente para inclusão dos dados no sistema SIAS.
8 - Após a inclusão dos dados, extraía-se do mencionado sistema uma listagem contendo os novos
"beneficiários", que era enviada à empresa Trivale através de e-mail oficial para a confecção dos
cartões do "cheque cidadão" e a inserção dos créditos nos mesmos.
9 - O envio da correspondência eletrônica servia de salvaguarda para a empresa e justificava o
posterior pagamento pelos cofres públicos.
10 - Em seguida, a empresa Trivale remetia os cartões para a SMDHS e emitia a nota fiscal em
desfavor da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
11 - Os cartões eram recebidos, já desbloqueados, pelos candidatos a vereador e estes realizavam
a entrega aos beneficiários cooptados ilicitamente, finalizando, assim, a atividade daquele grupo.
Não merece reparo a sentença quanto à efetiva prática do crime de associação criminosa. (Fls.
2.394v-2.395)
Como visto, o aresto vergastado evidencia que o entendimento do Tribunal de origem está
amparado no vasto acervo fático-probatório reunido ao longo da instrução processual, composto
por provas testemunhal, documental e pericial, conjunto que se revelou harmônico e convergente
com a narrativa trazida ao crivo do contraditório.
Assentou, ademais, a inequívoca existência de associação criminosa, com a participação do
recorrente, voltada à prática de corrupção eleitoral, consubstanciada em indevida concessão de
benefícios do programa social Cheque Cidadão a eleitores do Município de Campos dos
Goytacazes/RJ, com o objetivo de favorecer a eleição de candidatos a vereador e prefeito no pleito
de 2016, apoiados pelo governo municipal à época. Referido esquema teria aumentado
significativamente o número de beneficiários do programa, o que ensejou prejuízo de milhões de
reais ao município, bem como a eleição de 11 (onze) dos 25 (vinte e cinco) vereadores.
Consignou, ainda, a similitude das abordagens utilizadas para o oferecimento da vantagem
indevida, além de demonstrar a distribuição de papéis entre os envolvidos, tendo em vista a
designação dos agentes captadores para atuar nas microrregiões em que foi dividido o município,
no intuito de dividir esforços e potencializar os resultados que seriam obtidos com a prática
delituosa.
Nesse contexto, a Corte Regional manteve a condenação proferida pelo juízo eleitoral contra
Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves.
Reduziu, no entanto, o montante da pena privativa de liberdade aplicada, por entender que, na
primeira fase da dosimetria, uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
foi indevidamente sopesada em desfavor do acusado no juízo eleitoral. No ponto, eis o teor do
acórdão regional:
A.1) DA DOSIMETRIA DA PENA
[...]
A pena cominada em abstrato para o crime de corrupção eleitoral previsto no art. 299 do Código
Eleitoral é de até quatro anos de reclusão e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
O magistrado de 1º grau fixou a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor
unitário de 1/30 de 10 salários mínimos; não reconheceu agravantes ou atenuantes. Em razão da
continuidade delitiva, aumentou a pena em 1/2 (metade), fixando-a em 3 anos de reclusão e 12
dias multa.
0 Direito Penal brasileiro adota o sistema trifásico. Na primeira fase verificam-se as circunstâncias
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dias multa.
0 Direito Penal brasileiro adota o sistema trifásico. Na primeira fase verificam-se as circunstâncias
judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, a saber: culpabilidade do agente, antecedentes,
personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento
da vítima.
A culpabilidade do réu ostenta alto grau de reprovabilidade. O réu utilizou-se de dinheiro público
para promover a compra de votos objetivando sua eleição ao cargo de Vereador. A atuação gerou
uma crise política no Município e criou uma situação de absoluta desigualdade no pleito eleitoral. O
réu manipulou significativa parcela da população, justamente a mais pobre, aquela cujo horizonte e
mais limitado, que luta para viver cada dia de per si e, premida pela necessidade, mais apta a se
deixar levar por sentimentos de gratidão e dependência ao político que Ihe oferece miseráveis R$
200,00 ao mês. A quantia não muda a vida de ninguém, nem resgata a dignidade social, mas não
deixa morrer de fome e isto basta para que o recebedor vote eternamente no candidato a quem
atribuiu a benesse.
De acordo com Rogerio Sanchez (op. cit., p. 444, nota de rodapé), o Superior Tribunal de Justiça
decidiu que o agente que atua se valendo da vulnerabilidade psicológica e emocional da vítima
pode ter a pena aumentada com base na maior culpabilidade:
"(...) e possível a valoração negativa da circunstancia judicial da culpabilidade com base em
elementos concretos e objetivos, constantes dos autos, que demonstrem que o comportamento da
condenada a merecedor de maior reprovabilidade, de maneira a restar caracterizado que a
conduta extrapola as limites naturais próprios a execução do crime.
O réu não ostenta maus antecedentes, nem observo traços em sua personalidade que autorizem o
agravamento da pena.
A pena-base, portanto, se afasta do mínimo.
Ao contrário do que afirma o recorrente, não se vislumbra qualquer empecilho ao método adotado
pelo juiz, que sopesou simultaneamente as circunstâncias judiciais aplicáveis aos dois
condenados. A pena foi devidamente individualizada. Tal forma de proceder se explica porque o
magistrado não vislumbrou nenhuma circunstância que se aplicaria apenas a um deles.
Todavia, o magistrado equivocou-se ao afirmar que o réu era "representante do povo" a época dos
fatos, considerando essa circunstância na análise da culpabilidade. Pelo que consta dos autos,
Thiago Ferrugem exerceu o cargo de Secretário Municipal até o momento em que foi necessária a
desincompatibilização para disputar o pleito de 2016, ou seja, início de abril daquele ano, de modo
que, ao tempo em que foram cometidos os crimes, ele não ocupava qualquer cargo público.
É necessário, portanto, redimensionar a pena, excluindo essa circunstância que possui, de fato,
aptidão para repercutir negativamente na culpabilidade do agente. Dessa forma, reduzo a pena
base para 1 ano e 6 meses de reclusão e 8 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria da pena, analisam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes,
nenhuma das quais se aplica ao réu.
Por fim, na terceira fase, quanto a verificação das causas especiais de aumento ou diminuição da
pena, bem andou o magistrado na exasperação da pena ao reconhecer a ocorrência da
continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, considerando a prática de
aproximadamente 964 (novecentos e sessenta e quatro) crimes da mesma espécie, com similitude
de condições de tempo, lugar e maneira de execução. A quantidade de crimes praticados
justificaria a exasperação da pena em grau máximo, ou seja, 2/3, mas o magistrado entendeu
suficiente exasperá-la em metade. Como não houve irresignação do Ministério Público, a situação
do réu não pode ser piorada no julgamento do recurso da defesa.
Assim, aplicando o fator definido pelo juízo de primeiro grau para a continuidade delitiva a pena
base acima fixada, torno a pena definitiva em 2 anos e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa.
B.1) DA DOSIMETRIA DA PENA
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B.1) DA DOSIMETRIA DA PENA
O crime previsto no art. 288 do Código Penal tem, como pena cominada, reclusão de 1 a 3 anos.
Como já discorrido no capítulo referente ao crime de corrupção eleitoral, o crime praticado ostenta
elevado grau de reprovabilidade, em razão da sofisticação da organização, com ramificações
extensas no intuito de maximizar o número de pessoas passiveis de serem corrompidas através de
elementos treinados para este fim em reuniões realizadas.
Além disso, foram contratados 13 digitadores, pagos com dinheiro público, para inserir os dados
cadastrais dos beneficiários corrompidos no sistema de dados utilizado pela Prefeitura de Campos,
de modo a viabilizar a emissão e, consequentemente, o pagamento de uma nota fiscal que
representava não os gastos legalmente feitos pelo Município, mas a fraude perpetrada pela
associação criminosa.
O recorrente se associou com outros para estabelecer um poder paralelo, no qual favores eram
trocados por votos, pagos com dinheiro público, em detrimento do cumprimento das verdadeiras
metas do governo municipal.
O réu não tem maus antecedentes, nem aponta traço de personalidade voltada para o crime. O réu
participou de reuniões com os demais integrantes da organização e aumentou a potencialidade de
atuação criminosa com a contratação de cabos eleitorais e cooptação de colaboradores que se
encarregaram de recolher os documentos pessoais de eleitores e preencher os cadastros para
fornecimento do Cheque Cidadão. O crime foi cometido com planejamento meticuloso e com
capacidade de violar a liberdade de votar de milhares de eleitores e lesar o Município em milhões
de reais. As consequências do crime foram desastrosas, com crise política gerada pela
disseminação da desconfiança dos eleitores nos candidatos eleitos, comprometendo sua
legitimidade para conduzir o Poder Legislativo Municipal, a qual se soma a sangria nos cofres
públicos.
A pena-base, portanto, não deve tender ao mínimo, como entendeu o magistrado de 1º grau, que a
fixou em 1 ano e 8 meses de reclusão.
Ao contrário do que afirma o recorrente, não se vislumbra qualquer empecilho ao método adotado
pelo juiz, que sopesou simultaneamente as circunstâncias judiciais aplicáveis aos dois
condenados. A pena foi devidamente individualizada. Tal forma de proceder se explica porque o
magistrado não vislumbrou nenhuma circunstância que se aplicaria apenas a um deles.
Todavia, o magistrado equivocou-se ao afirmar que o réu era "representante do povo" a época dos
fatos, considerando essa circunstância na análise da culpabilidade, como já explicitado acima na
aplicação da pena relativa ao crime de corrupção eleitoral.
E necessário, portanto, redimensionar a pena, excluindo essa circunstância que possui, de fato,
aptidão para repercutir negativamente na culpabilidade do agente. Dessa forma, reduzo a pena
base para 1 ano e 5 meses de reclusão.
Não existem agravantes a serem consideradas, nem atenuantes, nem causas de aumento ou
diminuição.
Torno, portanto, definitiva a pena para o crime do art. 288 do CP em 1 ano e 5 meses de reclusão.
(fls. 2.395-2.396v)
Ao final, tendo em vista o concurso material de crimes (art. 69 do CP), as penas foram somadas,
totalizando 3 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.
Assim, ao contrário do que preconiza o recorrente, para afastar os fundamentos adotados pela
Corte Regional a respeito da legalidade e da suficiência das provas coligidas aos autos para
comprovar práticas de associação criminosa e de corrupção eleitoral, seria necessária reincursão
na seara probatória dos autos, providência inadmissível nesta instância extraordinária, a teor da
Súmula nº 24/TSE.
Inviável, portanto, a pretensão recursal.
2. Agravo de Amaro Roberto Pinto
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Inviável, portanto, a pretensão recursal.
2. Agravo de Amaro Roberto Pinto
2.1. Intempestividade do recurso
O recurso de Amaro Roberto Pinto não ultrapassa a barreira do conhecimento, por ter sido
interposto intempestivamente.
Conforme certificado à fl. 2.212, o acórdão que deixou de analisar o recurso criminal interposto
pelo agravante contra a sentença condenatória foi publicado no dia 8.3.2019. O subsequente
recurso especial foi protocolizado apenas no dia 2.8.2019 (fls. 2.403), quase 5 (cinco) meses
depois da publicação do acórdão.
A própria secretaria do TRE/RJ certificou, à fl. 2.213, o transcurso do prazo para a apresentação
de recursos por Amaro Roberto Pinto e Vinicius Chagas Madureira, ocorrido no dia 13.3.2019.
Desse modo, o recurso especial é intempestivo, posto que interposto depois de escoado o tríduo
legal preconizado pelo § 1º do art. 276 do Código Eleitoral, o que enseja a intempestividade reflexa
do presente agravo e obsta o respectivo conhecimento.
2.2. Contexto fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido
Ainda que assim não fosse, o agravo não prosperaria, ante a inviabilidade do apelo especial, tendo
em vista que a alegada violação ao direito de defesa, em tese decorrente da deficiência de
publicação dos atos processuais, nem sequer foi analisada pela instância de origem.
A propósito, colho do acórdão regional:
A sentença condenatória foi publicada no Diário de Justiça eletrônico, juntamente com a decisão
que julgou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em 14/08/2018 (fls. 2.027/2.
036), após intimação pessoal dos réus (fls. 2.024/2.025).
Foram então tempestivamente opostos embargos de declaração pelo réu Amaro Roberto Pinto (fls.
2.037/2.053), em 16/08/2018, os quais foram rejeitados em decisão publicada em 21/08/2018 (fls.
2.058/2.058v 9). Nessa data, portanto, reiniciou- se o prazo recursal de 10 (dez) dias previsto no
art. 362 do Código Eleitoral.
O recurso de Amaro foi interposto em 27/08/2018 (fl. 2.060), desacompanhado das respectivas
razões, invocando-se o disposto no art. 600, caput, do CPP, que permite a apresentação das
razões no prazo de 8 (oito) dias após a interposição do recurso. As razões somente foram
apresentadas em 04/09/2018 (fls. 2.109/2.119).
Ocorre que a faculdade de apresentação posterior das razões recursais, prevista no caput e no §
4º do art. 600 do CPP, não se aplica aos processos criminais de competência desta Justiça
especializada, haja vista que o Código Eleitoral possui disposições específicas a esse respeito em
seus arts. 266 e 268, [...]
Com efeito, o princípio da especialidade preceitua que, dispondo a lei especial sobre a matéria,
esta prevalece em face da norma geral. Assim, havendo regramento específico no Código
Eleitoral, afasta-se a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal.
[...]
Destarte, no prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 362 do Código Eleitoral, o recurso criminal deve
ser interposto já com as respectivas razões. Caso isso não ocorra, dá-se a preclusão, seja a
temporal, decorrente do decurso do prazo sem que o ato tenha sido praticado, seja a consumativa,
que impede a repetição ou complementação posterior de ato já praticado, ainda que dentro do
prazo para praticá- lo.
Conclui-se, assim, que a não apresentação das razões recursais no momento da interposição do
recurso inviabiliza o seu conhecimento por este Tribunal.
Cabe destacar que as razões recursais foram apresentadas quando o prazo recursal já se havia
escoado. Houve, portanto, não só preclusão consumativa, mas também temporal. (fls. 2.205-2.207)

Como visto, a matéria relativa à alegada nulidade absoluta do processo por ausência de intimação
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Como visto, a matéria relativa à alegada nulidade absoluta do processo por ausência de intimação
do advogado do agravante por ocasião da sentença condenatória e de outros atos processuais não
foi enfrentada pelo Tribunal de origem porquanto as razões do recurso criminal foram
apresentadas fora do prazo de dez dias, estipulado pelo art. 362 do Código Eleitoral, o que ensejou
o não conhecimento das matérias de fundo.
Diante do quadro delineado pelo Tribunal a quo, a análise da pretensão deduzida no apelo
demandaria aprofundada análise dos fatos que se desenrolaram no decorrer da instrução
processual, providência vedada nesta instância, a teor da Súmula nº 24/TSE.
Ante o exposto, e nego seguimento ao agravo interposto por Thiago Cerqueira Ferrugem
Nascimento Alves, e não conheço do agravo interposto por Amaro Roberto Pinho, com base no art.
36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.
Como visto, neguei seguimento ao agravo de instrumento manejado por Thiago Cerqueira
Ferrugem Nascimento Alves ao assentar, inicialmente, a inviabilidade da análise da preliminar de
nulidade da prova documental, ante a incidência da Súmula nº 24/TSE, uma vez que o TRE/RJ,
quanto aos documentos físicos e digitais apreendidos - dentre estes a lista na qual relacionados os
cheques entregues aos 39 candidatos participantes do esquema de corrupção eleitoral, divididos
por localidade ou reduto eleitoral -, assentou expressamente a ausência de adulteração ou perda
de dados, e reconheceu o valor probante de tais evidências, assim como a desnecessidade de
realização de perícia técnica.
Quanto às teses relativas à ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal) na utilização de prova emprestada (depoimento
testemunhal), bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da aplicação das
penas, constatei não terem sido objeto de análise pelo Tribunal Regional quando do julgamento do
recurso criminal ou dos embargos de declaração opostos na instância de origem. Incidência,
portanto, do óbice sumular nº 72/TSE.
No ponto, ao contrário do que alega o agravante, sobressai a pacífica jurisprudência desta Corte
Superior segundo a qual é exigido o requisito do prequestionamento, ainda que a matéria
suscitada nesta instância seja de ordem pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes: REspe nº 060034004/GO, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, PSESS em 27.11.2020;
REspe nº 060633607/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Dje de 24.9.2020; AI nº 060723250/RJ, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 6.8.2020, e; REspe nº 4248/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Rel. designado
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 3.10.2019.
Por fim, assentei a incidência do óbice sumular nº 24/TSE para afastar os fundamentos
consignados pela Corte Regional quanto à legalidade e à suficiência das provas coligidas aos
autos para comprovar a prática dos crimes de associação criminosa e de corrupção eleitoral.
Assim, a análise das teses deduzidas no agravo de instrumento esbarrou nos óbices previstos nas
Súmulas nº 72 e 24/TSE, conforme suficientemente demonstrado na decisão objurgada.
Quanto ao agravo interposto por Amaro Roberto Pinho, este não foi conhecido devido à sua
intempestividade reflexa, porquanto o apelo nobre foi protocolizado fora do tríduo legal, apenas em
2.8.2019, quase cinco meses após a publicação do acórdão que deixou de analisar o recurso
criminal, ocorrida no dia 8.3.2019.
Por outro lado, assentei que a tese de nulidade absoluta do processo por ausência de intimação da
defesa técnica acerca da sentença condenatória e de outros atos processuais não foi analisada
pelo Tribunal de origem em virtude da intempestividade do próprio recurso criminal, cujas razões
foram apresentadas fora do prazo de dez dias preconizado pelo art. 362 do Código Eleitoral,
conclusão que não pode ser revista sem o vedado revolvimento de fatos e provas.

Delineado tal quadro, os fundamentos da decisão ora agravada devem subsistir, porquanto as
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Delineado tal quadro, os fundamentos da decisão ora agravada devem subsistir, porquanto as
razões vertidas nos agravos internos consistem, essencialmente, na reiteração das teses
ventiladas nos recursos especiais e subsequentes agravos dirigidos a esta Corte Superior, o que
atrai o óbice previsto na Súmula nº 26/TSE.
Ante o exposto, nego provimento aos agravos regimentais.
É o voto.
Código Eleitoral
Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que
cabe recurso para o Tribunal Superior:
I - especial: [...]
§ 1º É de 3 (três) dias o prazo para a interposição do recurso, contado da publicação da decisão
nos casos dos nº I, letras a e b e II, letra b e da sessão da diplomação no caso do nº II, letra a.
Código Eleitoral
Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o Tribunal Regional,
a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.
EXTRATO DA ATA
AgR-AI nº 0000006-68.2017.6.19.0100/RJ. Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Agravante: Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves (Advogados: Luiz Felipe Carvalho
Alvarenga - OAB: 211257/RJ e outros). Agravante: Amaro Roberto Pinto (Advogado: Felipe
Drumond Coutinho de Souza - OAB: 165204/RJ). Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos regimentais, 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 4.3.2021.

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE
CARGO ELETIVO(12628) Nº 0600164-72.2021.6.00.0000
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600164-72.2021.6.00.0000 AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (BELÉM - DF)
: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
: Procurador Geral Eleitoral

REQUERIDO

: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) - NACIONAL

ADVOGADO

: ALESSANDRO PEREIRA LORDELLO (0021284/DF)

ADVOGADO

: ANTONIO CESAR BUENO MARRA (0001766/DF)

ADVOGADO

: EUGESIO PEREIRA MACIEL (5332600/DF)

ADVOGADO

: FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA (0131364/SP)

ADVOGADO

: GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER (0020839/DF)

ADVOGADO

: JOAO PAULO CHAVES DE ALCKMIN (0050504/DF)

ADVOGADO

: JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN (0007118/DF)

ADVOGADO

: JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (0002977/DF)

ADVOGADO

: JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO (0005008/DF)

ADVOGADO

: RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR (0028868/DF)
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: VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO (0024991/DF)

REQUERENTE : CELSO SABINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: ADRIANO BORGES DA COSTA NETO (0023406/PA)

ADVOGADO

: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO (0010826/PA)

ADVOGADO

: ANA VICTORIA DELMIRO MACHADO (0030570/PA)

ADVOGADO

: ANDRE LUIZ BARRA VALENTE (0026571/PA)

ADVOGADO

: CAIO TULIO DANTAS DO CARMO (0024575/PA)

ADVOGADO

: IAGO DA CUNHA CARDOSO SILVA (0023325/PA)

ADVOGADO

: INE AGUIAR ROCHA (0027059/PA)

ADVOGADO

: JOAO BATISTA CABRAL COELHO (0019846/PA)

ADVOGADO

: JULIANA PINTO DO CARMO (0022395/PA)

ADVOGADO

: LUIZ SERGIO PINHEIRO FILHO (0012948/PA)

ADVOGADO

: SAMIA HAMOY GUERREIRO (0020176/PA)

ADVOGADO

: SANDY COELHO BACHA (23661/PA)

ADVOGADO

: TAMARA MONTEIRO DE FIGUEIREDO (0021257/PA)

ADVOGADO

: VICTOR HUGO RAMOS REIS (0023195/PA)

ADVOGADO

: WILLIAM GOMES PENAFORT DE SOUZA (0013369/PA)

index: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628)-0600164-72.2021.6.00.0000-[Cargo - Deputado Federal, Justificação de Desfiliação
Partidária]-PARÁ-BELÉM
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628) Nº 0600164-72.2021.6.00.0000 (PJe) - BELÉM - PARÁ
RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
REQUERENTE: CELSO SABINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: SANDY COELHO BACHA - OAB/PA23661
ADVOGADO: VICTOR HUGO RAMOS REIS - OAB/PA0023195
ADVOGADO: CAIO TULIO DANTAS DO CARMO - OAB/PA0024575
ADVOGADO: JULIANA PINTO DO CARMO - OAB/PA0022395
ADVOGADO: ADRIANO BORGES DA COSTA NETO - OAB/PA0023406
ADVOGADO: TAMARA MONTEIRO DE FIGUEIREDO - OAB/PA0021257
ADVOGADO: INE AGUIAR ROCHA - OAB/PA0027059
ADVOGADO: ANDRE LUIZ BARRA VALENTE - OAB/PA0026571
ADVOGADO: IAGO DA CUNHA CARDOSO SILVA - OAB/PA0023325
ADVOGADO: JOAO BATISTA CABRAL COELHO - OAB/PA0019846
ADVOGADO: SAMIA HAMOY GUERREIRO - OAB/PA0020176
ADVOGADO: WILLIAM GOMES PENAFORT DE SOUZA - OAB/PA0013369
ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO - OAB/PA0010826
ADVOGADO: LUIZ SERGIO PINHEIRO FILHO - OAB/PA0012948
ADVOGADO: ANA VICTORIA DELMIRO MACHADO - OAB/PA0030570
REQUERIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) - NACIONAL
ADVOGADO: ANTONIO CESAR BUENO MARRA - OAB/DF0001766
ADVOGADO: ALESSANDRO PEREIRA LORDELLO - OAB/DF0021284
ADVOGADO: VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - OAB/DF0024991
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ADVOGADO: VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - OAB/DF0024991
ADVOGADO: RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - OAB/DF0028868
ADVOGADO: JOAO PAULO CHAVES DE ALCKMIN - OAB/DF0050504
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN - OAB/DF0007118
ADVOGADO: JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - OAB/DF0002977
ADVOGADO: JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO - OAB/DF0005008
ADVOGADO: FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA - OAB/SP0131364
ADVOGADO: GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER - OAB/DF0020839
ADVOGADO: EUGESIO PEREIRA MACIEL - OAB/DF5332600
DESPACHO
Esclareça o requerido, no prazo de 3 (três) dias, se a resposta que consta no ID nº 123339788
consubstancia reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, para fins do art. 487,
III, a, do Código de Processo Civil.
Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0000554-49.2012.6.26.0076
PROCESSO

: 0000554-49.2012.6.26.0076 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (PIRANGI DF)

RELATOR

: Ministro Luis Felipe Salomão

RECORRIDO

: Ministério Público Eleitoral

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : BRAS DE SARRO
ADVOGADO

: ANTONIO CAIO BARBOSA (135643/SP)

ADVOGADO

: ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA (0131677/SP)

ADVOGADO

: ANTONIO TITO COSTA (6550/SP)

ADVOGADO

: DANILO MARCIEL DE SARRO (268897/SP)

ADVOGADO

: FRANCISCO ROQUE FESTA (0106774/SP)

ADVOGADO

: IVAN GABRIEL ARAUJO DE SOUZA (358105/SP)

ADVOGADO

: JOAO MARCOS VILELA LEITE (0374125/SP)

ADVOGADO

: LEONARDO HUEB FESTA (0324037/SP)

ADVOGADO

: RICARDO DE CAMPOS FERREIRA AYRES (339922/SP)

RECORRENTE : GUSTAVO APARECIDO MEIRA
ADVOGADO

: ANTONIO CAIO BARBOSA (135643/SP)

ADVOGADO

: ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA (0131677/SP)

ADVOGADO

: ANTONIO TITO COSTA (6550/SP)

ADVOGADO

: DANILO MARCIEL DE SARRO (268897/SP)

ADVOGADO

: FRANCISCO ROQUE FESTA (0106774/SP)

ADVOGADO

: IVAN GABRIEL ARAUJO DE SOUZA (358105/SP)

ADVOGADO

: JOAO MARCOS VILELA LEITE (0374125/SP)

ADVOGADO

: LEONARDO HUEB FESTA (0324037/SP)

ADVOGADO

: RICARDO DE CAMPOS FERREIRA AYRES (339922/SP)

RECORRENTE : JOAO GONCALVES DE SARRO
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ADVOGADO

: ANTONIO CAIO BARBOSA (135643/SP)

ADVOGADO

: ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA (0131677/SP)

ADVOGADO

: ANTONIO TITO COSTA (6550/SP)

ADVOGADO

: DANILO MARCIEL DE SARRO (268897/SP)

ADVOGADO

: FRANCISCO ROQUE FESTA (0106774/SP)

ADVOGADO

: IVAN GABRIEL ARAUJO DE SOUZA (358105/SP)

ADVOGADO

: JOAO MARCOS VILELA LEITE (0374125/SP)

ADVOGADO

: LEONARDO HUEB FESTA (0324037/SP)

ADVOGADO

: RICARDO DE CAMPOS FERREIRA AYRES (339922/SP)
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) - 000055449.2012.6.26.0076 - PIRANGI - SÃO PAULO
RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
AGRAVADOS: BRÁS DE SARRO, JOÃO GONÇALVES DE SARRO, GUSTAVO APARECIDO
MEIRA
Advogados do AGRAVADO: ANTONIO TITO COSTA - SP6550, IVAN GABRIEL ARAÚJO DE
SOUZA - SP358105, JOÃO MARCOS VILELA LEITE - SP0374125, DANILO MARCIEL DE
SARRO - SP268897, ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA - SP0131677, ANTONIO CAIO
BARBOSA - SP135643, RICARDO DE CAMPOS FERREIRA AYRES - SP339922, FRANCISCO
ROQUE FESTA - SP0106774, LEONARDO HUEB FESTA - SP0324037
Advogados do AGRAVADO: ANTONIO TITO COSTA - SP6550, IVAN GABRIEL ARAÚJO DE
SOUZA - SP358105, JOÃO MARCOS VILELA LEITE - SP0374125, DANILO MARCIEL DE
SARRO - SP268897, ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA - SP0131677, ANTONIO CAIO
BARBOSA - SP135643, RICARDO DE CAMPOS FERREIRA AYRES - SP339922, FRANCISCO
ROQUE FESTA - SP0106774, LEONARDO HUEB FESTA - SP0324037
Advogados do AGRAVADO: LEONARDO HUEB FESTA - SP0324037, FRANCISCO ROQUE
FESTA - SP0106774, RICARDO DE CAMPOS FERREIRA AYRES - SP339922, ANTONIO CAIO
BARBOSA - SP135643, ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA - SP0131677, DANILO MARCIEL
DE SARRO - SP268897, JOÃO MARCOS VILELA LEITE - SP0374125, IVAN GABRIEL ARAÚJO
DE SOUZA - SP358105, ANTONIO TITO COSTA - SP6550
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A AGRAVO REGIMENTAL
Considerando a interposição de agravo regimental, ficam as partes agravadas intimadas para
apresentarem contrarrazões, no prazo de três dias.
Andréa Luciana Lisboa Borba
Coordenadoria de Processamento

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600116-23.2020.6.11.0007
PROCESSO

: 0600116-23.2020.6.11.0007 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (DIAMANTINO
- DF)

RELATOR

: Ministro Mauro Campbell Marques

RECORRIDO

: MANOEL LOUREIRO NETO

ADVOGADO

: FAGNER MOREIRA DA CUNHA (0025649/MT)

ADVOGADO

: FRANCISCO ANIS FAIAD (0003520/MT)

ADVOGADO

: LENINE POVOAS DE ABREU (0017120/MT)
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ADVOGADO

: PATRICIA NAVES MAFRA (0021447/MT)

ADVOGADO

: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA (21822/O/MT)
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FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : COLIGAÇÃO DIAMANTINO NO RUMO CERTO
ADVOGADO

: BENEDITA ROSALINA PEREIRA (0003380/MT)

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) - 0600116-23.2020.6.11.0007 - DIAMANTINO - MATO
GROSSO
RELATOR(A): MINISTRO(A) MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE: COLIGAÇÃO DIAMANTINO NO RUMO CERTO
Advogado do(a) RECORRENTE: BENEDITA ROSALINA PEREIRA - MT0003380
RECORRIDO: MANOEL LOUREIRO NETO
Advogados do(a) RECORRIDO: PATRICIA NAVES MAFRA - MT0021447, LENINE POVOAS DE
ABREU - MT0017120, FRANCISCO ANIS FAIAD - MT0003520, RODRIGO TOBIAS CHAVES DA
SILVA - MT21822/O, FAGNER MOREIRA DA CUNHA - MT0025649
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A AGRAVO REGIMENTAL
Considerando a interposição de agravo regimental, fica a parte agravada intimada para apresentar
contrarrazões, no prazo de três dias.
Alexandre de Medeiros Jacob
Coordenadoria de Processamento

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600349-81.2019.6.00.0000
PROCESSO

: 0600349-81.2019.6.00.0000 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (SÃO LUÍS DF)

RELATOR

: Ministro Luis Felipe Salomão

RECORRIDO

: HELIO OLIVEIRA SOARES

ADVOGADO

: BENNO CESAR NOGUEIRA DE CALDAS (0015183/MA)

ADVOGADO

: CARLOS JOSE LUNA DOS SANTOS PINHEIRO (7452000A/MA)

ADVOGADO

: EMANUELLE DE JESUS PINTO MARTINS (9754000A/MA)

ADVOGADO

: FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS (1242500A/MA)

ADVOGADO

: FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE (1168100A/MA)

ADVOGADO

: JOSE HELIAS SEKEFF DO LAGO (7744000A/MA)

ADVOGADO

: LUCAS AURELIO FURTADO BALDEZ (1431100A/MA)

ADVOGADO

: LUCIANE ALMEIDA PEREIRA (0014316/MA)

ADVOGADO

: RAUL GUILHERME SILVA COSTA (0012936/MA)

ADVOGADO

: SEBASTIAO MOREIRA MARANHAO NETO (6297000A/MA)

ADVOGADO

: SOCRATES JOSE NICLEVISK (0011138/MA)

ADVOGADO

: TAIANDRE PAIXAO COSTA (1513300/MA)

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

index: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549)-0600349-81.2019.6.00.0000-[Prestação de
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index: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549)-0600349-81.2019.6.00.0000-[Prestação de
Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Contas - Aprovação das Contas com
Ressalvas]-MARANHÃO-SÃO LUÍS
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) Nº 0600349-81.2019.6.00.0000 (PJe) - SÃO LUÍS MARANHÃO
RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE: HELIO OLIVEIRA SOARES
Advogados do(a) RECORRENTE: SOCRATES JOSE NICLEVISK - MA0011138, RAUL
GUILHERME SILVA COSTA - MA0012936, BENNO CESAR NOGUEIRA DE CALDAS MA0015183, TAIANDRE PAIXAO COSTA - MA1513300, LUCIANE ALMEIDA PEREIRA MA0014316, CARLOS JOSE LUNA DOS SANTOS PINHEIRO - MA7452000A, LUCAS AURELIO
FURTADO BALDEZ - MA1431100A, SEBASTIAO MOREIRA MARANHAO NETO - MA6297000A,
JOSE HELIAS SEKEFF DO LAGO - MA7744000A, FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS MA1242500A, EMANUELLE DE JESUS PINTO MARTINS - MA9754000A, FREDERICO DE
SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA1168100A
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e Direito Eleitoral. Recurso Extraordinário em Recurso Especial.
Eleições 2018. Prestação de contas. Princípio da legalidade. Ausência de Prequestionamento.
Súmulas n

os

282 e 365/STF. Recurso Extraordinário não admitido.

1. Recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo TSE que negou provimento ao agravo
interno que deu provimento ao recurso especial eleitoral para desaprovar as contas do recorrente,
candidato a deputado estadual nas Eleições 2018.
2. No caso, a alegada violação ao art. 5º, II, da CF não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido,
não tendo sido suscitada nos embargos de declaração, carecendo do devido prequestionamento.
3. Recurso extraordinário não admitido.
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Hélio Oliveira Soares, que negou provimento
ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial
eleitoral, interposto pelo Ministério Público Eleitoral, para julgar desaprovadas as contas da
campanha de deputado estadual nas Eleições de 2018. O acórdão foi assim ementado (ID
17838788):
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS DE CAMPANHA. PAGAMENTO. MILITANTES. TERCEIRIZAÇÃO.
CHEQUE ÚNICO. IRREGULARIDADE. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA. PERCENTUAL ELEVADO NO CONTEXTO DA CAMPANHA. HIPÓTESE DE
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO. DESPROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, desaprovaram-se as contas de campanha do agravante,
determinando-se o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em decorrência de pagamentos
indiretos a militantes, sem trânsito pelo sistema bancário, irregularidade que correspondeu a 12,4%
do total movimentado.
2. A teor da jurisprudência desta Corte e do art. 40 da Res.-TSE 23.553/2017, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF do
beneficiário, de cheque nominal ou de boleto bancário, de modo a assegurar a higidez na
movimentação dos recursos.
3. Conforme se assentou em caso similar, "[...] os pagamentos de despesas de campanha foram
realizados por meio de retiradas, sem observância da norma que exige o pagamento dos serviços
por meio de transferência bancária ou cheque nominal, procedimento que prejudica a fiscalização
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por meio de transferência bancária ou cheque nominal, procedimento que prejudica a fiscalização
da correta aplicação dos recursos de campanha. (AgR-Respe 558-58/BA, Rel. Ministro Admar
Gonzaga, DJE 3/4/2018).
4. De acordo com a base fática descrita no aresto a quo, a emissão de quatro cheques únicos em
favor dos coordenadores de campanha (responsáveis por pagar os militantes) importou em ofensa
ao art. 40 da Res.-TSE 23.553/2017.
5. Ainda que o art. 43 da Res.-TSE 23.553/2017 estabeleça a possibilidade de contratar pessoal
terceirizado para mobilização de rua, os institutos não se confundem, uma vez que o art. 40 do
mesmo diploma, repita-se, exige que os pagamentos a cada um dos militantes se faça por uma
das formas específicas previstas, não se admitindo que os valores sejam entregues em espécie.
6. A única hipótese em que se admite o pagamento em dinheiro está prevista no art. 41 da mesma
Resolução, que trata do Fundo de Caixa, constituído por, no máximo, 2% dos gastos contratados,
o que não é o caso dos autos.
7. Além disso, o fato de terem sido apresentados contratos de prestação de serviços e recibos
eleitorais não exclui a obrigatoriedade de as despesas serem realizadas por meio dos modelos
bancários de transação, pois apenas nesse quadro é que a Justiça Eleitoral pode identificar o
verdadeiro destino dos recursos. No sentido da relevância da transparência da movimentação de
valores pelo sistema bancário ao longo de toda a campanha: AgR-REspe 265-35/RO, redatora
para acórdão Min. Rosa Weber, DJE de 11/9/2018.
8. Agravo regimental desprovido".
2. Contra o acórdão acima transcrito foram opostos embargos de declaração (ID 25026588), os
quais foram rejeitados (ID 17838788):
"EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS. TERCEIRIZAÇÃO.
PAGAMENTO DE MILITANTES. CHEQUE ÚNICO. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. No aresto embargado, por unanimidade, manteve-se provido o recurso especial para desaprovar
as contas de campanha e determinar a restituição de valores ao erário, por ofensa aos arts. 40 e
43 da Res.-TSE 23.553/2017, haja vista pagamentos indiretos a militantes, sem trânsito pelo
sistema bancário, mediante cheque único.
2. Ao contrário do que aduz o embargante, não há omissão quanto à Súmula 24/TSE, que veda
reexame do conjunto probatório em sede extraordinária. Assentou-se, de modo expresso, que o
provimento do recurso deu-se exclusivamente a partir da "base fática descrita no aresto regional",
o que é permitido pela jurisprudência desta Corte.
3. O suposto vício apontado denota propósito de rediscutir matéria já decidida, providência inviável
na via aclaratória. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados".
3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte
recorrente alega que o acórdão violou o princípio da legalidade, inscrito no art. 5, II, da CF, em
razão da inexistência de previsão legal em torno da exigência de acesso à instituição bancária por
militantes (ID 10834288).
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. É o relatório. Decido.
6. De início, verifico que: (i) o recurso é tempestivo, tendo em vista a observância do prazo de 3
dias - publicação do acórdão em 18.02.2021, quinta-feira, e interposição do recurso em
22.02.2021, segunda-feira; (ii) a parte está devidamente representada por advogado com
procuração nos autos (IDs 19138788, 12315088 e 12312788); e (iii) a preliminar de repercussão
1
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e do art. conforme
1.035, §MP
2º,n.do
Diáriofoi
daformulada
Justiça Eletrônico
do Tribunal
Eleitoral
DocumentoFederal
assinado digitalmente
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 2021 - n. 59

Brasília, segunda-feira, 05 de abril de 2021

88

1
geral foi formulada nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do
2
CPC .
7. O recurso extraordinário, contudo, não deve ser admitido.
8. Verifica-se que a tese da violação do art. 5º, II, da CF não foi objeto de apreciação do acórdão
recorrido, sendo que não foi suscitada nos embargos de declaração. Incidem, portanto, as
Súmulas n

os

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

9. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, não admito o recurso
extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente
1

"Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,

cabendo-lhe:
(....)
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão
do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros".
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.
(...)
§ 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva
pelo Supremo Tribunal Federal."

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600561-34.2020.6.06.0119
PROCESSO

: 0600561-34.2020.6.06.0119 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (JARDIM - DF)

RELATOR

: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

RECORRIDO

: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (PDT) - MUNICIPAL

ADVOGADO

: FELIPE CARTAXO ESMERALDO (0023813/CE)

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : PERICLES DE SA RORIZ NETO
ADVOGADO

: BRUNA LOSSIO PEREIRA (45517/DF)

ADVOGADO

: DANIELA MAROCCOLO ARCURI (0018079/DF)

ADVOGADO

: DIEGO RANGEL ARAUJO (0056315/DF)

ADVOGADO

: FRANCISCO IRAPUAN PINHO CAMURCA (0006476/CE)

ADVOGADO

: HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO (0061043/DF)

ADVOGADO

: LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO (0015410/DF)

ADVOGADO

: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA (0005214/DF)

ADVOGADO

: RODRIGO LEPORACE FARRET (0013841/DF)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) - 060056134.2020.6.06.0119 - JARDIM - CEARÁ
RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
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RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
AGRAVANTE: PERICLES DE SA RORIZ NETO
Advogados do AGRAVANTE: RODRIGO LEPORACE FARRET - DF0013841, DIEGO RANGEL
ARAUJO - DF0056315, HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO - DF0061043, BRUNA LOSSIO
PEREIRA - DF45517, DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF0018079, LUCIANA CHRISTINA
GUIMARÃES LÓSSIO - DF0015410, PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA - DF0005214,
FRANCISCO IRAPUAN PINHO CAMURCA - CE0006476
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (PDT) - MUNICIPAL
Advogado do AGRAVADO: FELIPE CARTAXO ESMERALDO - CE0023813
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A AGRAVO REGIMENTAL
Considerando a interposição de agravo regimental, fica a parte agravada intimada para apresentar
contrarrazões, no prazo de três dias.
Rayme Silva Nery
Coordenadoria de Processamento

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600344-80.2020.6.05.0066
PROCESSO

: 0600344-80.2020.6.05.0066 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (CASA NOVA DF)

RELATOR

: Ministro Luiz Edson Fachin

RECORRIDO

: DEMOCRATAS (DEM) - MUNIICPAL

ADVOGADO

: BRUNO DE ARAUJO CASTRO (0049524/BA)

ADVOGADO

: GILBERVANIO FABRICIO DO NASCIMENTO PAIXAO (0051308/BA)

ADVOGADO

: JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO NETO (0030262/BA)

RECORRIDO

: PAULO ROBERTO PASSOS SANTOS

ADVOGADO

: BRUNO DE ARAUJO CASTRO (0049524/BA)

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : ALIOMAR CAMPOS RODRIGUES
ADVOGADO

: FABIO DE SOUZA LIMA (0001633/PE)

ADVOGADO

: FABRICIO DE AGUIAR MARCULA (0023283/PE)

ADVOGADO

: IAGO DE OLIVEIRA CASTRO (0053355/PE)

RECORRENTE : CARLOS ALEXANDRE MARQUES ALBUQUERQUE
ADVOGADO

: FABIO DE SOUZA LIMA (0001633/PE)

ADVOGADO

: FABRICIO DE AGUIAR MARCULA (0023283/PE)

ADVOGADO

: IAGO DE OLIVEIRA CASTRO (0053355/PE)

RECORRENTE : JOSE NETO ALMEIDA EVANGELISTA
ADVOGADO

: FABIO DE SOUZA LIMA (0001633/PE)

ADVOGADO

: FABRICIO DE AGUIAR MARCULA (0023283/PE)

ADVOGADO

: IAGO DE OLIVEIRA CASTRO (0053355/PE)

RECORRENTE : JOSENOR DA SILVA MARTINS
ADVOGADO

: FABIO DE SOUZA LIMA (0001633/PE)

ADVOGADO

: FABRICIO DE AGUIAR MARCULA (0023283/PE)

ADVOGADO

: IAGO DE OLIVEIRA CASTRO (0053355/PE)

RECORRENTE : MARIA DO SOCORRO SILVA BRUNO
ADVOGADO

: FABIO DE SOUZA LIMA (0001633/PE)
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: FABRICIO DE AGUIAR MARCULA (0023283/PE)

ADVOGADO

: IAGO DE OLIVEIRA CASTRO (0053355/PE)
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RECORRENTE : RAIMUNDO DA CONCEICAO
ADVOGADO

: FABIO DE SOUZA LIMA (0001633/PE)

ADVOGADO

: FABRICIO DE AGUIAR MARCULA (0023283/PE)

ADVOGADO

: IAGO DE OLIVEIRA CASTRO (0053355/PE)

RECORRENTE : UBIRACIRA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO

: FABIO DE SOUZA LIMA (0001633/PE)

ADVOGADO

: FABRICIO DE AGUIAR MARCULA (0023283/PE)

ADVOGADO

: IAGO DE OLIVEIRA CASTRO (0053355/PE)

RECORRENTE : VIVIANE SANTOS BRITO TUPINA
ADVOGADO

: FABIO DE SOUZA LIMA (0001633/PE)

ADVOGADO

: FABRICIO DE AGUIAR MARCULA (0023283/PE)

ADVOGADO

: IAGO DE OLIVEIRA CASTRO (0053355/PE)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) - 060034480.2020.6.05.0066 - CASA NOVA - BAHIA
RELATOR: MINISTRO LUIZ EDSON FACHIN
AGRAVANTES:

ALIOMAR

CAMPOS

RODRIGUES,

CARLOS

ALEXANDRE

MARQUES

ALBUQUERQUE, JOSE NETO ALMEIDA EVANGELISTA, JOSENOR DA SILVA MARTINS,
MARIA DO SOCORRO SILVA BRUNO, RAIMUNDO DA CONCEICAO, UBIRACIRA DOS
SANTOS RIBEIRO, VIVIANE SANTOS BRITO TUPINA
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO DE SOUZA LIMA - PE0001633, FABRICIO DE AGUIAR
MARCULA - PE0023283, IAGO DE OLIVEIRA CASTRO - PE0053355
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO DE SOUZA LIMA - PE0001633, FABRICIO DE AGUIAR
MARCULA - PE0023283, IAGO DE OLIVEIRA CASTRO - PE0053355
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO DE SOUZA LIMA - PE0001633, FABRICIO DE AGUIAR
MARCULA - PE0023283, IAGO DE OLIVEIRA CASTRO - PE0053355
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO DE SOUZA LIMA - PE0001633, FABRICIO DE AGUIAR
MARCULA - PE0023283, IAGO DE OLIVEIRA CASTRO - PE0053355
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO DE SOUZA LIMA - PE0001633, FABRICIO DE AGUIAR
MARCULA - PE0023283, IAGO DE OLIVEIRA CASTRO - PE0053355
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO DE SOUZA LIMA - PE0001633, FABRICIO DE AGUIAR
MARCULA - PE0023283, IAGO DE OLIVEIRA CASTRO - PE0053355
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO DE SOUZA LIMA - PE0001633, FABRICIO DE AGUIAR
MARCULA - PE0023283, IAGO DE OLIVEIRA CASTRO - PE0053355
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO DE SOUZA LIMA - PE0001633, FABRICIO DE AGUIAR
MARCULA - PE0023283, IAGO DE OLIVEIRA CASTRO - PE0053355
AGRAVADOS: DEMOCRATAS (DEM) - MUNIICPAL, PAULO ROBERTO PASSOS SANTOS
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO DE ARAUJO CASTRO - BA0049524, GILBERVANIO
FABRICIO DO NASCIMENTO PAIXAO - BA0051308, JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO NETO
- BA0030262
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO DE ARAUJO CASTRO - BA0049524
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A AGRAVO REGIMENTAL
Considerando a interposição de agravo regimental, ficam as partes agravadas intimadas para
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Considerando a interposição de agravo regimental, ficam as partes agravadas intimadas para
apresentar contrarrazões, no prazo de três dias.
Rodrigo Carlos Trivelli Amaral
Coordenadoria de Processamento

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600224-06.2020.6.17.0130
PROCESSO

: 0600224-06.2020.6.17.0130 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (CAPOEIRAS DF)

RELATOR

: Ministro Luiz Edson Fachin

RECORRIDO

: COLIGAÇÃO POR AMOR A CAPOEIRAS

ADVOGADO

: CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA (5910900/DF)

ADVOGADO

: CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES (0024195/PE)

ADVOGADO

: FELIPE SANTOS CORREA (0053078/DF)

ADVOGADO

: JORGE WILLAME NAVIA VEGA PAES (28139/PE)

ADVOGADO

: JULIANA ANDRADE LITAIFF (0044123/DF)

ADVOGADO

: LEONARDO OLIVEIRA SILVA (0021761/PE)

ADVOGADO

: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO (0025120/DF)

ADVOGADO

: TULIO DA LUZ LINS PARCA (0064487/DF)

RECORRIDO

: MARCOS FELIPE VIEIRA SANTOS PESSOA

ADVOGADO

: DIANA PATRICIA LOPES CAMARA (0024863/PE)

ADVOGADO

: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA (0041629/PE)

ADVOGADO

: VESTA PIRES MAGALHAES FILHA (0016961/PE)

RECORRIDO

: ANTONIO CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO

: LEANDRO DAS CHAGAS FELIX MATIAS (0049198/PE)

ADVOGADO

: RAFAEL JUREMA DE ASSIS CORREA (0030482/PE)

ADVOGADO

: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA (0026433/PE)

ADVOGADO

: RODRIGO SALES MORENO (0052014/PE)

RECORRIDO

: Ministério Público Eleitoral

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : LUIZ CLAUDINO DE SOUZA
ADVOGADO

: BRUNA LOSSIO PEREIRA (45517/DF)

ADVOGADO

: DANIELA MAROCCOLO ARCURI (0018079/DF)

ADVOGADO

: DIEGO RANGEL ARAUJO (0056315/DF)

ADVOGADO

: HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO (0061043/DF)

ADVOGADO

: LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO (0015410/DF)

ADVOGADO

: LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO (48912/DF)

ADVOGADO

: MARCO PHILIPPO MOREIRA PACHECO (36959/DF)

ADVOGADO

: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI (28560/DF)

ADVOGADO

: RODRIGO LEPORACE FARRET (0013841/DF)

ADVOGADO

: ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR (28361/DF)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
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ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600224-06.2020.6.17.0130 CAPOEIRAS - PERNAMBUCO
Relator: Ministro Edson Fachin
Agravante: Luiz Claudino de Souza
Advogados: Luís Alberto Gallindo Martins - OAB: 20189/PE e outros
Agravado: Antônio Carlos Vieira dos Santos
Advogados: Raphael Parente Oliveira - OAB: 26433/PE e outros
Agravado: Coligação Por Amor a Capoeiras
Advogados: Rafael de Alencar Araripe Carneiro - OAB: 25120/DF e outros
Agravado: Ministério Público Eleitoral
Agravado: Marcos Felipe Vieira Santos Pessoa
Advogados: Diana Patrícia Lopes Câmara - OAB: 24863/PE e outras
ELEIÇÕES

2020.

AGRAVO

REGIMENTAL.

RECURSO

ESPECIAL

ELEITORAL.

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. ELEITO. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, g, DA LC Nº 64/1990. REJEIÇÃO DE CONTAS PELA CÂMARA
DE VEREADORES. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA
DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES. INSANABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO
REGIONAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 30/TSE.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONSTANTES DA DECISÃO PROFERIDA
PELA CÂMARA MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA ANALISAR
QUESTÕES ALHEIAS AO PROCESSO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. SÚMULA Nº 41/TSE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto por Luiz Claudino de Souza da decisão monocrática pela
qual se negou seguimento ao recurso especial, mantendo o acórdão regional que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do agravante ao cargo de prefeito do Município de Capoeiras
/PE, ante a configuração da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar
nº 64/1990.
2. Nos termos da decisão agravada, a partir das premissas emolduradas no acórdão regional,
extraiu-se que as irregularidades constatadas na decisão de rejeição de contas prolatada pela
Câmara Municipal de Capoeiras/PE referem-se à ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias dos servidores públicos municipais, patronal e dos segurados, inclusive de parte da
contribuição retida na fonte; descumprimento reiterado do teto de gastos com pessoal e empenho
de despesas no ano de 2012 sem deixar dinheiro em caixa para que seu sucessor honrasse tais
despesas. Diante de tal cenário, o Tribunal a quo concluiu que as irregularidades são insanáveis e
constituem atos dolosos de improbidade administrativa.
3. Quanto ao elemento subjetivo, o dolo genérico restou devidamente demonstrado pela Corte de
origem, caracterizado pelo fato de que o agravante, além de não ter observado a legislação
previdenciária pertinente e de ter empenhado despesas em 2012 sem ter deixado em caixa
recursos suficientes para que o seu sucessor pudesse pagar as despesas correspondentes,
promoveu, de forma reiterada, gastos com pessoal acima dos limites permitidos, a evidenciar o
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. O acórdão regional, ao considerar que as referidas irregularidades são aptas a atrair a
inelegibilidade em questão, encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no
sentido de que a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias e o descumprimento
da Lei de Responsabilidade Fiscal caracterizam vícios insanáveis configuradores de ato doloso de
improbidade administrativa, que atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, de modo
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improbidade administrativa, que atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, de modo
que incide na espécie a Súmula nº 30/TSE.
5. O agravante sustenta que a análise dos documentos comprobatórios das alegações referentes à
inexistência de irregularidades constatadas no julgamento das contas pela Câmara Municipal de
Capoeiras/PE não esbarra no óbice da Súmula nº 41/TSE, contudo, conforme assentado na
decisão agravada, não cabe a esta Justiça Especializada analisar o acerto ou desacerto da
decisão proferida pelo órgão que examinou as contas do agravante, nos termos do aludido
enunciado sumular.
6. A alegada violação ao art. 22 da LIDB em sede de agravo interno revela-se inadmissível, ante a
ocorrência da preclusão. Precedentes.
7. Luiz Claudino de Souza noticiou a superveniência de fato novo apto a afastar a causa de
inelegibilidade que obstou o deferimento do seu registro de candidatura, com espeque no art. 11, §
10, da Lei nº 9.504/97.
8. O fato novo narrado consiste na concessão de liminar pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco,
em 27.12.2020, que suspendeu os efeitos da decisão de rejeição das contas de governo de Luiz
Claudino de Souza, referentes ao exercício de 2012, proferida pela Câmara Municipal de Capoeira
/PE, a qual lastreou o indeferimento do presente registro de candidatura pelo Tribunal a quo.
9. A decisão liminar só foi obtida em plantão judicial de 27.12.2020, quando já ultrapassado,
portanto, o marco estabelecido pela jurisprudência deste Tribunal para fins de apreciação de
situações fáticas ou jurídicas supervenientes que repercutam na elegibilidade.
10. Registro ainda que não se aplica ao caso em apreço o precedente desta Corte firmado no EDRO nº 0604175-29/SP - em que, em sede de embargos de declaração, este Tribunal, consignando
a especificidade do caso, acolheu alegação de fato novo surgido após a data da diplomação para
afastar a configuração de hipótese de inelegibilidade - ante a ausência de similitude fática e jurídica
com o aludido precedente excepcional.
11. Pelo que precede, rejeitadas novamente as teses recursais do ora agravante e reafirmada a
presença dos requisitos exigidos para a caracterização da causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, I, g, da LC nº 64/1990, conclui-se pela subsistência da decisão agravada, a qual manteve o
indeferimento do registro de candidatura de Luiz Claudino de Souza.
12. Agravo interno a que se nega provimento.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 18 de março de 2021.
MINISTRO EDSON FACHIN - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhor Presidente, trata-se de agravo interno interposto
por Luiz Claudino de Souza da decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso
especial, mantendo o acórdão regional que indeferiu o pedido de registro de candidatura do
agravante ao cargo de prefeito do Município de Capoeiras/PE, haja vista configurada a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990.
A decisão recebeu a seguinte ementa (ID 63855588):
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS
PELA MESMA PARTE VISANDO À IMPUGNAÇÃO DO MESMO ARESTO. SEGUNDA
IRRESIGNAÇÃO

INCABÍVEL.

PRECLUSÃO

CONSUMATIVA.

NÃO

CONHECIMENTO.

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. ELEITO. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, g, DA LC Nº 64/1990. REJEIÇÃO DE CONTAS PELA CÂMARA
DE VEREADORES. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA
DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES. INSANABILIDADE.
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DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES. INSANABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO
REGIONAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 30/TSE.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONSTANTES DA DECISÃO PROFERIDA
PELA CÂMARA MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA ANALISAR
QUESTÕES ALHEIAS AO PROCESSO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. SÚMULA Nº 41/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que a análise dos documentos comprobatórios
das alegações referentes à inexistência de irregularidades constatadas no julgamento das contas
pela Câmara Municipal de Capoeiras/PE não esbarra no óbice da Súmula nº 41/TSE, sob o
argumento de que o que se propôs não foi que a Justiça Eleitoral promovesse um novo julgamento
acerca das contas do Recorrente, mas que, do mesmo modo que adentrou nos meandros dos
fatos ensejadores da tipificação que alicerçou a inelegibilidade em apreço, também pudesse
temperara análise com as provas coligidas pelo Recorrente. Disso resulta que não se estaria a
afastar a Súmula nº 41 para revolver fatos e provas, mas para promover uma análise horizontal
dos documentos aportados aos autos, em ordem a conclamar uma revaloração jurídica do fato (ID
64306288, p. 7).
Prossegue afirmando que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, no julgamento do
Recurso Ordinário nos autos do Processo TCE/PE nº 1403689-7, entendeu que (i) não houvera
irregularidade em relação aos recolhimentos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), (ii)
o valor que deixou de ser repassado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
corresponderia a 6,59% de todas as contribuições sociais devidas e (iii) o valor do limite de gasto
com pessoal ultrapassado seria pequeno, tendo, por isso, recomendado à Câmara Municipal a
aprovação com ressalvas das contas municipais referentes ao exercício financeiro de 2012.
Nessa toada, assevera que constitui um truísmo assentar que se a própria Corte de Contas, órgão
de incumbência técnica, ao analisar as referidas Contas de Governo, sopesou todas as nuances
da práxis referente à questão previdenciária nos municípios, concluiu não haver irregularidade
insanável - pelo aspecto diminuto da irregularidade formal apontada-, e ocorrência de ato de
improbidade administrativa, não é crível que a Justiça Eleitoral adentre nas veredas das
deliberações do órgão técnico para perquirir condutas que não estão evidenciadas naqueles autos
(ID 64306288, p. 14).
Para além disso, afirma que não se extrai do entendimento que prevaleceu no Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco que as irregularidades apontadas consubstanciam-se em irregularidade
insanável e/ou ato de improbidade administrativa. De igual modo, a Casa Legislativa, apesar de ter
decidido por afastar o entendimento do TCE, de modo a rejeitar as contas do ora Recorrente,
referentes ao exercício de 2012, não determinou a natureza do vício (sanável ou insanável) ou se
restou configurado ato de improbidade administrativa (ID 64306288, p. 15).
No que tange ao dolo, argumenta que, ao contrário do que consignado na decisão recorrida, a
mera menção a irregularidades nas contas do requerente é deveras insuficiente para se firmar
qualquer juízo acerca da presença do elemento subjetivo doloso da conduta que gerou a rejeição
das contas, uma vez que o dolo para fins de incidência de inelegibilidade é impresumível (ID
64306288, p. 16).
Pelo que precede, defende que, diante das peculiaridades apontadas, notadamente pela ausência
de atestação de existência de ato de improbidade administrativa e de irregularidade insanável,
descabe conjurar a incidência da inelegibilidade vertida do art. 1º, inciso I, g, da Lei Complementar
nº 64/90 (ID 64306288, p. 20).

Sustenta que a Corte de Contas aplicou o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito
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Sustenta que a Corte de Contas aplicou o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, que fornece balizas hermenêuticas seguras para interpretação dos atos que ostentam
natureza de Direito Público, ao caso em apreço, dispositivo que não foi observado para a prolação
da decisão agravada (ID 64306288, p. 21).
Nesse contexto, argumenta que, ao trilhar caminho diferente ao palmilhado pela Corte de Contas,
a Justiça Eleitoral, além de se imiscuir em seara estranha à sua atuação, em um completo ultraje à
Súmula 41 do TSE, também deixou de analisar as condutas narradas sob a ótica do art. 22 da
LINDB, o que configura per se uma flagrante violação ao télos subjacente à LINDB, no que toca às
normas circunscritas à aplicação do direito público (ID 64306288, p. 23/24).
Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para dar provimento ao recurso especial e deferir o
registro de candidatura do ora agravante.
O Ministério Público Eleitoral e a Coligação por Amor a Capoeiras apresentaram contrarrazões (ID
65040888 e ID 65409288).
Na sequência, Luiz Claudino de Souza formulou pedido incidental de tutela provisória de urgência,
visando a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo interno interposto e a consequente
garantia de sua diplomação, com fundamento no art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997 (ID 68456838).
Sustenta a existência de fumus boni juris, sob argumento de ocorrência de fato superveniente à
diplomação, apto a suspender a inelegibilidade, consubstanciada na concessão de liminar pelo
Tribunal de Justiça de Pernambuco que suspendeu os efeitos da decisão de rejeição de suas
contas, referentes ao exercício de 2012, proferida pela Câmara Municipal de Capoeira/PE, a qual
lastreou o indeferimento do seu registro de candidatura.
Aduz que o fato superveniente, a despeito de ter ocorrido após a diplomação, merece ser
reconhecido, diante das seguintes peculiaridades do caso concreto (ID 68456838, p. 3):
(1) o adiamento das eleições encurtou em 45 dias o prazo para obtenção de liminar suspensiva e
comunicação de fato superveniente;
(2) o requerente obteve, sucessivamente, 3 (três) decisões da Justiça Comum suspendendo a
inelegibilidade [...];
(3) o registro de candidatura foi deferido no 1º grau de jurisdição e permaneceu com este status
durante todo o período eleitoral (até 13.11.2020, antevéspera da eleição), e somente foi indeferido
quando já ultrapassados os prazos para julgamento dos registros pelas instâncias ordinárias e para
substituição de candidatos (20 dias antes do pleito - 26.10.2020).
Diante de tais particularidades, defende a flexibilização do prazo final para conhecimento de fato
superveniente, na linha do que já assentou o Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do ED no
RO 0604175-29.2018, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 6.5.2019, em que se admitiu decisão
proferida em 30.1.2019 para fins de afastamento da inelegibilidade de candidato eleito no pleito de
2018 (ID 68456838, p. 5).
Aduz que o periculum in mora é evidente, uma vez que aguardar o trâmite natural para o
julgamento do Agravo Regimental no TSE, pendente de julgamento no Recurso Eleitoral, trará a
consequência de que o Autor não poderá ser diplomado e nem tomar posse no cargo para o qual
foi legítima e democraticamente eleito (ID 68456838, p. 9).
Ao final, requer o deferimento da presente medida cautelar para que, COM BASE EM FATO
SUPERVENIENTE, seja atribuído efeito suspensivo ativo ao Agravo Interno no Recurso Especial
Eleitoral nº 0600224-06.2020.6.17.0130 e determinada a diplomação do Sr. LUIZ CLAUDINO DE
SOUZA no cargo de Prefeito do Município de Capoeiras/PE (ID 68456838, p. 12).
A Coligação Por Amor a Capoeiras manifestou-se sobre o pedido de tutela de urgência,
requerendo o não conhecimento [do] pedido de tutela provisória de urgência, haja vista a
impossibilidade de se aferir a idoneidade do fato superveniente noticiado pelo ora Requerente, ou,
subsidiariamente, o indeferimento de tal pedido, uma vez que (i) a jurisprudência deste TSE é
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subsidiariamente, o indeferimento de tal pedido, uma vez que (i) a jurisprudência deste TSE é
absolutamente pacífica no sentido da impossibilidade de se conhecer de fato novo obtido e
apresentado após a data final para diplomação; (ii) não está presente o requisito da probabilidade
do direito vindicado no agravo interno n. 64306288, o que obsta o deferimento da tutela provisória
(ID 70846088, p. 12/13).
Na sequência, Luís Claudino de Souza impugnou os argumentos declinados na aludida
manifestação (ID 72003738).
A Coligação Por Amor a Capoeiras manifestou-se nos autos por meio da petição de ID 72943488,
informando que o requerente desistiu da ação anulatória nº 0000001-27.2021.8.17.2450, o que
resultou na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em que proferida a decisão
liminar juntada aos presentes autos, razão pela qual requer o não conhecimento do pedido de
tutela de urgência.
O requerente contestou tal manifestação, argumentando que a decisão liminar, juntada aos
presentes autos, foi proferida pelo Des. Plantonista José Raimundo Costa e refere-se ao agravo de
instrumento interposto no processo nº 0000190-39.2020.8.17.2450, enquanto o pedido de
desistência mencionado pela coligação foi realizado no bojo da ação anulatória nº 000000127.2021.8.17.2450 e, por isso, não tem qualquer efeito sobre a aludida liminar (ID 73087738).
A Coligação Por Amor a Capoeiras juntou petição para sustentar que não houve apreciação de
liminar no processo nº 0000190-39.2020.8.17.2450, sendo que a última movimentação ocorreu em
15.12.2020 e cuida-se de conclusão para despacho. Afirma que, diante da ausência de decisão
nos autos do referido processo, o Sr. requerente protocolou nova ação ordinária, a qual foi autuada
sob o nº 0000001-27.2021.8.17.2450, cujo fundamento seria a mora processual nos autos do
processo nº 0000190-39.2020.8.17.2450, uma vez que até a data de sua propositura, 27.12.2020,
não havia decisão sobre a medida de urgência requerida.
Sustenta que, na data de propositura da ação, o juiz plantonista indeferiu a liminar pleiteada e que
contra a referida decisão foi interposto agravo de instrumento pelo requerente, em cujo bojo foi
concedida a medida liminar que fundamenta o pedido de tutela de urgência.
Afirma que em 6.1.2021 a ação anulatória foi extinta por litispendência, razão pela qual defende
ser evidente a perda de objeto do agravo de instrumento no qual foi proferida liminar que
fundamenta o pedido de tutela provisória em tela, o qual, por conseguinte, não deve sequer ser
conhecida (ID 74864788).
O requerente impugnou os argumentos da Coligação e reiterou que a liminar foi obtida no agravo
de instrumento nº 0000190-39.2020.8.17.2450 (ID 77641088).
Os autos foram remetidos ao Presidente desta Corte, conforme preceitua o art. 17 do RITSE, que
indeferiu o pedido de tutela cautelar, por não verificar, em juízo de cognição sumária, a
probabilidade de provimento do agravo interno interposto pelo requerente (ID 81971588).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (relator): Senhor Presidente, o agravo regimental não
comporta provimento.
Busca o agravante reformar a decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso
especial por ele interposto, mantendo o indeferimento do seu registro de candidatura para o cargo
de prefeito de Capoeiras/PE, nas eleições de 2020, ante a incidência da causa de inelegibilidade
descrita no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990.
A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 63855588):
No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar a existência de conduta dolosa de improbidade
administrativa apta a configurar a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990.
O art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990 exige, para a sua configuração, a presença dos seguintes
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O art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990 exige, para a sua configuração, a presença dos seguintes
requisitos: (i) exercício de cargo ou função pública; (ii) rejeição das contas pelo órgão competente; (
iii) insanabilidade da irregularidade verificada; (iv) ato doloso de improbidade administrativa; (v)
irrecorribilidade do pronunciamento de desaprovação das contas; e (vi) inexistência de suspensão
ou anulação judicial do aresto de rejeição das contas.
No caso, o TRE/PE deu provimento aos recursos eleitorais interpostos pelo Ministério Público
Eleitoral, pela Coligação Por Amor a Capoeiras, por Marcos Felipe Vieira Santos Pessoa e Antônio
Carlos Vieira dos Santos para indeferir o registro de candidatura de Luiz Claudino de Souza ao
cargo de prefeito de Capoeiras/PE, nas eleições de 2020, por entender configurada a causa de
inelegibilidade descrita no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990.
Confiram-se os seguintes excertos do acórdão objurgado (ID 60920188, p. 4-32):
No caso em voga, foram trazidas à apreciação deste TRE-PE a REJEIÇÃO DAS CONTAS pela
Câmara Municipal do ora recorrido, o sr. LUIZ CLAUDINO DE SOUZA, enquanto Prefeito do
município de Capoeiras, relativas AOS EXERCÍCIOS 2010 e 2012 para fins de subsunção ou não
desses fatos à inelegibilidade acima descrita.
A apreciação das contas de Prefeito, tanto as de governo, quanto as de gestão, compete
exclusivamente às Câmaras Municipais com o auxílio dos respectivos dos Tribunais de Contas,
cujo parecer somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos vereadores, por força
do que dispõe o próprio texto constitucional, in verbis:
[...]
Destaco que a Resolução da Câmara Municipal que reprovou as contas do ora recorrido, relativa
ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, encontra-se suspensa por decisão liminar da Justiça
Comum (ID 10044511), exarada em 25/09/2020 pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca
de Capoeiras, nos autos do Processo n. 0000166-11.2020.8.17.2450. A juíza a quo entendeu pela
concessão parcial da referida tutela de urgência em razão do não atendimento do quórum mínimo
para votação pelos vereadores da Câmara Municipal de Capoeiras do mencionado exercício.
O mesmo não ocorre com a Resolução n. 003/2016 do citado órgão legislativo municipal que
rejeitou as contas do então gestor municipal, o sr. LUIZ CLAUDINO DE SOUZA, relativas ao
EXERCÍCIO 2012. Na mesma decisão liminar acima referida, a juíza a quo entendeu, em juízo
sumário, não prosperarem as razões trazidas pelo ex-prefeito para suspender a rejeição das
contas em destaque.
[...]
Diante disso, inexiste decisão judicial suspendendo ou anulando o Decreto Legislativo que julgou
reprovadas as contas em comento, fato que seria obstativo à incidência da inelegibilidade em
voga, caso se fizesse presente.
[...]
Superadas tais questões iniciais, passo a me debruçar sobre os pontos fulcrais dos temas
ventilados nas impugnações e nos recursos.
Faço uma breve digressão histórica para esclarecer como ocorreu a rejeição das contas do
exercício em análise (2012).
Primeiramente, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, à
unanimidade de votos, emitiu parecer prévio nos autos do Processo TCE-PE nº 1390089-4 (ID
10041561) na sessão ordinária realizada em 22/04/2014, recomendando à Câmara Municipal de
Capoeiras a rejeição das contas do Prefeito, Sr. Luiz Claudino de Souza, relativas ao exercício
financeiro de 2012.

Dentre as irregularidades encontradas, destacam-se o descumprimento do limite de despesa total
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Dentre as irregularidades encontradas, destacam-se o descumprimento do limite de despesa total
com pessoal e a ausência de recolhimento previdenciário ao órgão arrecadador, tanto das
contribuições patronais, como de contribuições retidas dos servidores públicos municipais.
[...]
Desta decisão, o sr. Luiz Claudino de Souza apresentou recurso ordinário junto ao TCE-PE. Nos
autos do Processo nº 1403689-7 (ID 10046311, ID 10058961 e ID 10059311), o Conselheiro
Marcos Loreto, na sessão ordinária realizada no dia 01/04/2015, votou pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo seu provimento parcial para se recomende à Câmara Municipal de
Capoeiras a Aprovação, com Ressalvas, das Contas do recorrente, relativas ao exercício
financeiro de 2012.
O voto do relator, embora utilize como fundamento para embasar a sua decisão o parecer do
Membro do Ministério Público atuante no TCE (MPCO), divergiu quanto à conclusão do citado
parecer. Enquanto o Parquet opinava pela desaprovação das contas, o Conselheiro relator
concluiu pelo provimento parcial do recurso para aprovação com ressalvas das contas do recorrido.
Isso se deu, por que o citado Conselheiro concluiu pela insignificância da quantia que deixou de
ser recolhida ao RGPS, no valor total de 220.058,68 (R$ 33.577,49 dos servidores mais R$
186.494,19 da patronal), pois representou apenas 6,59% de todas as contribuições sociais devidas
ao RPPS e RGPS. Também concluiu que ultrapassar o limite legal de gastos com pessoal não
seria irregularidade suficiente para reprovar as contas em comento.
[...]
No dia 22/03/2016, por meio da Resolução n. 003/2016 (ID 10043411 e ID 10044361), a Câmara
Municipal de Capoeiras, afastando a conclusão do parecer prévio do TCE-PE acima mencionado,
deliberou pela reprovação das contas do recorrido, relativas ao exercício 2012, por 09 (nove) votos
favoráveis e 01 (um) contrário. Afastou o parecer pela quase totalidade de seus membros, em
observância ao art. 31, § 2º, da Constituição Federal.
A Resolução n. 003/2016 foi precedida pelo Relatório n. 002/2016 (ID 10043711) da Comissão
Especial designada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Capoeiras, pelo Parecer n. 004
/2016 (ID 10043761 e ID 10044611) da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação daquele
Poder Legislativo Municipal, que opinou pela criação de um projeto de Resolução rejeitando as
contas do município de Capoeiras, e pelo parecer da Comissão de Constituição e Justiça (ID
10043811), no qual opina pela constitucionalidade e legalidade da proposição e a inexistência de
vício quanto à forma.
O mencionado Relatório da Comissão Especial, utilizado pelos vereadores para fundamentarem os
seus votos na sessão de julgamento que reprovou as contas em voga (fundamentação per
relationem), afastou a conclusão final do segundo opinativo do TCE-PE, pela aprovação com
ressalvas, mas se embasou nos vícios encontrados pela Corte de Contas em seu relatório de
auditoria, utilizando-se também de outros argumentos.
Por oportuno, transcrevo trechos do citado relatório da Comissão Especial:
()
No momento que o TCE acatou que é de competência do município recolher em até 20 de janeiro
do exercício de 2013, as contribuições retidas do RGPS e que o gestor de 2012 não estava
obrigado a recolher os valores do RGPS, referente ao mês de dezembro e o décimo terceiro de
2012, porém o esqueceu que era de obrigação do gestor de 2012 deixar os valores das
contribuições em contas para que o gestor de 2013 efetuasse os devidos pagamentos.
Ao fazermos uma análise mais profunda dos Autos constatamos que o segundo o TCE em seu
relatório afirma que foi descumprido o limite de pessoal nos três quadrimestres de 2012 e ainda
afirmam que este item vem sendo descumprido desde o segundo quadrimestre de 2009, mas este
fato não foi considerado pelo TCE em seu último Parecer Prévio ou seja deixou de considerar.
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fato não foi considerado pelo TCE em seu último Parecer Prévio ou seja deixou de considerar.
Porém é claro que o gestor neste contexto descumpriu o inciso II do artigo 20 da Lei 101 - Lei de
Responsabilidade Fiscal; entende-se porém que de 2009 a 2012 houve tempo hábil para o gestor
tomar as providências e se adequar à Lei o que não veio a acontecer e vale salientar que não foi o
artigo 20 da Lei 101 que foi descumprido, também foi descumprido os artigos 23 e 66 da LRF (Lei
101).
(...)
Pois bem.
Diante das situações fáticas já narradas e delineadas acima, compete à Justiça Eleitoral declarar
se a rejeição de contas em comento se subsume ou não à inelegibilidade contida no art. 1º, inciso
I, alínea g, da LC n. 64/90.
Competente ainda a esta Justiça Especializada a valoração quanto à conduta ser dolosa ou
culposa para fins de enquadramento do ato no citado normativo.
Dito de outro modo, cabe a esta Especializada fazer a subsunção da norma descrita aos fatos que
ensejaram a reprovação das contas pela Câmara Municipal de Capoeiras, averiguando se a
conduta ensejadora da rejeição das contas se enquadra no conceito de irregularidade insanável,
que configure ato doloso de improbidade administrativa, para fins da incidência ou não da
inelegibilidade.
Após estudo acurado de toda a documentação e das razões que levaram o órgão legislativo
municipal de Capoeiras à citada reprovação de contas, entendo restarem caracterizados todos os
requisitos que atraem a incidência da mencionada inelegibilidade. Explico as razões do meu
convencimento:
No presente caso, não está a se tratar de pequenos vícios. O que se verificou foi a ausência de
recolhimento das contribuições previdenciárias, patronal e dos segurados, referentes aos
servidores públicos municipais, inclusive de parte da contribuição dos servidores que foi retida na
fonte, mas não foi repassada para o órgão arrecadador.
Tal irregularidade é, por si só, suficiente para atrair a inelegibilidade em estudo.
[...]
A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de enquadrar dita conduta como irregularidade
insanável, caracterizadora de ato doloso de improbidade administrativa. A respeito, cito os
seguintes julgados:
[...]
Destaco ainda que a conduta do recorrido trouxe dano ao erário, pois, ao não recolher as
contribuições previdenciárias dentro do prazo previsto em lei, acaba gerando encargos financeiros
(multas e juros) para os cofres públicos.
Outrossim, observo ainda que tal ilegalidade é uma prática que, em tese, caracteriza o ato de
improbidade administrativa, pois atenta contra os princípios da administração pública, previstos no
caput do art. 11 da Lei 8.429/92, em especial os de probidade e de legalidade, como também
causou prejuízo ao erário, enquadrando-se também no caput do art. 10 da citada lei.
Há de se ressaltar ainda que não se faz mister a existência de nota de improbidade no parecer
prévio da Corte de Contas, ou mesmo na decisão da Câmara Municipal, para que os Tribunais
Eleitorais, à luz da moldura fática dos fatos que lhes foram apresentados em juízo, declare o ato
como doloso e insanável para fins, tão somente, de aferição da inelegibilidade.
[...]
Pontuo que o dolo exigido para a caracterização da hipótese de inelegibilidade é o genérico,
bastando a consciência e a vontade do agente em praticar a conduta ímproba, sem a necessidade
de se perquirir qualquer fim específico no seu agir, conforme entendimento pacífico do TSE.
O recorrido traz documento, em petição avulsa, no qual indica o arquivamento do Procedimento
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O recorrido traz documento, em petição avulsa, no qual indica o arquivamento do Procedimento
Preparatório nº 001/2014 pelo Ministério Público Eleitoral. Ocorre que o referido Parquet se utilizou
de uma premissa equivocada para decidir pelo citado arquivamento, pois afirmou que o TCE, na
decisão de 01.04.2015, afastou a irregularidade no que diz respeito ao extrapolamento do limite de
despesas total com pessoal durante o exercício financeiro de 2012, o que, de fato, não ocorreu. O
TCE-PE manteve, até mesmo em grau de recurso administrativo, a citada irregularidade. Porém
não a considerou como causa que pudesse reprovar as contas do ora recorrido. Além disso, tal
decisão do MPE não vincula esta Justiça Eleitoral, que, como já dito, analisa o fato como ímprobo
apenas sob o aspecto da incidência da inelegibilidade.
No recurso administrativo, nos autos da TCE-PE nº 1403689-7, é consignado no voto do
Conselheiro relator, Marcos Loreto, o seguinte:
Por fim, também seguindo outros votos, a exemplo dos processos TC nº 1202518-5,13019351e1260042-8, entendo que, apenas o não cumprimento do limite de despesa de pessoal não é
suficiente para que se recomende a Rejeição por completo das contas do gestor.
Dessa forma o vício em comento, qual seja, o descumprimento legal do gestor público municipal
(ora recorrido) quanto ao teto de gastos com pessoal, foi reconhecido tanto pelo primeiro quanto
pelo segundo parecer prévio do TCE e também foi objeto de expressa consignação no parecer da
Comissão Especial da Câmara Municipal.
Os gastos com limite de pessoal foram reiteradamente ultrapassados, em afronta à Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). Durante todo o exercício de 2012, as despesas com pessoal
encontravam-se em valores superiores ao limite da receita corrente líquida, estabelecido pela Lei
de Responsabilidade Fiscal. Desde o ano de 2009, o recorrido sempre esteve acima do limite de
gastos com pessoal, tendo tempo hábil, até 2012, para reduzi-los, o que não ocorreu.
Ademais, como restou consignado no parecer da Comissão Especial da Câmara Municipal de
Capoeiras e nos votos dos vereadores pela rejeição das contas, o chefe do executivo municipal
deixou despesas empenhadas em 2012 sem recursos em caixa suficientes para que o seu
sucessor pudesse pagar as despesas com pessoal e outras dívidas.
Tais irregularidades também possuem natureza dolosa e insanável e atraem a incidência da
inelegibilidade em voga.
[...]
Diante do exposto, meu VOTO É PELO PROVIMENTO DOS RECURSOS do MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, da COLIGAÇÃO POR AMOR A CAPOEIRAS, de MARCOS FELIPE
VIEIRA SANTOS PESSOA e de ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DOS SANTOS, para indeferir o
registro de candidatura do sr. LUIZ CLAUDINO DE SOUZA ao cargo de prefeito do município de
Capoeiras/PE.
Das premissas emolduradas no acórdão, haure-se que as irregularidades constatadas na decisão
de rejeição de contas prolatada pela Câmara Municipal de Capoeiras/PE referem-se à ausência de
recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores públicos municipais, patronal e dos
segurados, inclusive de parte da contribuição retida na fonte; descumprimento reiterado do teto de
gastos com pessoal e empenho de despesas no ano de 2012 sem deixar dinheiro em caixa para
que seu sucessor honrasse tais despesas.
Diante de tal cenário, o Tribunal a quo concluiu que as irregularidades são insanáveis e constituem
atos dolosos de improbidade administrativa.
Na espécie, verifica-se que o dolo restou devidamente demonstrado pela Corte de origem,
caracterizado pelo fato de que o recorrente, além de não ter observado a legislação previdenciária
pertinente e de ter empenhado despesas em 2012 sem ter deixado em caixa recursos suficientes
para que o seu sucessor pudesse pagar as despesas correspondentes, promoveu, de forma
reiterada, gastos com pessoal acima dos limites permitidos, a evidenciar o descumprimento da Lei
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reiterada, gastos com pessoal acima dos limites permitidos, a evidenciar o descumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Reputa-se inafastável a caracterização do dolo, observando-se que, no que toca ao elemento
subjetivo, exigido para a devida incidência da norma restritiva a elegibilidade, prevista no art. 1º, I,
g, da LC nº 64/90, basta para sua configuração a existência do dolo genérico ou eventual, o que se
caracteriza quando o administrador deixa de observar os comandos constitucionais, legais ou
contratuais que vinculam sua atuação (REspe nº 93-65/RN, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 22.2.2018). No mesmo sentido: REspe nº 0600150-86/SC, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, PSESS de 12.11.2020.
Ademais, registre-se que a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias e o
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal caracterizam vícios insanáveis configuradores
de ato doloso de improbidade administrativa, que atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64
/1990, conforme já decidiu este Tribunal Superior:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO
TCE/RJ. AFERIÇÃO DAS CAUSAS DE INELEGIBILIDADE A CADA ELEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
COISA JULGADA OU DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS.
1º E 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EMISSÃO DE ALERTA, PELA CORTE DE
CONTAS, NO EXERCÍCIO ANTERIOR. INÉRCIA DO GESTOR. CONFIGURAÇÃO DE ATO
DOLOSO

DE

IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.

INSANABILIDADE.

HIPÓTESE

DE

INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, g, DA LC Nº 64/1990. PRECEDENTES. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
5- O descumprimento dos arts. 1º, § 1º e 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal constitui
irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, que, juntamente
com os demais requisitos identificados, atrai a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64
/1990.
[...]
(AgR-RO nº 0600769-92/RJ, de minha relatoria, PSESS de 19.12.2018);
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO (COLIGAÇÃO FAZENDO O BEM, SEM OLHAR A QUEM! - SD/PSD
/PPS/PSDB). INDEFERIDO. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. NÃO
REALIZAÇÃO DE GASTO MÍNIMO COM EDUCAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA À LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONFIGURAM ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSENTE PROVIMENTO JUDICIAL SUSPENSIVO.
Histórico da demanda
1. Contra acórdão do TRE/SP, pelo qual mantido o indeferimento do seu pedido de registro de
candidatura ao cargo de Prefeito do Município de Mombuca/SP nas Eleições de 2016 - ante a
incidência da inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64
/1990 - interpôs recurso especial Marcos Antônio Poletti, ora agravante.
[...]
Do não provimento do Agravo
1. O simples ajuizamento de ação anulatória na Justiça Comum não repercute na Justiça Eleitoral,
quando ausente provimento acautelatório suspendendo a decisão causadora da inelegibilidade ou
sentença determinando sua invalidação.

2. Cabe à Justiça Eleitoral, rejeitadas as contas, proceder ao enquadramento das irregularidades
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2. Cabe à Justiça Eleitoral, rejeitadas as contas, proceder ao enquadramento das irregularidades
como insanáveis ou não e verificar se constituem ato doloso de improbidade administrativa, não
lhe competindo, todavia, a análise do acerto ou desacerto da decisão da Corte de Contas.
Precedentes.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, i) o repasse à educação abaixo do
percentual mínimo exigido constitucionalmente e ii) a desobediência à Lei de Responsabilidade
Fiscal constituem irregularidades insanáveis configuradoras de ato doloso de improbidade
administrativa.
4. Ir além do contido no acórdão recorrido, para buscar no julgamento das contas eventuais
detalhes que supostamente possam afastar esta conclusão, implicaria o procedimento de reexame
de fatos e provas, vedado nesta sede a teor do que dispõe a Súmula nº 24/TSE.
5. Este Tribunal Superior tem decidido que o dolo é elemento subjetivo inerente à atuação
vinculada do administrador público aos princípios e normas legais e constitucionais, suficiente o
dolo genérico (AgR-REspe nº 5408/SP, Rel. Ministro Heman Benjamin, PSESS 6.12.2016).
[...]
Conclusão
Agravo regimental conhecido e não provido.
(AgR-REspe nº 152-43/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16.5.2017 - grifos nossos);
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS
PELO TCE/ES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64
/1990. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento a recurso
ordinário para indeferir requerimento de registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas
Eleições 2018.
2. O candidato teve as suas contas relativas ao exercício de 2005, na condição de Diretor Técnico
Operacional da CEASA, julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo. Não há prova nos autos de que a decisão tenha sido
suspensa ou anulada por decisão judicial.
3. O TCE julgou irregulares as contas em virtude, notadamente, (i) do não recolhimento de
contribuição previdenciária, (ii) do descumprimento da lei de licitações e (iii) da contratação de
pessoal sem a realização de concurso público. Tais condutas configuram, em tese, irregularidades
insanáveis e atos dolosos de improbidade administrativa, aptas a atrair a inelegibilidade da alínea g
do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990. Precedentes.
[...]
(AgR-RO nº 0600457-25/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS de 23.10.2018).
Como se nota, o decisum recorrido reflete o entendimento desta Corte para a questão específica,
desautorizando o conhecimento do recurso especial diante da redação contida na Súmula nº 30
/TSE: não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Ressalte-se que dita súmula é aplicável igualmente aos recursos manejados por afronta à lei (AgRAI nº 0601387-86/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 4.8.2020).
O recorrente defende ainda que a Corte de origem deixou de analisar os seguintes argumentos: (i)
ausência de irregularidade no repasse de verbas ao RPPS, cujo pagamento não era de
competência do exercício financeiro de 2012, mas, sim, de 2013, quando não mais era gestor, e (ii)
o recorrente, ao sair da gestão, no final de 2012, deixou em caixa valores milionários, conforme
documentação anexada aos autos.
A Corte regional afastou tais alegações, sob o fundamento de que não cabe a esta Justiça
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A Corte regional afastou tais alegações, sob o fundamento de que não cabe a esta Justiça
Especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo órgão que examinou as
contas do recorrente, conforme prevê a Súmula nº 41/TSE.
Confiram-se trechos do acórdão recorrido (ID 60920188, p. 2/3):
A inelegibilidade trazida à baila é aquela insculpida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC n. 64/90, que
assim dispõe:
[...]
Primeiramente, pontuo que não cabe a esta Justiça Especializada analisar o acerto ou desacerto
da decisão que rejeitou as contas do gestor, mas tão somente analisar se o fato trazido a
julgamento é apto ou não a ensejar a inelegibilidade em voga, fazendo o devido enquadramento
jurídico à norma eleitoral.
Nessa toada, encontramos a Súmula 41 do TSE, in verbis:
[...]
Em razão disso, não há como se analisar se a decisão da Câmara Municipal que rejeitou as contas
do recorrido do exercício 2012 está ou não suficientemente motivada ou se ela foi proferida em
virtude de perseguições políticas, como deseja o recorrido. Tais temas refogem à competência
desta Justiça Especializada. Tanto é assim que o próprio recorrido já apresentou ação anulatória e
outros expedientes junto à Justiça Comum, objetivando desconstituir a decisão em comento, sendo
tais matérias objeto de apreciação pela juíza da Vara Única da Comarca de Capoeiras e também
pela segunda instância daquela Justiça Comum.
Da mesma forma, o sr. Luiz Claudino de Souza ainda junta aos autos documentos (extratos das
contas bancárias municipais do ano de 2012), visando a infirmar os argumentos utilizados pelo
referido órgão legislativo municipal para desaprovar suas contas. Isso mais uma vez esbarra no
proibitivo contido na citada súmula, além de mostrar verdadeira usurpação de competência da
Justiça Comum, caso aqui fosse apreciado.
Não merece reparos a conclusão do TRE/PE, tendo em vista que reflete o entendimento
jurisprudencial desta Corte cristalizado na Súmula nº 41, segundo a qual não cabe à Justiça
Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do
Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade. O discurso
subjacente ao enunciado é o da independência funcional dos órgãos públicos, descabendo à
Justiça Eleitoral reformar o conteúdo decisório emanado de órgãos diversos, ainda que o entenda
incorreto ou omisso.
Por todo o exposto, rejeitadas as teses recursais e afirmada a presença dos requisitos exigidos
para a caracterização da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, concluise pelo acerto do acórdão regional que manteve o indeferimento do registro de candidatura de Luiz
Claudino de Souza.
Assim, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 36, § 6º, do RITSE.
O agravante sustenta que a análise dos documentos comprobatórios das alegações referentes à
inexistência de irregularidades constatadas no julgamento das contas pela Câmara Municipal de
Capoeiras/PE não esbarra no óbice da Súmula nº 41/TSE, sob o argumento de que a verificação
de tal documentação teria por escopo a revaloração jurídica das mencionadas inconsistências.
Contudo, conforme assentado na decisão agravada, não cabe a esta Justiça Especializada
analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo órgão que examinou as contas do
agravante, conforme prevê a Súmula nº 41/TSE, segundo a qual não cabe à Justiça Eleitoral
decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos
Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade.

O discurso subjacente ao enunciado é o da independência funcional dos órgãos públicos,
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O discurso subjacente ao enunciado é o da independência funcional dos órgãos públicos,
descabendo à Justiça Eleitoral reformar o conteúdo decisório emanado de órgãos diversos, ainda
que o entenda incorreto ou omisso.
O agravante alega ainda a impossibilidade de se extrair do acórdão proferido pelo TCE/PE que as
irregularidades constituíram ato de improbidade administrativa de natureza insanável. Afirma que,
do mesmo modo, a Câmara Municipal, a despeito de ter afastado a conclusão da Corte de contas
e rejeitado as contas do ora agravante, referentes ao exercício de 2012, não especificou a
natureza do vício (sanável ou insanável) ou a configuração de ato de improbidade administrativa.
No que tange ao dolo, argumenta que, ao contrário do que consignado na decisão recorrida, a
menção a irregularidades nas contas do agravante é insuficiente para se afirmar a presença do
referido elemento subjetivo na conduta que gerou a rejeição das contas, não podendo o dolo, para
fins de incidência de inelegibilidade, ser presumido.
Pelo que precede, defende a ausência de atestação de existência de ato de improbidade
administrativa e de irregularidade insanável, pelo que descabe conjurar a incidência da
inelegibilidade vertida do art. 1º, inciso I, g, da Lei Complementar nº 64/90 (ID 64306288, p. 20).
Sem razão o agravante.
Nos termos da decisão agravada, a partir das premissas emolduradas no acórdão regional, extraiuse que as irregularidades constatadas na decisão de rejeição de contas prolatada pela Câmara
Municipal de Capoeiras/PE referem-se à ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias dos servidores públicos municipais, patronal e dos segurados, inclusive de parte da
contribuição retida na fonte; descumprimento reiterado do teto de gastos com pessoal e empenho
de despesas no ano de 2012 sem deixar dinheiro em caixa para que seu sucessor honrasse tais
despesas. Diante de tal cenário, o Tribunal a quo concluiu que as irregularidades são insanáveis e
constituem atos dolosos de improbidade administrativa.
Quanto ao elemento subjetivo, assentou-se que o dolo restou devidamente demonstrado pela
Corte de origem, caracterizado pelo fato de que o recorrente, além de não ter observado a
legislação previdenciária pertinente e de ter empenhado despesas em 2012 sem ter deixado em
caixa recursos suficientes para que o seu sucessor pudesse pagar as despesas correspondentes,
promoveu, de forma reiterada, gastos com pessoal acima dos limites permitidos, a evidenciar o
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Nessa toada, conforme consignado na decisão agravada, reputa-se inafastável a caracterização do
dolo, observando-se que, no que toca ao elemento subjetivo, exigido para a devida incidência da
norma restritiva a elegibilidade, prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, basta para sua
configuração a existência do dolo genérico ou eventual, o que se caracteriza quando o
administrador deixa de observar os comandos constitucionais, legais ou contratuais que vinculam
sua atuação (REspe nº 93-65/RN, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 22.2.2018).
No mesmo sentido: REspe nº 0600150-86/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, PSESS de
12.11.2020.
Além disso, registrou-se que a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias e o
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal caracterizam vícios insanáveis configuradores
de ato doloso de improbidade administrativa, que atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64
/1990, conforme já decidiu este Tribunal Superior:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO
TCE/RJ. AFERIÇÃO DAS CAUSAS DE INELEGIBILIDADE A CADA ELEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
COISA JULGADA OU DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS.
1º E 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EMISSÃO DE ALERTA, PELA CORTE DE
CONTAS, NO EXERCÍCIO ANTERIOR. INÉRCIA DO GESTOR. CONFIGURAÇÃO DE ATO
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CONTAS, NO EXERCÍCIO ANTERIOR. INÉRCIA DO GESTOR. CONFIGURAÇÃO DE ATO
DOLOSO

DE

IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.

INSANABILIDADE.

HIPÓTESE

DE

INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, g, DA LC Nº 64/1990. PRECEDENTES. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
5 - O descumprimento dos arts. 1º, § 1º e 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal constitui
irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, que, juntamente
com os demais requisitos identificados, atrai a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64
/1990.
[...]
(AgR-RO nº 0600769-92/RJ, de minha relatoria, PSESS de 19.12.2018);
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO (COLIGAÇÃO FAZENDO O BEM, SEM OLHAR A QUEM! - SD/PSD
/PPS/PSDB). INDEFERIDO. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. NÃO
REALIZAÇÃO DE GASTO MÍNIMO COM EDUCAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA À LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONFIGURAM ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSENTE PROVIMENTO JUDICIAL SUSPENSIVO.
Histórico da demanda
1. Contra acórdão do TRE/SP, pelo qual mantido o indeferimento do seu pedido de registro de
candidatura ao cargo de Prefeito do Município de Mombuca/SP nas Eleições de 2016 - ante a
incidência da inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64
/1990 - interpôs recurso especial Marcos Antônio Poletti, ora agravante.
[...]
Do não provimento do Agravo
1. O simples ajuizamento de ação anulatória na Justiça Comum não repercute na Justiça Eleitoral,
quando ausente provimento acautelatório suspendendo a decisão causadora da inelegibilidade ou
sentença determinando sua invalidação.
2. Cabe à Justiça Eleitoral, rejeitadas as contas, proceder ao enquadramento das irregularidades
como insanáveis ou não e verificar se constituem ato doloso de improbidade administrativa, não
lhe competindo, todavia, a análise do acerto ou desacerto da decisão da Corte de Contas.
Precedentes.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, i) o repasse à educação abaixo do
percentual mínimo exigido constitucionalmente e ii) a desobediência à Lei de Responsabilidade
Fiscal constituem irregularidades insanáveis configuradoras de ato doloso de improbidade
administrativa.
4. Ir além do contido no acórdão recorrido, para buscar no julgamento das contas eventuais
detalhes que supostamente possam afastar esta conclusão, implicaria o procedimento de reexame
de fatos e provas, vedado nesta sede a teor do que dispõe a Súmula nº 24/TSE.
5. Este Tribunal Superior tem decidido que o dolo é elemento subjetivo inerente à atuação
vinculada do administrador público aos princípios e normas legais e constitucionais, suficiente o
dolo genérico (AgR-REspe nº 5408/SP, Rel. Ministro Heman Benjamin, PSESS 6.12.2016).
[...]
Conclusão
Agravo regimental conhecido e não provido.
(AgR-REspe nº 152-43/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16.5.2017 - grifos nossos); e

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018.
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DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS
PELO TCE/ES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64
/1990. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento a recurso
ordinário para indeferir requerimento de registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas
Eleições 2018.
2. O candidato teve as suas contas relativas ao exercício de 2005, na condição de Diretor Técnico
Operacional da CEASA, julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo. Não há prova nos autos de que a decisão tenha sido
suspensa ou anulada por decisão judicial.
3. O TCE julgou irregulares as contas em virtude, notadamente, (i) do não recolhimento de
contribuição previdenciária, (ii) do descumprimento da lei de licitações e (iii) da contratação de
pessoal sem a realização de concurso público. Tais condutas configuram, em tese, irregularidades
insanáveis e atos dolosos de improbidade administrativa, aptas a atrair a inelegibilidade da alínea g
do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990. Precedentes.
[...]
(AgR-RO nº 0600457-25/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS de 23.10.2018).
Como se nota, o decisum recorrido reflete o entendimento desta Corte para a questão específica, o
que, nos termos da decisão agravada, desautoriza o conhecimento do recurso especial diante da
redação contida na Súmula nº 30/TSE: não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral.
Sustenta o agravante que o TCE/PE, ao analisar suas contas, aplicou o artigo 22 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dispositivo que não foi observado para a prolação da
decisão agravada, o que configura per se uma flagrante violação ao télos subjacente à LINDB, no
que toca às normas circunscritas à aplicação do direito público (ID 64306288, p. 23/24).
Tal alegação constitui inovação recursal, porquanto suscitada apenas por ocasião do presente
agravo interno. Com efeito, a tese não foi objeto de debate na instância ordinária, tampouco
ventilada nos recursos precedentes, afigurando-se preclusa a discussão.
Este Tribunal Superior perfilhou entendimento de que é inadmissível a inovação de tese em agravo
interno, ante a ocorrência da preclusão, ainda que a alegação refira-se à suposta matéria de ordem
pública, pois essa também não prescinde do requisito do prequestionamento. Vejam-se alguns
precedentes:
DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AGRAVO EM AÇÃO CAUTELAR.
ELEIÇÕES 2016. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E ABUSO DO PODER
ECONÔMICO.

MATÉRIA

JORNALÍSTICA

SENSACIONALISTA.

EXTRAPOLAÇÃO

DA

LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. PROVIMENTO DOS RECURSOS.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.
[...]
5. É inadmissível a inovação de tese recursal não discutida nas instâncias ordinárias. As matérias
de ordem pública também estão sujeitas ao requisito do prequestionamento. Precedentes. No
caso, a questão referente à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com todos os
candidatos a cargos majoritários não foi debatida pela instância ordinária, estando ausente o
prequestionamento (Súmula nº 72/TSE).
[...]
(REspe n° 97229/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26.8.2019); e
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
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ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
1. Inadmissível a inovação de teses no agravo regimental, ante a ocorrência de preclusão.
Precedentes.
2. A teor do disposto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, o partido político coligado não tem
legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, salvo se para questionar a validade da
própria coligação. Precedentes.
3. O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso especial não prescinde do
requisito do prequestionamento. Precedentes.
Agravo regimental não conhecido.
(AgR-REspe n° 30-59/MT, Rel. Min. Rosa Weber, PSESS de 23.11.2016).
Analiso, na sequência, petição de Luiz Claudino de Souza na qual noticiou a superveniência de
fato novo apto a afastar a causa de inelegibilidade que obstou o deferimento do seu registro de
candidatura, com espeque no art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97.
O fato novo narrado consiste na concessão de liminar pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, em
27.12.2020, que suspendeu os efeitos da decisão de rejeição das contas de governo de Luiz
Claudino de Souza, referentes ao exercício de 2012, proferida pela Câmara Municipal de Capoeiras
/PE, a qual lastreou o indeferimento do presente registro de candidatura pelo Tribunal a quo.
O art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997 preconiza que as condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da
candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que
afastem a inelegibilidade.
À míngua de previsão normativa quanto ao marco para apreciação de situações fáticas ou jurídicas
supervenientes ao registro de candidatura e aptas a impactar na elegibilidade, a jurisprudência
desta Corte, norteada por imperativo de segurança jurídica, estabeleceu a diplomação como datalimite àquele aferimento, como bem ilustram os precedentes colacionados:
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL.
ACÓRDÃO REGIONAL REFORMADO PELO TSE PARA INDEFERIR REGISTRO DE
CANDIDATURA. CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, L, LC Nº 64/1990. FATO
SUPERVENIENTE APTO A AFASTAR A CAUSA DE INELEGIBILIDADE. OBTENÇÃO DE
LIMINAR NO TRF DA 5ª REGIÃO ANTES DO TERMO FINAL PARA A DIPLOMAÇÃO DOS
ELEITOS.

JURISPRUDÊNCIA

DO

TSE.

EMBARGOS

ACOLHIDOS

COM

EFEITOS

MODIFICATIVOS PARA DEFERIR O REGISTRO DE CANDIDATURA.
[...]
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997, a data
limite prevista no calendário eleitoral para a diplomação dos eleitos é o termo ad quem para se
conhecer de fato superveniente ao registro de candidatura que restabeleça a condição de
elegibilidade.
[...]
(ED-ED-AgR-RO nº 0600687-93, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 29.4.2020);
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ART. 14, § 3º, V, DA CF E ART. 9º DA LEI Nº 9.504/97. FATO SUPERVENIENTE.
PROCESSAMENTO DA LISTA OFICIAL DE FILIADOS ENVIADA PELO PARTIDO À JUSTIÇA
ELEITORAL. ART. 19 DA LEI Nº 9.096/95. CERTIDÃO EMITIDA PELO FILIAWEB.
CONHECIMENTO PELA CORTE REGIONAL. POSSIBILIDADE. PRAZO MÍNIMO DE 6 (SEIS)
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CONHECIMENTO PELA CORTE REGIONAL. POSSIBILIDADE. PRAZO MÍNIMO DE 6 (SEIS)
MESES ANTERIORES AO PLEITO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO REGISTRO.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30
/TSE. ABERTURA DE VISTA. PECULIARIDAES DO CASO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
CONCENTRAÇÃO E DA CELERIDADE. ARTS. 9º E 10 DO CPC. DESCABIMENTO.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Este Tribunal Superior, na assentada do dia 18.12.2018 para conclusão do julgamento do
REspe nº 0601163-35/DF, firmou o entendimento de que o fato superveniente - certidão extraída
do sistema Filaweb capaz de comprovar a regular filiação partidária (art. 14, § 3º, V, da CF e art. 9º
da Lei nº 9.504/97) - pode ser conhecido em instância extraordinária e antes da diplomação dos
candidatos eleitos, em prestígio ao postulado da segurança jurídica.
[...]
(AgR-REspe nº 47-90/GO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 31.5.2019); e
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G, DA LC Nº 64/90. FATO
SUPERVENIENTE

QUE

AFASTA

A

INELEGIBILIDADE.

TERMO

FINAL.

DATA

DA

DIPLOMAÇÃO. RESTABELECIMENTO POSTERIOR DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que os fatos supervenientes que afastem
a inelegibilidade podem ser conhecidos desde que ocorridos até a data da diplomação (RO nº 9671/GO, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS de 23.11.2016). Por outro lado, só podem ser declaradas
as inelegibilidades supervenientes se constituídas até a data da eleição (Súmula nº 47/TSE).
[...]
(AgR-REspe nº 326-63/SE, de minha relatoria, DJe de 6.11.2018).
Para as Eleições 2020, o Calendário Eleitoral, instituído pela Res.-TSE nº 23.627/2020, diante das
alterações promovidas pela EC nº 107, de 2020, estipulou a data de 18.12.2020 como a derradeira
para a diplomação dos eleitos.
Na espécie, a decisão liminar obtida por Luiz Claudino de Souza - que suspendeu os efeitos da
decisão de rejeição de suas contas de governo, relativas ao exercício de 2012, proferida pela
Câmara Municipal de Capoeiras/PE - só foi obtida em plantão judicial de 27.12.2020, quando já
ultrapassado, portanto, o marco estabelecido pela jurisprudência deste Tribunal para fins de
apreciação de situações fáticas ou jurídicas supervenientes que repercutam na elegibilidade.
Registro ainda que não se aplica ao caso em apreço o precedente desta Corte firmado no ED-RO
nº 0604175-29/SP - em que, em sede de embargos de declaração, este Tribunal, consignando a
especificidade do caso, acolheu alegação de fato novo surgido após a data da diplomação para
afastar a configuração de hipótese de inelegibilidade -, ante a ausência de similitude fática e
jurídica com o aludido precedente excepcional.
No julgado que excepcionou a delimitação do marco final para afastar hipótese de inelegibilidade, a
especificidade nele consignada consistiu no fato de o registro de candidatura ter sido inicialmente
deferido e assim permanecido até a data da diplomação (havendo o diploma sido efetivamente
concedido ao eleito), sobrevindo decisão do TSE que, com o indeferimento do registro, resultou na
modificação do estado jurídico do candidato apenas após a data da diplomação.
Nessa assentada, a maioria da Corte entendeu que, naquele contexto, não era possível o
candidato ter obtido decisão suspensiva dos efeitos da condenação por ato de improbidade
administrativa antes da data da diplomação porque faltaria a ele interesse jurídico, ante a higidez

do seu registro de candidatura na data da diplomação. Desse modo, reconheceram que a decisão
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do seu registro de candidatura na data da diplomação. Desse modo, reconheceram que a decisão
liminar, que suspendeu a decisão geradora de inelegibilidade, proferida após a data da diplomação
teria o condão de afastar a restrição à capacidade eleitoral passiva do candidato.
No caso vertente, Luiz Claudino de Souza teve seu registro de candidatura deferido por decisão do
juízo eleitoral, a qual foi reformada pelo TRE/PE em 13.11.2020 para indeferi-lo. O acórdão
proferido foi mantido por decisão monocrática datada de 10.12.2020, de sorte que o candidato
concorreu ao pleito e chegou à data da diplomação com o registro indeferido.
O candidato, no caso, teve, entre a data do indeferimento do registro e a fixada como marco final
para a diplomação dos eleitos (18.12.2020), mais de um mês para obter decisão suspensiva dos
efeitos da rejeição de contas proferida pela Câmara Municipal de Capoeiras/PE, contudo só a
obteve nove dias após a diplomação.
Desse modo, a decisão liminar obtida pelo candidato - que suspendeu a decisão geradora de
inelegibilidade -, proferida após a data da diplomação e em circunstâncias diversas daquelas
observadas no ED-RO nº 0604175-29/SP, não tem o condão de afastar a restrição à capacidade
eleitoral passiva do candidato.
Pelo que precede, rejeitadas novamente as teses recursais do ora agravante e reafirmada a
presença dos requisitos exigidos para a caracterização da causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, I, g, da LC nº 64/1990, conclui-se pela subsistência da decisão agravada, a qual manteve o
indeferimento do registro de candidatura de Luiz Claudino de Souza.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
VOTO
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO: Senhor Presidente, trata-se de
registro de candidatura indeferido do agravante para o cargo de prefeito de Capoeiras/PE, nas
eleições de 2020, ante a inelegibilidade contida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/90.
Verifica-se, a partir da moldura firmada no acórdão regional, que as irregularidades constatadas na
rejeição das contas referem-se à ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias dos
servidores públicos municipais, patronal e dos segurados, inclusive de parte da contribuição retida
na fonte, ao descumprimento reiterado do teto de gastos com pessoal e ao empenho de despesas
no ano de 2012 sem deixar dinheiro em caixa para que seu sucessor honrasse tais despesas.
Em que pese a robusta alegação no sentido de que seria possível extrair do julgamento da Corte
de Contas um contexto que denotaria postura de austeridade da Administração Municipal, o que,
em tese e consequentemente, seria suficiente para afastar o elemento doloso da conduta do
agravante, certo é que houve, de forma reiterada, gastos com pessoal acima dos limites
permitidos, o que evidenciou o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, elemento que
também embasou a rejeição das contas e ensejou, nesta Justiça, o reconhecimento da
inelegibilidade.
Com essas rápidas considerações, acompanho o relator e voto no sentido de negar provimento ao
agravo regimental.
EXTRATO DA ATA
AgR-REspEl nº 0600224-06.2020.6.17.0130/PE. Relator: Ministro Edson Fachin. Agravante: Luiz
Claudino de Souza (Advogados: Luís Alberto Gallindo Martins - OAB: 20189/PE e outros).
Agravado: Antônio Carlos Vieira dos Santos (Advogados: Raphael Parente Oliveira - OAB: 26433
/PE e outros). Agravado: Coligação Por Amor a Capoeiras (Advogados: Rafael de Alencar Araripe
Carneiro - OAB: 25120/DF e outros). Agravado: Ministério Público Eleitoral. Agravado: Marcos
Felipe Vieira Santos Pessoa (Advogados: Diana Patrícia Lopes Câmara - OAB: 24863/PE e
outras).
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.
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 18.3.2021.

INTIMAÇÃO DE PAUTA
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600235-82.2020.6.26.0001
PROCESSO

: 0600235-82.2020.6.26.0001 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (SÃO PAULO DF)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

RECORRIDO

: MARIA HELENA PEREIRA FONTES

ADVOGADO

: CYNTHIA HELENA FEITOZA PEDROSA (0176666/SP)

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

: Destinatário para ciência pública

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Brasília, 29 de março de 2021
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) N° 0600235-82.2020.6.26.0001
ORIGEM: SÃO PAULO - SP
RELATOR: Ministro Alexandre de Moraes
PARTES DO PROCESSO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: MARIA HELENA PEREIRA FONTES
Advogado do(a) RECORRIDO: CYNTHIA HELENA FEITOZA PEDROSA - SP0176666
Sessão 08/04/2021 às 10:00

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0000139-84.2016.6.00.0000
PROCESSO

: 0000139-84.2016.6.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (BRASÍLIA - DF)

RELATOR

: Ministro Mauro Campbell Marques

FISCAL DA LEI

: Procurador Geral Eleitoral

RESPONSÁVEL

: CARLOS ROBERTO LUPI

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)

RESPONSÁVEL

: MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA

ADVOGADO

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

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 2021 - n. 59

Brasília, segunda-feira, 05 de abril de 2021

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)

REQUERENTE

: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - NACIONAL

ADVOGADO

: BRUNO RUAS CARNEIRO DE CASTRO MOREIRA (0148494/RJ)
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Brasília, 29 de março de 2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N° 0000139-84.2016.6.00.0000
ORIGEM: BRASÍLIA - DF
RELATOR: Ministro Mauro Campbell Marques
PARTES DO PROCESSO
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - NACIONAL
RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO LUPI, MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA
Advogados do(a) REQUERENTE: IGOR VILHENA DE MELO RIKER - RJ0161012, MARCOS
RIBEIRO DE RIBEIRO - RJ6281800A, IAN RODRIGUES DIAS - DF10074, BRUNO RUAS
CARNEIRO DE CASTRO MOREIRA - RJ0148494, LAURO MARIO PERDIGAO SCHUCH RJ037500, MARA DE FATIMA HOFANS - RJ0068152
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: IGOR VILHENA DE MELO RIKER - RJ0161012, MARCOS
RIBEIRO DE RIBEIRO - RJ6281800A, IAN RODRIGUES DIAS - DF10074, BRUNO RUAS
CARNEIRO DE CASTRO MOREIRA - RJ0148494, LAURO MARIO PERDIGAO SCHUCH RJ037500, MARA DE FATIMA HOFANS - RJ0068152
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: IGOR VILHENA DE MELO RIKER - RJ0161012, MARCOS
RIBEIRO DE RIBEIRO - RJ6281800A, IAN RODRIGUES DIAS - DF10074, BRUNO RUAS
CARNEIRO DE CASTRO MOREIRA - RJ0148494, LAURO MARIO PERDIGAO SCHUCH RJ037500, MARA DE FATIMA HOFANS - RJ0068152
Sessão 08/04/2021 às 10:00

ATOS DO DIRETOR-GERAL
PORTARIA
PORTARIA TSE Nº 181 DE 29 DE MARÇO DE 2021.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do artigo 116 do Regulamento Interno e de
acordo com a Portaria TSE nº 662, de 23 de junho de 2016,
RESOLVE:
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RESOLVE:
Art. 1º O art. 8º da Portaria TSE nº 730, de 03 de outubro de 2017, alterado pelo art. 1º da Portaria
TSE nº 712, de 21 de setembro de 2020, que trata do Grupo de Trabalho instituído com o objetivo
de coordenar os trabalhos desenvolvidos a nacionalização, centralização, hospedagem, garantia
de disponibilidade e manutenção corretiva e evolutiva do Sistema de Óbitos e Direitos Políticos Infodip, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8º ...............................................................................................
I - Iuri Camargo Kisovec - coordenador - TSE;
II - Márcia Magliano Pontes - coordenadora-substituta - TSE;
III - Fernando Maciel de Alencastro - TSE;
IV - José de Melo Cruz - TSE;
V - Cristiano Moreira Andrade - TSE;
VI - Sandra Maria Petri Damiani - TSE;
VII - Mônica Miranda Gama - TRE/PR;
VIII - Guilherme Babora do Carvalhal - TRE/PR;
IX - Désirée Hernandez Mausbach Ricco - TRE/PR;
X - Gilmar José Fernandes de Deus - TRE/PR;
XI - Carlos Bauer Sica Diniz - titular - TRE/RS;
XII - Jacqueline Susan Poulton Bencke - substituta - TRE/RS;
XIII - Tadeu Alves Vaz de Melo - titular - TRE/MG; e
XIV - Audrey Lucie Teixeira - substituta - TRE/MG."
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
Documento assinado eletronicamente em 30/03/2021, às 12:23, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1611398&crc=C84DB4DC,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1611398 e o código CRC C84DB4DC.
2017.00.000004974-1
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ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO (0010826/PA) 81
ALESSANDRO PEREIRA LORDELLO (0021284/DF) 81
ALINE AGUIAR DA CRUZ (166758/MG) 46 46 46 46 46 46 46
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GABRIEL BORGES LLONA (0380693/SP) 52
GABRIELA HORTA BICALHO DIGENOVA (86048/MG) 46 46 46 46 46 46 46
GABRIELA ROLLEMBERG DE ALENCAR (0025157/DF) 31 31 32 32
GILBERVANIO FABRICIO DO NASCIMENTO PAIXAO (0051308/BA) 89
GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER (0020839/DF) 81
HELIO FREITAS DE CARVALHO DA SILVEIRA (0154003/SP) 52
HUGO HENRIQUE LANNES ARAUJO (144248/MG) 46 46 46 46 46 46 46
HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO (0061043/DF) 88 91
IAGO DA CUNHA CARDOSO SILVA (0023325/PA) 81
IAGO DE OLIVEIRA CASTRO (0053355/PE) 89 89 89 89 89 89 89 89
IAN RODRIGUES DIAS (10074/DF) 110 110 110
IGOR VILHENA DE MELO RIKER (0161012/RJ) 110 110 110
INE AGUIAR ROCHA (0027059/PA) 81
IVAN GABRIEL ARAUJO DE SOUZA (358105/SP) 83 83 83
IZABELLE PAES OMENA DE OLIVEIRA LIMA (0196272/SP) 21
JANAINA ROLEMBERG FRAGA (0052708/DF) 31 31 32 32
JOAO BATISTA CABRAL COELHO (0019846/PA) 81
JOAO MARCOS VILELA LEITE (0374125/SP) 83 83 83
JOAO MATHEUS VILELA MARCONDES ROSSI (0352471/SP) 52
JOAO PAULO CHAVES DE ALCKMIN (0050504/DF) 81
JONAS LOPES DE CARVALHO NETO (129019/RJ) 60
JORGE WILLAME NAVIA VEGA PAES (28139/PE) 91
JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN (0007118/DF) 81
JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (0002977/DF) 81
JOSE FERREIRA (0696300A/DF) 31 31 32 32
JOSE HELIAS SEKEFF DO LAGO (7744000A/MA) 85
JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO NETO (0030262/BA) 89
JOSE RICARDO SOUTO (0068153/MG) 46 46 46 46 46 46 46
JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO (0005008/DF) 81
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA (5939200A/DF) 31 31 32 32
JULIANA ANDRADE LITAIFF (0044123/DF) 91
JULIANA DE MATTOS GARCIA (0201948/SP) 21
JULIANA PINTO DO CARMO (0022395/PA) 81
LAURO MARIO PERDIGAO SCHUCH (037500/RJ) 110 110 110
LAYS DO AMORIM SANTOS (9749000/SE) 1
LEANDRO DAS CHAGAS FELIX MATIAS (0049198/PE) 91
LEANDRO DELPHINO (0176726/RJ) 34 34 34 56
LEANDRO PETRIN (0259441/SP) 21
LENINE POVOAS DE ABREU (0017120/MT) 1 84
LEONARDO AUGUSTO DE MORAIS SOARES (0066186/DF) 1
LEONARDO HUEB FESTA (0324037/SP) 83 83 83
LEONARDO OLIVEIRA DA GAMA E MELO (140117/MG) 46
LEONARDO OLIVEIRA SILVA (0021761/PE) 91
LIGIA LANA FERNANDES DOS SANTOS (174187/MG) 46 46 46 46 46 46 46
LORENA RIBEIRO DE CARVALHO SOUSA (168242/MG) 46 46 46 46 46 46 46
LUCAS AURELIO FURTADO BALDEZ (1431100A/MA) 85
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO (0015410/DF) 88 91
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LUCAS AURELIO FURTADO BALDEZ (1431100A/MA) 85
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO (0015410/DF) 88 91
LUCIANE ALMEIDA PEREIRA (0014316/MA) 85
LUCIANO FELICIO FUCK (18810/DF) 1
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES (4523300A/DF) 1
LUIZ FELIPE CARVALHO ALVARENGA (211257/RJ) 60
LUIZ FERNANDO PIMENTA PEIXOTO (154394/MG) 46 46 46 46 46 46 46
LUIZ SERGIO PINHEIRO FILHO (0012948/PA) 81
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO (48912/DF) 91
MARA DE FATIMA HOFANS (0068152/RJ) 110 110 110
MARCELLA ESTER SILVA PIMENTA (155531/MG) 46 46 46 46 46 46 46
MARCELLA LOURO LAURENTI (159278/MG) 46 46 46 46 46 46 46
MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA (152453/MG) 46 46 46 46 46 46 46
MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE (0182596/SP) 52
MARCO PHILIPPO MOREIRA PACHECO (36959/DF) 91
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI (28560/DF) 91
MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA (0136164/MG) 46 46 46 46 46 46 46
MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO (6281800A/RJ) 110 110 110
MARCUS VINICIUS AMARAL JUNIOR (172048/MG) 46 46 46 46 46 46 46
MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO (2534100/DF) 1
MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA (0041629/PE) 91
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES (0105880/MG) 46 46 46 46 46 46 46
MATHEUS MACIEL KATTAN (217852/RJ) 60
MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA (0141238/MG) 46 46 46 46 46 46 46
NATALIA CAROLINA BORGES (0288902/SP) 52
NATALIA RODRIGUES RUBINELLI (0351265/SP) 21
NATALIA TITTON MURTA FORTES (168726/MG) 46 46 46 46 46 46 46
PAMELA DE ANDRADE STEMPLIUK (0376490/SP) 21
PATRICIA NAVES MAFRA (0021447/MT) 1 84
PAULA SILVA MONTEIRO (0266242/SP) 52
PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA (0005214/DF) 88
PEDRO HENRIQUE ROCHA SILVA FIALHO (147840/MG) 46 46 46 46 46 46 46
PEDRO IVO GONCALVES ROLLEMBERG (0054535/DF) 31 31 32 32
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES (0312943/SP) 52
RAFAEL BARBOSA DE CASTRO (0184843/RJ) 34 34 34
RAFAEL CEZAR DOS SANTOS (0342475/SP) 21
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO (0025120/DF) 91
RAFAEL JUREMA DE ASSIS CORREA (0030482/PE) 91
RAFAEL SASSE LOBATO (0034897/DF) 31 31 32 32
RAFAELA ZANCA (0360430/SP) 21
RAIMUNDO CANDIDO NETO (0098737/MG) 46
RAISSA ALVES ARAUJO (5094700A/DF) 31 31 32 32
RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA (0026433/PE) 91
RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR (0028868/DF) 81
RAUL GUILHERME SILVA COSTA (0012936/MA) 85
RENATA ANTONY DE SOUZA LIMA NINA (0023600/DF) 1
RENATO SALLES FELTRIN CORREA (28019/DF) 56
RICARDO DE CAMPOS FERREIRA AYRES (339922/SP) 83 83 83
RODRIGO DA SILVA PEDREIRA (0029627/DF) 31 31 32 32
RODRIGO LEPORACE FARRET (0013841/DF) 88 91
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RODRIGO DA SILVA PEDREIRA (0029627/DF) 31 31 32 32
RODRIGO LEPORACE FARRET (0013841/DF) 88 91
RODRIGO MELO MESQUITA (4150900A/DF) 31 32
RODRIGO SALES MORENO (0052014/PE) 91
RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA (21822/O/MT) 84
ROGERIO DIAS SERRANO (88493/RJ) 56
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR (28361/DF) 91
ROMULO MARTINS NAGIB (1901500A/DF) 1
RUBENS CATIRCE JUNIOR (0316306/SP) 52
SAMIA HAMOY GUERREIRO (0020176/PA) 81
SANDY COELHO BACHA (23661/PA) 81
SEBASTIAO MOREIRA MARANHAO NETO (6297000A/MA) 85
SERGIO FELTRIN CORREA (4914/RJ) 56
SILVIO ESTRELA MALLET (097241/RJ) 7 7 7
SOCRATES JOSE NICLEVISK (0011138/MA) 85
TAIANDRE PAIXAO COSTA (1513300/MA) 85
TAMARA MONTEIRO DE FIGUEIREDO (0021257/PA) 81
TAYNARA TIEMI ONO (4845400A/DF) 31 31 32 32
TIAGO DE LIMA RIBEIRO (19508/PA) 54
TONY FERREIRA DE CARVALHO ISSAAC CHALITA (0344868/SP) 21
TULIO DA LUZ LINS PARCA (0064487/DF) 91
ULISSES BARROS VIRIATO (0062823/DF) 1
VESTA PIRES MAGALHAES FILHA (0016961/PE) 91
VICTOR HUGO RAMOS REIS (0023195/PA) 81
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO (0024991/DF) 81
VLADIMIR BELMINO DE ALMEIDA (1404000A/AP) 31 32
WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (0102533/MG) 46 46 46 46 46 46 46
WILLIAM GOMES PENAFORT DE SOUZA (0013369/PA) 81
WILLIAN GUIMARAES SANTOS DE CARVALHO (0002644/PI) 31 31 32 32
WILTON LUIS DA SILVA GOMES (0220788/SP) 52
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ALEX SPINELLI MANENTE 52
ALIOMAR CAMPOS RODRIGUES 89
AMARO ROBERTO PINTO 60
ANTONIO CARLOS VIEIRA DOS SANTOS 91
ANTONIO FERREIRA DA ROCHA 46
BRAS DE SARRO 83
BRAZ PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR 46
CARLOS ALEXANDRE MARQUES ALBUQUERQUE 89
CARLOS ROBERTO LUPI 110
CELSO SABINO DE OLIVEIRA 81
CLEMENTINO DA CONCEICAO 56
COLIGAÇÃO BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS 31 32
COLIGAÇÃO DIAMANTINO NO RUMO CERTO 84
COLIGAÇÃO POR AMOR A CAPOEIRAS 91
COLIGAÇÃO POR AMOR A MADALENA 56
COLIGAÇÃO PRA FAZER A DIFERENÇA 31 32
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ITAMAR ANDRE DOS SANTOS 46
JOAO GONCALVES DE SARRO 83
JOSE NETO ALMEIDA EVANGELISTA 89
JOSENOR DA SILVA MARTINS 89
LUIS ANTONIO PANTOJA ALVES 57
LUIZ CLAUDINO DE SOUZA 91
MAILTON MARCELO SILVA FERREIRA 54
MANOEL LOUREIRO NETO 84
MARCELO DE LIMA FERNANDES 52
MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA 110
MARCOS ANTONIO RODRIGUES 46
MARCOS FELIPE VIEIRA SANTOS PESSOA 91
MARIA DO SOCORRO SILVA BRUNO 89
MARIA HELENA PEREIRA FONTES 110
MERALDO FIGUEIREDO SA 1
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PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (PDT) - MUNICIPAL 88
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - NACIONAL 110
PAULO ROBERTO PASSOS SANTOS 89
PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA 34
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