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CONSULTA. PARTIDO POLITICO. APLIcAçA0
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO. PAGAMENTO DE
MULTAS ELEITORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
REGRAMENTO DO ART. 44 DA LEI N o 9.096/95.
1. As organizacOes partidárias possuem, como garantia
constitucional, recursos pUblicos para o funcionamento e
a divulgaçao dos seus programas. Entretanto, a Lei dos
Partidos Politicos estabeleceu critérios para utilizaçao dos
recursos do Fundo Partidário, descritos no art. 44.
2. A utilizacao de recursos do Fundo Partidário para
efetuar pagamento de multas eleitorais, decorrente de
infraçao a Lei das EleiçOes, nao se enquadra em
nenhuma das hipOteses previstas no dispositivo legal em
comento.
Respondida negativamente.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em responder negativamente a consulta, nos termos do voto do
Ministro Gilson Dipp.
Brasilia, 21 de maio de 2015.
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RELATORIO

0 SENHOR MINISTRO GILSON DIPP: Senhor Presidente,
consulta formulada pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), neste
ato representado por seu presidente nacional, nos seguintes termos (fl. 2-5):
1. A Lei dos Partidos Politicos (Lei n o 9.096/95), em seu art. 44
dispoe sobre a aplicacao dos recursos do Fundo Partidário, da
seguinte maneira:
Art. 44. Os recursos oriuridos do Fundo Partidário serão
aplicados:
- na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o
pagamento de pessoal, a qualquer titulo, observado neste
ültimo caso o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do
total recebido; (Redapâo dada pela Lei n° 12.034, de 2009)
II - na propaganda doutrinária e polItica;
Ill - no alistamento e cam panhas eleitorais;
IV - na criaçäo e manutencao de instituto ou fundacao de
pesquisa e de doutrinaçäo e educaçâo polItica, sendo esta
aplicaçäo de, no mInimo, vinte por cento do total recebido;
V - na criação e man utencäo de programas de promocao e
difusâo da participação politica das muiheres conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária, observado o mInimo de 5% (cinco P01 cento) do
total. (Incluldo pela Lei n° 12.034, de 2009)
2. Por sua vez, a Resoluçao TSE n o 23.217, que disciplinou a
arrecadacao e Os gastos de recursos por partidos politicos,
candidatos e comitês financeiros e, ainda, sobre a prestacao
de contas nas eleicoes de 2010, reza em seu artigo 14 que:

Das Origens dos Recursos
Art. 14. Os recursos destinados as campanhas eleitorais,
respeitados os limites previstos nesta resolucao, são os
seguintes:
- recursos prOprios;
II - doaçôes de pessoas fIsicas;
III - doaçoes de pessoas jurIdicas;
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IV - doacöes do outros candidatos, comités financeiros ou
partidos politicos;
V - repasse do recursos provenlentes do Fundo Partidárlo;

VI - receita decorrente da comercialização do bens ou da
realização de eventos.
3. Ja o artigo 21, da mesma Resoluçao, disciplina que tais
recursos podem ser utilizados para pagamento de multas
eleitorais, desde que aplicadas ate a data das eleiçoes:
Dos Gastos Eleitorais

Art. 21. São gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados (Lei n° 9.504/97, art. 26):
I - confecçao de material impresso de qualquer natureza e
tamanho;
II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer
meio de divulgação, destinada a conquistar votos;
III - aluguel do locals para a promoção de atos de campanha
eleitoral;
IV despesas corn transporte ou deslocamento de candidato e
de pessoal a serviço das candidaturas;
V -. correspondências e despesas postais;
VI despesas de instalação, organização e funcionamento de
comitês e servicos necessários as eleiçOes;
VII - remuneracão ou gratificacao de qualquer espécie paga a
quem preste serviços as candidaturas ou aos comitês
eleitorais;
VIII - montagem e operação de carros de sorn, de propaganda
e de assemelhados;
IX - realização de corn Icios ou eventos destinados a promoção
de candidatura;
X - produção de programas de radio, televisão ou video,
inclusive os destinados a propaganda gratuita;
XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XII - custos corn a criação e inclusão de páginas na Internet;
XIII - multas aplicadas, ate as eleicôes, aos partidos ou
aos candidatos por infração do disposto na Iegislacao
eleitoral;

XIV - doaçaes para outros candidatos ou cornitês financeiros;
XV - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda
eleitoral.
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4. Dessa forma, se a Lei no 9.096/95 estabelece que Os
recursos do Fundo Partidário podem ser utilizados em
campanhas eleitorais e como a Resoluçao TSE n o 23.217
limitou o pagamento de multas para tao somente aquelas que
forern aplicadas ate as eleiçOes, e a presente para formular as
seguintes indagaçOes:
a) Pode urn partido politico utilizar recursos do Fundo
Partidário para pagar multas eleitorais aplicadas, nos termos
do artigo 36, da Lei no 9.504/97, ao prOprio partido, a seu
candidato ou filiado?
b) Pode urn partido politico utilizar recursos do Fundo
Partidário para pagar as referidas multas eleitorais se
aplicadas, apOs as eleicOes, ao prOprio partido, a seu
candidato cu a filiado?
E este o parecer da Assessoria Especial da Presidéncia, verb/s
(fls. 8-17):

o artigo 231 do COdigo Eleitoral atribui competência privativa ao
Tribunal Superior Eleitoral para responder, sobre matéria eleitoral, as
consultas que Ihe forem feitas em tese por Orgäo nacional de partido
politico.
Portanto, em análise preliminar, verifica-se que o consulente possui
legitimidade para propor questionamentos a este Tribunal, e suas
indagaçoes ostentam o caráter abstrato e a pertinéncia temática
requeridos pela norma para que se conheça da consulta.
A matéria de fundo consiste na apresentação de cenário normativo
que estaria a sugerir a possibilidade de utilização dos recursos do
fundo partidário para o pagamento de multas eleitorais aplicadas por
infração a legislação eleitoral.

E bern verdade que o art. 44 da Lei dos Partidos Politicos
(Lei no 9.096/95) dispôe que os recursos oriundos do fundo partidário
serão aplicados, entre outras hipOteses, nas campanhas eleitorais
(inc. Ill). Essa regra foi inserida na Resoluçâo-TSE no 23.217
(art. 14, inc. V), que disciplinou a arrecadaçäo e os gastos de
recursos por partidos politicos, candidatos e comitês financeiros e a
prestação de contas nas eleiçôes de 2010.

1 Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior:
(...)
XII - responder, sobre matéria eleitoral, as consultas que Ihe forem feitas em tese por autoridade com jurisdicao federal
ou Orgao nacional de partido politico.
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A Lei das Eleiçôes (Lei no 9.504/97), por sua vez, em tápico que trata
da arrecadação e da aplicação' de recursos nas campanhas
eleitorais, considera gastos eleitorais, entre outros, 'as multas
apilcadas aos partidos ou candidatos por infraço do disposto
na Ieglsiacâo eleitoral" (art. 26, inc. XVI).

Quando do traslado dessa mesma regra para o art. 21 da
Resoluçao-TSE n o 23.217, acresceu-se o marco temporal "ate as
eleiçOes", e o dispositivo ficou assim redigido:
Art. 21. São gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados (Lei n° 9.504/97, art. 26):
XIII - multas aplicadas, ate o dia das elelçôes, aos partidos
ou aos candidatos por infracâo do disposto na legislação
eleitoral; (grifamos)
[...]
Em slntese, a Lei n o 9.096/95 (Lei dos Partidos Politicos) estabelece
que os recursos do Fundo Partidário podem ser utilizados
em campanhas eleitorais. E a Resolução-TSE no 23.217 (art. 21,

Inc. XIII), repetindo o disposto no art. 26, XVI, da Lei das Eleiçôes,
considera gastos eleitorais, sujeitos a registro e a limites fixados,
as multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infracão do
disposto na Iegislação eleitoral.

Essa conjuncao normativa pode induzir o intérprete ao entendimento de
que as normas que regem a arrecadaçao e a aplicação de recursos
financeiros dos partidos politicos estariam a autorizar essas
agremiaçöes a realizarem o pagamento de multas aplicadas
diretamente a elas ou aos seus candidatos, por infração do disposto na
legislação eleitoral, utilizando os recursos oriundos do Fundo Partidário.
Ocorre porém que este Tribunal ao regulamentar as atividades
financeiras dos partidos politicos editou normas que impöem àquelas
agremiaçöes a obrigatoriedade de abertura de ate trés contas
bancárias distintas.
Duas delas são necessárias ao atendimento do disposto no art. 4 0 da
Resolucão-TSE no 21.841/20042 (que disciplina a prestaçao de
contas dos partidos politicos e a tomada de contas especial), que
orienta as agremiaçôes partidárias a possuirem contas bancárias
distintas para movimentar os recursos do Fundo Partidário e os de
outra natureza.
Nas disputas eleitorais, por imposicão do art. 22 da Lei no 9.504/97 e
90 da Resolucão-TSE no 22.217/10, é ainda obrigatOria, para o
partido e para os candidatos, a abertura de conta bancária especifica
para registrar todo o movimento financeiro de campanha.3
2 Art. 4° 0 partido politico pode receber cotas do Fundo Partidário, doaçOes e contribuicOes de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro de pessoas fisicas e juridicas, devendo manter contas bancárias distintas para movimentar Os
recursos financeiros do Fundo Partjdário e Os de outra natureza (Lei n° 9.096/95, art. 39, caput).
3 Resoluçâo-TSE n° 22.217/10. Dispôe sobre a arrecadaçao e Os gastos de recursos por partidos politicos, candidatos
e comitês financeiros e, ainda, sobre a prestacao de contas nas eleicoes de 2010.
Art. 90 E obrigatOria para o candidato, para o comitê financeiro e para o partido politico que optar arrecadar recursos e
realizar gastos de campanha eleitoral, a abertura de conta bancária especifica, na caixa Economica Federal, no
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A Lei das Eleiçoes, ao considerar gastos eleitorais as multas aplicadas
aos pártidos ou candidatos por infraçâo do disposto na Leglslacão
Eleitoral, nada mais fez quo autorizar quo os recursos disponiveis na
conta aberta especificamente para registrar o movimento financeiro do
campanha fossern utilizados para o firn do pagamento das sançôes
pecuniárias a eles aplicadas naquele periodo.
A permissâo legal abrange o periodo em que os candidatos e
comités financeiros estâo autorizados a promover a arrecadacão do
recursos financeiros e a realizar as despesas necessaries a
campanha eleitoral. Essa conta bancária, nos termos da Lei
n o 9.504/97, é movimentada desde a apresentação do pedido
registro das candidaturas ( 1 0 e 2 0 do art. 22) ate a data da
apresentação da prestacâo de contas (art. 29, III e IV).
Porém, uma coisa e o partido estar autorizado a contabilizar o
pagamento de multa como gastos eleitorais; outra, é entender quo a
norma legal esteja autorizando que tal despesa seja paga
exatarnente corn recursos do Fundo Especial de Assisténcia aos
Partidos Politicos; ate porque as agremiaçOes partidárias podem
obter recursos de outras fontes, nâo sO do Tesouro Nacional.
Em verdade, admitir que recursos da Uniäo possam ser utilizados
para quitar dObitos corn a própria União ou corn a Fazenda PUblica
em razão da aplicaçäo do multas eleitorais, seja por propaganda
antecipada - como se cogita na hipOtese destes autos -, seja por
outras hipOteses de cominacão de sancao pecuniária previstas na
Legislação Eleitoral, seria 0, mesmo que se perrnitir o uso de
recursos püblicos para financiar a prática de condutas ilicitas, já que
as quotas do Fundo Partidário constituem a principal fonte de renda
da maioria dos partidos brasileiros.
Chancelar-se a utilizacao de recursos do erário para bancar as
consequências advindas do desrespeito ao ordenamento jurIdico
poderia levar ao incremento da estratégia do utilização da
propaganda eleitoral irregular como melo do obtenção de vantagens
polIticas. Resultaria, insista-se, em nefasto sentimento do
impunidade quo viria a afastar o caráter pedagOgico des sançSos
pocuniárias provistas na legislação eleitoral.
No ponto, pode-se refletir corn base na matriz principiolOgica do
disposto no art. 73 da Lei no 9.50497, que trata das condutas
vedadas aos agontos pUblicos em campanha, cujo descumprimento,
alérn do acarrotar a suspensão imediata da conduta vedada, quando
Banco do Brasil ou em outra instituiçao financeira corn carteira comercial reconhecida pelo Banco central do Brasil,
para registrar todo o movimento financeiro da campanha, inclusive dos recursos prOprios dos candidatos e
dos oriundos da comercialização de produtos e realizaçao de eventos, vedado o uso de conta bancária preexistente
(Lei no 9.504/97, art. 22, caput).
§ 1 1 A conta bancãria serã vinculada a inscriçao no CNPJ e atribuida em conformidade corn o disposto na lnstruçao
Normativa Conjunta da Receita Federal do Brasil e do Tribunal Superior Eleitoral.
§ 2 0 A obrigacão prevista neste artigo deverá ser cumprida pelo candidato ou pelo comitê no prazo de 10 dias, a contar
da data de concessão da inscricao no CNPJ, mesmo que nâo ocorra arrecadacao de recursos financeiros.
§ 3 0 0 diretOrio partidário nacional ou estaduah/distrital que optar por arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas
eleitorais deve providenciar a abertura da conta de que trata o caput deste artigo no prazo de 15 dias da publicaçao
desta resoluçao, utilizando o CNPJ prOprio já existente.
§ 4 0 Os bancos são obngados a acatar, no prazo de ate 3 dias, o pedido de abertura de conta de qualquer comitê
financeiro, partida politico ou candidato escolhido em convençao, sendo-lhes vedado condicionã-la a depOsito minimo
e a cobrança de taxas e/ou outras despesas de manutenção (Lei n o 9.504/97, art. 22, § 10).
§ 5 1 A conta bancária a que se refere este artigo deverá ser do tipo que restringe depOsitos não identificados por
ou razâo social completos e nOrnero de inscricao no CPF ou CNPJ.
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. for o caso, sujeitará Os responsáveis so pagamento de multa no
.alordecincoacern mil UFIR(4°).,.'..._—_
o dispositivo estabelece que a referida multa será apUcada aos agentes
püblicos responsáveis pelas condutas e aos partidos, collgacOes e
candidatos que dela se beneficiarem (art. 73, § 8 0), Impondo, inclusive,
que Os partidos politicos beneficiados pelos atos qua originaram as
multas serâo excluldos da dlstrlbulçâo dos recursos do Fundo

Partldário oriundos da aplicaçâo da sanção ( 90).

Ali o legislador bern oquacionou a questào quando estabeleceu,
como efeito da condenaçâo, a exclusâo do partido beneficiado pela
conduta illcita da distribuição dos recursos do Fundo Partidário
oriundos da aplicaçâo da sancâo. Soluçâo idéntica mostra-se viável
de lege ferenda pars as sancôes pecuniárias por infracão as normas
eleitorais em geral.
Na elaboraçâo deste parecer, buscou-se, sem sucesso, precedentes
especificos sobre o tema. Todavia, merece nota que na sessão do
dia 30 de marco de 2010, o Tribunal Superior Eleitoral julgou a
Petiçâo no 1.831/DF e aprovou, corn ressalvas, a prestaçâo de
contas do Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro (PMDB).
o então Relator, Ministro Felix Fischer, considerou irregular a
utilização dos recursos do Fundo Partidário para o pagamento de
juros e multas decorrentes do inadimplemento de obrigacoes e
entendeu cabivel a devolução dos valores so erário.
Na ocasiâo, Sua Excelência fez constar do seu voto o seguinte
trecho da manifestacâo da Coordenadoria de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias (COEPA):
"4.5.1.1. Nota-se que o caráter punitivo do pagamento de
multa e juros decorre de inadimplemento de obrigacâo
assumida pelo partido politico e o legislador so definir
onde aplicar os recursos do Fundo Partidário nao estaria
estimulando a impontualidade no pagamento de suas
obrigacöes, neste sentido a Justiça Eleitoral não deixaria de
verificar a devida restituicao so erário de recursos
irregularmente aplicados.
4.5.1.2. Segundo SACHA CALMON 1 , temos:

A sançäo, punição tern como pressuposto a prática de urn
ilicito, seja urn descumprimento de dever legal, estatutário ou
contratual, quando a indenização possui como pressuposto urn
dano causado so patrirnônio alheio, corn ou sem culpa.
4.5.2. Conclui-se, portanto, devido a restituicão e verifica-se

que desproporcional seria se esta Unidade tivesse emitido
parecer conclusivo pela desaprovação das contas por conta de
aplicação irregular de 0,03% dos recursos do Fundo Partidário.
Ressalta-se que o pagamento de juros moratórios e a multa

equivalem a penalidade do devedor pelo inadimplemento
de obrigacão (art. 389 dc art. 410 do CCB) e nâo são
necessários a manutenção das sedes e serviços dos
Partidos politicos como alegado na manifestação do Partido.
Observa-se que o PMDB iniciou o exercIcio corn o valor de r
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R$ 639.659,80, oriundos do Fundo Partldárlo, em apt icaçôes
financeiras. Questionável o procedimento administrativo
adotado pelo Partido, vez que nâo honrou corn as obrigaçOes
no momento adequado, tendo recursos em caixa.
'Coelho, Sacha Calmon Navarro e outros, COMENTARIOS AO
CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, Forense, RJ - 1998

Na vertente ora apresentada, a matéria ainda nâo foi enfrentada pelo
Tribunal Superior Eleitoral, mas o Tribunal Regional de Santa
Catarina, em decisäo de abril de 2010, julgando a Prestação de
Contas n° 9.547, do Democratas (DEM), determinou a restituiçâo ao
erário dos valores do Fundo Partidário utilizados no pagamerito de
multas eleitorais. 0 acórdao foi assim ementado:
- PRESTAcAO DE CONTAS - PARTIDO POLITICO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004 - APLICAcA0
IRREGULAR DE RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS
DO FUNDO PARTIDARIO - DESAPROVAQAO - IMPOSIçAO
DE SANQAO DE SUSPENSAO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDARIO (LEI N. 9.504/1997, ART. 25) DETERMINAcAO DE RECOMPOSIcAO DO ERARIO.
1. Os recursos do "Fundo Partidário" tern destinaçôes
especIficas, previstas nos incisos I a V do art. 44 da Lei
n. 9.096, de 1995.
O Partido Politico que os aplicar no pagamento de multas
eleitorais terá a sua "prestacão de contas" rejeitada e ficará
obrigado a restituir ao erário o valor correspondente ao
despendido (Resolucâo TSE n. 21.841/2004, art. 34 c/c
art. 35).
2. "E vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, contribuicao ou auxiio pecuniário ou

estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de
qualquer espécie' entre outras hipOteses, de sociedade de
economia mista (Lei n. 9.096/1995, art. 31, III) - assim entendida

"a entidade dotada de personalidade jurIdica de direito privado,
cr/ada por lei para a exploracao de atividade econômica, sob a
forma de sociedade anOnirna, cujas açöes corn dire/to a voto
perten cam em sua ma/or/a a União ou a entidade da
Admin/straçao lndireta"(Decreto-lei n. 200/1967, art. So, III).
3. "Para efeitos do d/sposto no art. 37, XVII, da Constituicao
são sociedades de economia mista aquelas - anônimas ou
não — sob o controle da União, dos Estados-membros, do
Distrito Federal ou dos MunicIpios, independentemente da
circunstância de terem sido 'criadas por lei'" (STF, RMS
n. 24.249, Mm. Eros Grau). Salvo situacôes excepcionais, o
precedente aplica-se igualmente nos processos eleitorais em
que se questiona doaçSes de campanha.
Mesmo que se admita que o partido politico se responsabilize pelo
pagamento de multas aplicadas a seus candidatos e filiados, corn
recursos outros que não os do Fundo Partidário, ainda assirn seria
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identificada certa extravagância juridica. E que, em razâo do caráter
pedagógico das sançôes legais, 0 ordenamento pátrio orienta no
sentido de que as consequencias da infraçâo devem ser suportadas
pelo prOprio infrator e de acordo corn a sua capacidade econOmica
(COdigo Civil, arts. 927 c/c 186 e 187 e Código Eleitoral, art. 367, I).
o auxilio financeiro concedido aos partidos politicos por meio de
recursos provenientes do Tesouro Nacional, em pals que, como o
riosso, adota a forma republicana de governo, so se justifica se tiver
por fundamento o fortalecimento do prOprio regime democrático.

E importante que urn estado democrático possua partidos fortes,
porém, a forca dos partidos deve espeihar seu compromisso püblico
corn a realizaçâo dos ideais de legitimidade dernocrética que
compartilharnos.
A utilizaçäo dos recursos do Fundo Partidário para pagarnento de
multas aplicadas a infratores da Legislação Eleitoral ocasionaria a
instituição do financiamento publico de atos ilicitos de campanha.
Näo obstante a Lei das EleicOes autorizar a contabilizacao de multas
como gastos eleitorais (art. 26, XVI), observa-se que o legislador não
se animou a darexpressa autorizaçâo para que os partidos possam
fazer frente este tipo de despesa corn a utilização de recursos do
Fundo Partidário.
Assim, opina esta Assessoria no sentido de se dar resposta negativa
aos questionamentos.
[ ... ]. (grifos do original)

E o relatOrio.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO GILSON DIPP (relator): Senhor
Presidente, conhece-se da consulta porque forrnulada por parte legitima, nos
termos do artigo 23, XII, do COdigo Eleitoral.
Corn supedâneo no parecer da Assessoria Especial da
Presidência, respondo negativamente

a consulta, vale dizer: tendo por base a

interpretacao do disposto na legislacao especifica, nao é possIvel a utilizacao
dos recursos do Fundo Partidário para o pagarnento de multas eleitorais
aplicadas por infracao

a Iegislaçao eleitoral.

E como voto.

Cta n° 1396-23.2011.6.00.0000/DF

10

PEDIDO DE VISTA

0 SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor
Presidente, peco vista dos autos.
Como estamos elaborando a minuta sobre prestaçäo de contas
da prOxima eleiçao e este tema despertou-me a atencao, sem prejuizo da
conclusão parecer mais que Iogica, de saber qual a finalidade do Fundo
Partidário, inclusive para a campanha eleitoral.

i

.
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EXTRATO DA ATA

Cta no 1396-23.2011 .6.O0.0000IDF. Relator: Ministro Gilson
Dipp. Consulente: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) - Nacional
(Advogados: Afonso Assis Ribeiro e outros).
Decisâo: Após o voto do Ministro Gilson Dipp, respondendo
negativamente a consulta, antecipou o pedido de vista o Ministro Arnaldo
Versiani.
Presjdência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes a
Ministra Nancy Andrighi, Os Ministros Marco Auréllo, Dias Toffoli, Gilson Dipp,
Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani, e a Vice-Procuradora-Geral Eleitoral,
Sandra Cureau.

SESSAO DE 13.10.2011.
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VOTO-VISTA

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Senhor
Presidente, rememoro o feito.
Cuida-se de consulta formulada pelo Diretório Nacional do
Partido da Social Democracia Brasileira (P8DB), subscrita por advogado,
acerca da possibilidade de utilizaçao de recursos do Fundo Partidário para
pagamento de multas eleitorais.
A indagacao foi redigida nos seguintes termos:
a) Pode urn partido politico utilizar recursos do Fundo Partidário
para pagar multas eleitorais aplicadas, nos termos do artigo 36, da
Lei n° 9.504/97, ao prOprio partido, a seu candidato ou a filiado?
b) Pode urn partido politico utilizar recursos do Fundo Partidârio
para pagar as referidas multas eleitorais se aplicadas, apOs as
eleiçôes, ao prOprio partido, a seu candidato ou a filiado? (Fl. 5)
Parecer da Assessoria Especial as fls. 8-17, opinando pela
resposta negativa.
0 Ministro Gilson Dipp, relator a época, respondeu
negativamente a consulta, entendendo nao ser possIvel a utilizacao de
recursos do Fundo Partidário para o pagamento de multas eleitorais aplicadas
per infraçao a leg islacao eleitoral.
0 Ministro Arnaldo Versiani, que naquele momento integrava
este Tribunal Superior, pedlu vista dos autos, para meihor exame da questao.
Posteriormente, os autos foram a mim redistribuldos, os quais devolvo nesta
data para prosseguimento do julgamento.

E o relatOrio.
Passo ao voto.
Conheco da consulta, pois estäo presentes os requisitos de
admissibilidade, e acompanho o voto do Ministro relator, para responder
negativamente as indagacoes.

r
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0 regrarnento da consulta eleitoral, no ârnbito do Tribunal
Superior Eleitoral,

èitá previsto no art. 23, XII, do Codigo Eleitoral, que assim

dispOe:
Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior:
[ ... 1
XII - responder, sobre matéria eleitoral, as consultas que Ihe forem
feitas em tese per autoridade corn jurisdico federal ou Orgão
nacional do partido politico;
No tocante a legitimidade, verifica-se que o consulente
preenche a condicao, por ser orgao nacional de partido. Quanto ao objeto,
trata-se de matéria eleitorat corn contornos de abstracao. Presentes, portanto,
os requisitos de admissibilidade.
No mérito, o consulente busca saber se é possivel a utilizacao
de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de multas eleitorais
aplicadas por infracao a Iegislaçao eleitoral.
As organizacOes partidárias possuem, como garantia
constitucional, recursos püblicos para o funcionamento e a divulgaçao dos
seus programas. Entretanto, a Lei dos Partidos Politicos estabeleceu critérios
para utilizaçao dos recursos do Fundo Partidário, descritos no art. 44.
Para meihor compreensao do tema, transcrevo o art. 44 da
Lei no 9.096/95:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário seräo aplicados:
- na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o
pagamento de pessoal, a qualquer tItulo, observado neste ültimo
caso o lirnite máximo de 50% (cinquenta por cento) do total recebido;
II - na propaganda doutrinária e politica;
Ill - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criaçäo e manutençào de instituto ou fundaçao de pesquisa e
de doutrinaçao e educaçäo polItica, sendo esta aplicação de, no
minimo, vinte por cento do total recebido;
V - na criaçâo e manutençâo de programas de promoção e difusäo
da participacao politica das muiheres conforme percentual que será
fixado pelo Orgão nacional de direcão partidária, observado o mInimo
de 5% (cinco por cento) do total.

79
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Pode-se verificar que a utilizaçao de recursos do Fundo
Partidário para efetuar pàgamento de multas eleitorais, decorrehte de infração

a Lei das Eleiçoes, näo se enquadra em nenhuma das hipOteses previstas no
dispositivo legal em comento.
Vale ressaltar que o inciso Ill do art. 44 da Lei dos Partidos
Politicos permite que Os recursos do Fundo Partidário sejam utilizados em
campanhas eleitorais.
Por outro lado, o art. 26 da Lei n o 9,504/97 considera gastos
eleitorais, entre outros, as "multas aplicadas aos partidos ou candidatos por

infracao ao disposto na Iegislaçao eleitoraf'

(inciso

XVI).

Nesse contexto, cumpre esclarecer que o partido está
autorizado a contabilizar o pagamento de multa como gasto eleitoral. Não se
permite, todavia, que a referida despesa seja paga com recursos do Fundo
Partidário, mesmo porque as agremiaçoes possuem outras fontes de recursos,
nao apenas os oriundos do Tesouro Nacional.
Adeniajs, entendimento diverso permitiria o USO de recursos
püblicos para financiar a prática de condutas ilIcitas.
Corn essas consideraçoes, acompanho o Ministro relator e
respondo negativamente

a consulta.

E corno voto.

PEDIDO DE VISTA

0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (vice-presidente no
exercIcio da presidência): Senhores Ministros, peco vista dos autos.

6^^
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EXTRATO DA ATA

Cta no 1396-23.2011.6.00.0000IDF. Relator: Ministro Gilson
Dipp. Consulente: Partido da Social Democracia Brasileira (P8DB) - Nacional.
(Advogados: Afonso Assis Ribeiro e outros).
Decisäo: Prosseguindo no julgamento, após o voto da Ministra
Luciana LOssio, acompanhando o relator, antecipou o pedido de vista o
Ministro Gilmar Mendes.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as Ministras
Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, Os Ministros
Teori Zavascki, João Otávio de Noronha e Admar Gonzaga, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercIcio, Humberto Jacques de Medeiros.

SESSAO DE 26.2.2015.

S -

Cta no 1396-23.2011.6.00.0000/DF

16

VOTO-VISTA -

0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Senhor
Presidente, o objeto dos autos e uma consulta formulada pelo DiretOrio
Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) nos seguintes
termos:
a) Pode urn partido politico utilizar recursos do Fundo PartidArio
para pagar multas eleitorais aplicadas, nos termos do artigo 36, da
Lei no 9.504/97, ao próprio partido, a seu candidato ou filiado?
b) Pode urn partido politico utilizar recursos do Fundo Partidário
para pagar as referidas multas eleitorais se aplicadas, apOs as
eleiçôes, ao prOprio partido, a seu candidato ou a filiado?
A Assessoria Especial opina que a consulta seja respondida
negativamente (fls. 8-17).
Na sessäo administrativa de 13.10.2011, após o voto do então
relator, Ministro Gilson Dipp, que respondeu negativamente ao
questionarnento, pediu vista o Ministro Arnaldo Versiani, que a época
compunha este Tribunal.
Ao dar prosseguimento aojulgamento em 26.2.2015, a Ministra
Luciana Lóssio, que sucedeu o Ministro Arnaldo Versiani, acompanhou 0 voto
proferido pelo relator dos autos, ocasião em que pedi vista para melhor exame
da matéria.
Passo a votar.
Entendo que as multas eleitorais não podem ser pagas corn
recursos do Fundo Partidário sob pena de retirar-Ihes o caráter sancionatOrio.
Além disso, essa penalidade nao consta do rol das despesas a que se
destinam os valores do Fundo Partidário, previstas no art. 44 da
no
Lei 9.096/1995 4
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
- na manutençâo das sedes e servicos do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer titulo, observado
neste ültimo caso o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do total recebido;
II - na propaganda doutrinária e politica;
Ill - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criacao e manutencao de instituto ou fundacao de pesquisa e de doutrinacao e educacão polItica, sendo esta
aplicaçao de, no minimo, vinte por cento do total recebido.

LL__..
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Destaco que o art, 26, inciso XVI, da Lei no 9.504/1997
apénàs estabelece que as multas por infraçâo a Iegislacao eleitoral são
consideradas gastos eleitorais, mas näo autoriza que possam ser pagas corn
os recursos do Fundo Partidãrio.
Conforme já esclareceu este Tribunal no PA no 996-43/PB,
rel. Mm. Nancy Andrighi, julgado em 24.11.2011, "as multas decorrentes do
descumprimento da legislação eleitoral são destinadas ao Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Politicos (Fundo Partidário)". Assim, seria
inôcuo autorizar o pagamento dessas multas corn recursos do Fundo Partidário
quando os seus valores serão, ao final, destinados ao prOprio Fundo. A multa
eleitoral e uma penalidade que, para ter o caráter de sancão preservado, deve
ser paga corn a utilizacao de recursos prOprios.
A propósito, o art. 31, § 1 0 e 21, da Res.-TSE no 23.406/2014,
que regulamenta as prestaçOes de contas das eleicOes de 2014, veda que
essas multas sejam quitadas corn valores oriundos do Fundo Partidário,
in verb is:

Art. 31. São gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados
(Lei n° 9.504/97, art. 26):
XIII - multas aplicadas, ate as eleicOes, aos candidatos, partidos
politicos e comitês financeiros por infração do disposto na legislacao
eleitoral;

§ 10 As multas a que se refere o inciso XIII deste artigo não

podem ser quitadas corn recursos do Fundo Partidário.
§ 2 0 As multas aplicadas por propaganda antecipada deverão
ser arcadas pelos responsáveis e não serão computadas como
despesas de campanha, ainda que aplicadas a quem venha a se
tornar candidato. (Grifo nosso)
Por oportuno, seguindo essa mesma linha, proponho a

V - na criacao e manutencao de programas de promoçao e difusao da partic:pacao politica das muiheres conforme
percentual que será fixado pelo Orgao nacional de direcao partidãria, observado 0 mInimo de 5% (cinco por cento) do
total.
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
XVI - multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infraçâo do disposto na legislacão eleitoral.
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alteraçao do § 2 0 do art. 17 da Res.-TSEn° 23.432/20146, que regulamenta as
prestacOes de contas anuals partidárias, de forma a prever a proibicâo do
pagamento de qualquer espécie de multa eleitoral corn recursos oriundos do
Fundo Partidário.
Ante o exposto, acompanho o relator para responder

negativamente aos dois questionamentos apresentados pelo P8DB.

ME
'Art. 17.
[ ... 1
§ 20 Os recursos provenientes do Fundo Partidário sornente poderâo ser utilizados para pagarnento de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualizacao monetária ou juros, quando 0
valor da obrigacao principal puder e for efetivarnente arcado corn recursos do fundo partidário, sendo vedada a sua
utilizacao para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilicitos penais, administrativos ou eleitorais,
ressalvadas aquelas pagas durante a campanha eleitoral nos termos do inciso XVI do art. 26 da Lei n o 9.504,

de 1997.
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EXTRATO DA AlA

Cta no 1396-23.2011 .6.00.0000/DF. Relator originario: Ministro
Gilson Dipp. Redatora para o acórdäo: Ministra Luciana Lóssio. Consulente:
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) - Nacional. (Advogados:
Afonso Assis Ribeiro e outros).
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, respondeu
negativamente a consulta, nos termos do voto do Ministro Gilson Dipp.
Redigira o acOrdão a Ministra Luciana LOssio.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana LOssio, os Ministros Gilmar Mendes,
Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Tarcisio Vieira de Carvaiho Neto, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercicio, Humberto Jacques de Medeiros.

SESSAO DE 21 .5.2015.

