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PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Editais

EDITAL DO TESTE PÚBLICO DE SEGURANÇA

EDITAL DO TESTE PÚBLICO DE SEGURANÇA

A Comissão Reguladora comunica aos interessados que, conforme estabelecido na Resolução TSE nº 23.444, de 30 de abril de 
2015, será realizado o Teste Público de Segurança no sistema eletrônico de votação, no período de 8 a 10 de março de 2016, de 
9 a 18 horas, na sede do TSE (Setor de Administração Federal Sul  SAFS, Quadra 7, lotes 1/2, Brasília /DF).

CAPÍTULO I

DO OBJETO

Art. 1º Constitui objeto deste edital a realização do Teste Público de Segurança (TPS) no sistema eletrônico de votação que será 
utilizado nas eleições municipais de 2016.

Parágrafo único. O TPS de que trata este edital constitui parte integrante do ciclo de desenvolvimento dos sistemas eleitorais de 
votação, apuração, transmissão e recebimento de arquivos.

Art. 2º Os sistemas eleitorais que serão objeto do TPS são aqueles utilizados para a geração de mídias, votação, apuração, 
transmissão e recebimento de arquivos, lacrados em cerimônia pública, incluindo o hardware da urna e 
seus softwares embarcados.

§ 1° Os componentes de software e hardware que serão objeto do TPS consistem em:

I  Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica (GEDAI-UE);

II  Software Básico da Urna Eletrônica, Software de Carga (SCUE), Gerenciador de Aplicativos (GAP), Software de Votação 
(VOTA), Recuperador de Dados (RED) e Sistema de Apuração (SA);

III  Sistemas Transportador, RecArquivos e InfoArquivos; 

IV  Subsistema de Instalação e Segurança (SIS) e Kit JE Connect;

V  Urna modelo 2013, com seus respectivos firmwares e mídias eletrônicas. 

§ 2° Não serão objetos do TPS os seguintes sistemas, ambientes, procedimentos e elementos abaixo relacionados:

I  identificação e verificação biométrica do eleitor;

II  preparação e infraestrutura para o Kit JE Connect;

III  processamento dos arquivos de urna (fase prévia à totalização dos resultados e posterior às fases de transmissão e de 
recebimento dos arquivos gerados pela urna eletrônica após o encerramento da votação na seção);

IV  totalização (TOT) e gerenciamento da totalização (GER);

V  acesso às máquinas servidoras;

VI  acesso aos bancos de dados;

VII  ataques de negação de serviço;

VIII  ataque destrutivo à urna eletrônica e demais recursos computacionais da Justiça Eleitoral;

IX  sistema de geração de chaves criptográficas;

X  alteração do código-fonte dos sistemas;

XI  ambiente de compilação dos sistemas;

XII  lacre físico: selos autoadesivos utilizados na urna eletrônica com a finalidade de detectar eventuais violações ao 
equipamento; e

§ 3° Conforme o § 2º do artigo 66 da Lei 9.504, as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-se-ão sob 
sigilo da Justiça Eleitoral.

§ 4° A versão dos sistemas a ser utilizada no TPS será gerada conforme observados os procedimentos da Cerimônia de 
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Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas.

CAPÍTULO II

DO OBJETIVO

Art. 3º O Teste Público de Segurança tem por objetivo fortalecer a confiabilidade, a transparência e a segurança da captação e 
da apuração dos votos e propiciar aperfeiçoamento do processo eleitoral.

Parágrafo único. O Teste Público de Segurança contempla ações controladas com o objetivo de identificar vulnerabilidades e 
falhas relacionadas à violação da integridade ou do anonimato dos votos de uma eleição e apresentar as respectivas sugestões 
de melhoria.

CAPÍTULO III

DAS DEFINIÇÕES

Art. 4º Para fins deste edital, considera-se:

I  falha: evento em que se observa que um sistema violou sua especificação por ter entrado em um estado inconsistente 
ocasionado por uma imperfeição (defeito) em um software ou hardware, impedindo seu bom funcionamento, sem interferir na 
destinação e/ou anonimato dos votos dos eleitores.

II  vulnerabilidade explorada: ato intencional que tenha explorado uma fragilidade que comprometa uma barreira de 
segurança, mas que não seja condição suficiente para violar a destinação ou sigilo dos votos, ou, caso sejam alcançados, que 
deixe a existência de vestígios.

III  fraude: ato intencional que tenha alterado informações e/ou causado danos, interferindo na destinação e/ou anonimato 
dos votos, e que tenha sido efetuado de forma a não restarem vestígios perceptíveis.

IV  plano de teste: documento que será fornecido para identificação e descrição das ações a serem desempenhadas pelos 
investigadores e/ou grupos de investigadores quando da realização do teste.

V  ambiente de teste: ambiente com acesso controlado, monitorado por câmeras, onde serão dispostos microcomputadores e 
urnas eletrônicas para que os investigadores e/ou grupos de investigadores possam preparar e realizar os testes.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO E DA ATUAÇÃO NO TESTE PÚBLICO DE SEGURANÇA

Art. 5º O Teste Público de Segurança será coordenado pelo Ministro Presidente do TSE.

Art. 6º Conforme estabelecido no art. 6º da Resolução TSE nº 23.444, atuarão no Teste Público de Segurança:

I  Comissão Organizadora;

II   Comissão Reguladora;

III  Comissão Avaliadora;

IV  Comissão de Comunicação Institucional; e

V   investigadores e/ou grupos de investigadores.

 

CAPÍTULO V

DA COMUNICAÇÃO E DOS PRAZOS

Art. 7º Todos os formulários e documentos a serem remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral para fins de pré-inscrição, 
inscrição, manifestação e recurso deverão ser: 

 a) encaminhados por SEDEX ou carta registrada endereçados à Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE 
(SAFS, Quadra 7, lotes 1/2, Brasília/DF, CEP 70070-600); ou

 b) protocolizados no Protocolo Administrativo, na sede do TSE (SAFS, Quadra 7, lotes 1/2, Brasília/DF ); ou 

 c) encaminhados para o e-mail tps2016@tse.jus.br;

§ 1º Por não dispor de comprovação de recebimento e leitura, a comunicação por intermédio de e-mail é meramente 
alternativa e tem o objetivo de facilitar a comunicação dos investigadores ou grupo de investigadores.

§ 2º O Tribunal confirmará o recebimento de e-mail imediatamente após proceder à leitura da mensagem.

§ 3º No caso de o investigador ou o grupo de investigadores não receber a confirmação de leitura pelo TSE, no prazo por ele 
julgado conveniente, deverá encaminhar o conteúdo da mensagem e/ou material anexo por SEDEX ou protocolizá-lo no 
Tribunal, respeitando-se os prazos estabelecidos neste edital.
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Art. 8º O sítio oficial do TPS será tps2016.tse.jus.br.

§ 1º As informações relacionadas ao evento serão publicadas no sítio oficial do TPS.

§ 2º Mensagens eletrônicas recebidas de investigadores ou grupo de investigadores serão respondidas por e-mail, exceto 
quando a resposta for de interesse geral, quando poderá ser publicada no sítio oficial do TPS.

Art. 9º As datas e prazos que norteiam o TPS estão informados no Calendário do Evento, anexo a este edital.

§ 1º Os prazos poderão ser prorrogados a critério do TSE.

§ 2º Quaisquer alterações de datas serão informadas no sítio oficial do TPS.

CAPÍTULO VI

DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 10. O TPS terá no máximo 25 pessoas participantes, observando-se o seguinte:

I  a participação poderá ser individual (investigador) ou em grupo de investigadores;

II  cada grupo de investigadores poderá ter de 2 a 5 membros;

III  Um participante não pode possuir mais de uma inscrição, seja em grupo ou individual.  

IV  o total de grupos de investigadores somado ao de investigadores individuais não poderá ser superior a 10, ou seja, serão 
aceitas até 10 inscrições.

Parágrafo único. É vedada a participação, na condição de investigador e/ou de grupo de investigadores, de componentes das 
comissões definidas no art. 6º da Resolução 23.444/2015.

Art. 11. A participação, na condição de investigador e/ou de grupo de investigadores, está condicionada à seleção 
prévia, que será realizada em 3 etapas:

I  aprovação da pré-inscrição;

II  aprovação da inscrição; e

III  disponibilidade orçamentária e sorteio público.

Parágrafo único. A Comissão Avaliadora poderá, a seu critério, selecionar os planos de testes de até 2 (dois) investigadores ou 
grupos de investigadores que não foram sorteados.

CAPÍTULO VII

DA PRÉ-INSCRIÇÃO

Art. 12. A pré-inscrição deverá ser realizada por meio do preenchimento de formulário específico, denominado Pré-
Inscrição, que poderá ser obtido no sítio oficial do TPS.

Art. 13. O formulário Pré-Inscrição preenchido e os documentos comprobatórios exigidos deverão ser encaminhados, postados 
ou protocolizados no TSE, respeitados os prazos estabelecidos no Marco 1 do Calendário do Evento.

Art. 14. Terão sua pré-inscrição aprovada, na condição de investigador ou de grupo de investigadores, os cidadãos 
brasileiros maiores de 18 anos que preencham os requisitos constantes do formulário de pré-inscrição.

§ 1º Cada grupo de investigadores deverá designar um de seus componentes para representá-lo.

§ 2º Das pré-inscrições deverão constar os dados referentes a todos os componentes do grupo.

§ 3º Caso um dos membros do grupo de investigadores não atenda aos requisitos do formulário de pré-inscrição, o grupo não 
terá sua pré-inscrição aprovada.

§ 4º Os investigadores ou grupos de investigadores deverão informar, no momento do preenchimento do formulário de pré-
inscrição, se desejam fazer o uso de recursos financeiros do TSE para o custeio de diárias e passagens.

§ 5º Pessoa jurídica poderá se pré-inscrever. 

a) terá sua pré-inscrição aprovada a pessoa jurídica cujo investigador e/ou grupo de investigadores que a representará no TPS 
cumpra todas as exigências do edital.

b) não serão aceitas pré-inscrições de empresas sem registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Art. 15. Na data estabelecida no Marco 2 do Calendário do Evento serão publicadas as pré-inscrições aprovadas no sítio oficial 
do TPS.

§ 1º O investigador ou grupo de investigadores que não tiver sua pré-inscrição aprovada poderá apresentar recurso ao Tribunal.

 § 2º O recurso deverá ser encaminhado, postado ou protocolizado no TSE, respeitado o prazo estabelecido no Marco 3 do 
Calendário do Evento.

http://www.tse.jus.br
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§ 3º O resultado do recurso será apresentado no sítio oficial do TPS na data prevista no Marco 4 do Calendário do 
Evento.

Art. 16. Aos investigadores e/ou grupos de investigadores com a pré-inscrição aprovada e que tenham interesse, no dia e 
horário estabelecido no Marco 5 do Calendário do Evento, na Sede do TSE, será ministrada palestra referente ao 
funcionamento tecnológico do sistema eletrônico de votação.

§ 1° A palestra de que trata o caput deste artigo será transmitida pelo sítio do evento do TPS.

§ 2° Além dos investigadores e/ou grupos de investigadores com a pré-inscrição aprovada, poderão participar da palestra os 
componentes das comissões e demais interessados, devidamente autorizados pela Comissão Reguladora.

Art. 17. Os investigadores e/ou grupos de investigadores com a pré-inscrição aprovada, no dia da palestra, poderão agendar, 
respeitado o prazo estabelecido no Marco 6 do Calendário do Evento, visita à Sede do TSE para inspeção dos códigos-fonte.

§ 1º Os investigadores terão acesso ao código por meio de ferramenta de visualização fornecida pelo TSE. 

§ 2º Só terão acesso aos códigos-fonte os investigadores e/ou grupos de investigadores que assinarem o termo de 
confidencialidade.

§ 3º Deverão assinar o termo de confidencialidade todos os investigadores que ingressarem no ambiente de apresentação dos 
códigos-fonte, mesmo que sejam membros de grupo.

§ 4º A assinatura do termo de confidencialidade dar-se-á no momento de ingresso do investigador no ambiente de 
apresentação dos códigos-fonte.

§ 5º Serão publicados no sítio oficial do TPS:

I  O modelo do termo de confidencialidade para fins de conhecimento prévio dos investigadores e/ou grupos de 
investigadores; e

II  O período reservado para a inspeção dos códigos-fonte.

§ 6º O tempo destinado aos investigadores e/ou grupo(s) de investigadores para inspeção dos códigos-fonte será estabelecido 
pelo TSE conforme a capacidade do ambiente e a quantidade de investigadores que manifestarem interesse.

§ 7º Não haverá custeio pelo Tribunal de diárias e passagens para essa fase do evento.

CAPÍTULO VIII

DA INSCRIÇÃO

Art. 18. A inscrição deverá ser realizada por meio do preenchimento de formulário específico, denominado Plano de Teste, que 
poderá ser obtido no sítio oficial do TPS. 

§ 1° Poderão apresentar plano de teste todos os investigadores e/ou grupos de investigadores com pré-inscrição aprovada. 

§ 2° Cada investigador e/ou grupo de investigadores poderá apresentar mais de um plano de teste.

Art. 19. O formulário Plano de Teste preenchido e os documentos complementares, caso haja, deverão ser encaminhados, 
postados ou protocolizados no TSE, respeitado o prazo estabelecido no Marco 7 do Calendário do Evento.

Art. 20. Terão sua inscrição aprovada, na condição de investigador e/ou de grupo de investigadores, aqueles que tiverem seu 
plano de teste aprovado pela Comissão Reguladora.

Parágrafo único. não serão aprovados os planos de testes que:

I  não atenderem aos objetivos específicos de alterar a destinação dos votos ou fragilizar o sigilo do voto;

II  não atenderem ao objeto estabelecido no art. 2º deste edital;

III  não demonstrarem clareza quanto ao(s) objetivo(s) ou objeto(s) a ser(em) atendido(s); ou

IV  forem entregues após o prazo estipulado no Marco 7 do Calendário do Evento.

Art. 21. Na data estabelecida no Marco 8 do Calendário do Evento, serão publicadas as inscrições aprovadas no sítio oficial do 
TPS.

§ 1º Os investigadores e/ou grupos de investigadores que não tiveram sua inscrição aprovada poderão apresentar recurso ao 
Tribunal, respeitado o prazo estabelecido no Marco 9 do Calendário do Evento.

§ 2º O resultado do recurso será apresentado no sítio oficial do TPS na data prevista no Marco 10 do Calendário do Evento.

Art. 22. A aprovação da inscrição do investigador e/ou do grupo de investigadores não garante a participação nos testes 
públicos de segurança.

CAPÍTULO IX

DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO SORTEIO PÚBLICO

http://www.tse.jus.br
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Art. 23. Caso a quantidade de investigadores e/ou grupos de investigadores com inscrição aprovada seja superior à quantidade 
estipulada no art. 10 deste edital, far-se-á necessário realizar uma seleção entre as inscrições aprovadas. A seleção será 
realizada na seguinte sequência: 

I  serão selecionados os investigadores individuais que não necessitem de recursos financeiros do TSE para o custeio de diárias 
e passagens;

 a) caso a quantidade de investigadores individuais selecionados seja superior a 10, será realizado sorteio público entre 
esses e recusadas todas as demais inscrições aprovadas.

II  após a seleção dos investigadores individuais, caso haja disponibilidade de vagas, serão selecionados os grupos de 
investigadores que não necessitem de recursos financeiros do TSE para o custeio de diárias e passagens;

 a) havendo grupos de investigadores que não necessitem do custeio de diárias e passagens em quantidade superior à 
quantidade de vagas, realizar-se-á sorteio entre os grupos respeitando-se os limites estabelecidos neste edital; e

 b) caso todas as vagas tenham sido preenchidas, serão recusadas todas as demais inscrições aprovadas.

III  havendo disponibilidade de vagas: 

 a) será verificada a disponibilidade orçamentária do TSE para o custeio de diárias e passagens;

 b) será realizado um orçamento do custo de diárias e passagens por investigador individual ou grupo de 
investigadores;

 c) serão priorizados os investigadores ou grupos de investigadores com menor custo de diárias e passagens até o limite 
de vagas.

Art. 24. O sorteio público será realizado nas instalações do TSE, em data estabelecida no Marco 11 do Calendário do Evento.

Art. 25. Na data estabelecida no Marco 12 do Calendário do Evento, será publicado o resultado das inscrições selecionadas no 
sítio oficial do TPS.

§ 1º O investigador e/ou grupo de investigadores que não teve sua inscrição selecionada poderá apresentar recurso ao Tribunal, 
respeitado o prazo estabelecido no Marco 13 do Calendário do Evento.

§ 2º O resultado do recurso será apresentado no sítio oficial do TPS, na data estabelecida no Marco 14 do Calendário do Evento.

CAPÍTULO X

DAS INSCRIÇÕES SELECIONADAS

Art. 26. Os investigadores ou grupos de investigadores que optaram pelo custeio de deslocamento pelo TSE e que tiveram sua 
inscrição selecionada deverão requerer passagens e diárias ao Tribunal Superior Eleitoral.

§ 1º As passagens e diárias devem ser requeridas até a data estabelecida no Marco 15 do Calendário do Evento, utilizando-se do 
formulário Solicitação de Diárias e Passagens, disponível no sítio oficial do TPS. 

§ 2º As regras para emissão de passagens e diárias observarão o disposto em resolução específica da Justiça Eleitoral. 

§ 3º O custeio de diárias compreenderá o período equivalente às fases de inspeção dos códigos-fonte, de preparação e de 
realização do TPS, conforme estabelecido nos marcos 16, 17 e 18 do Calendário do Evento.

§ 4º Será aferida a presença por meio de lista de presença a ser assinada pelos participantes durante o evento.

§ 5º O Tribunal deverá requerer o reembolso do investigador ou membro do grupo de investigadores que:

 I  tiver passagens e/ou diárias custeadas pelo Tribunal e não comparecer ao evento;

II  receber uma quantidade de diárias maior do que o período de comparecimento ao evento; e

III  outros casos em que a Comissão Reguladora entender que o Plano de Teste não foi executado conforme definido 
e por responsabilidade exclusiva do investigador ou grupo de investigadores.

Art. 27. Os investigadores ou grupos de investigadores selecionados declaram ter ciência de que:

I  devem disponibilizar à Comissão Reguladora toda a documentação sobre os materiais utilizados e seus procedimentos 
durante as atividades, independentemente do resultado obtido no TPS;

II  devem apresentar à Comissão Reguladora todos os materiais utilizados e seus procedimentos durante as atividades; e

III  autorizam o uso de sua imagem pela Justiça Eleitoral, com a finalidade de divulgar o processo do Teste Público de 
Segurança realizado pelo TSE, entendendo-se como imagem qualquer forma de representação, inclusive a fotográfica, bem 
como o processo audiovisual que resulta da fixação de imagens, com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de 
sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou 
posteriormente para fixá-lo e dos meios utilizados para sua veiculação.

http://www.tse.jus.br
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Art. 28. Os investigadores e/ou grupos de investigadores com a inscrição selecionada, e que tenham interesse, na data 
estabelecida no Marco 16 do Calendário do Evento, de 9 a 18 horas, na Sede do TSE, poderão inspecionar os códigos-fonte do 
sistema de eletrônico de votação.

§ 1º Só terão acesso aos códigos-fonte os investigadores e/ou grupos de investigadores que assinarem termo de 
confidencialidade.

 a) deverão assinar o termo de confidencialidade todos os investigadores que ingressarem no ambiente de inspeção 
dos códigos-fonte, mesmo que sejam membros de grupo.

 b) estarão dispensados de assinar o termo de confidencialidade os investigadores ou grupo de investigadores que 
já o tenham feito na fase de pré-inscrição.

 c) a assinatura do termo de confidencialidade dar-se-á no momento de ingresso do investigador no ambiente de 
apresentação dos códigos-fonte.

CAPÍTULO XI

DA FASE DE PREPARAÇÃO

Art. 29. A fase de preparação consiste no período em que os investigadores e/ou grupos de investigadores poderão configurar 
os sistemas que serão utilizados no teste e elaborar seu plano de testes.

Art. 30. A fase de preparação realizar-se-á em período estabelecido no Marco 17 do Calendário do Evento, de 9 a 18 horas, na 
sede do TSE (SAFS, Quadra 7, lotes 1/2, Brasília /DF).

Parágrafo único. O local destinado à fase de preparação será divulgado no sítio oficial do TPS.

Art. 31. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizará aos investigadores e/ou grupos de investigadores, no ambiente do Teste 
Público de Segurança, os seguintes materiais e equipamentos:

I  folhas de papel em branco;

II  canetas esferográficas;

III  mesas;

IV  cadeiras;

V  microcomputadores padrão IBM-PC com plataforma Windows 7 e/ou Ubuntu Linux 14.04 64 bits, que não poderão ser 
conectados à internet;

VI  impressoras;

VII  ferramentas manuais (alicate, chaves de fenda e Philips e multímetro digital);

VIII  urna eletrônica modelo 2013; e

IX  outros materiais e equipamentos necessários, a critério da Comissão Reguladora.

Parágrafo único. Será de responsabilidade dos investigadores e/ou grupos de investigadores a configuração dos equipamentos 
necessários à realização de seu plano de testes de segurança.

Art. 32. O microcomputador disponibilizado pelo TSE (artigo 31, V), a urna eletrônica (artigo 31, VIII) e os demais equipamentos, 
eventualmente preparados pelos investigadores e/ou grupos de investigadores participantes, serão lacrados ao término da fase 
de preparação.

§ 1° Os equipamentos referidos no caput deste artigo terão sua integridade verificada no dia do teste pelos investigadores e/ou 
grupo de investigadores e pelos componentes das comissões referidas no art. 6º deste edital.

§ 2° Eventual alteração no plano de testes, já entregue pelos investigadores e/ou grupos de investigadores e aprovado pela 
Comissão Reguladora, ficará sujeita à nova aceitação.

Art. 33. Durante a fase de preparação, será disponibilizado local para a visualização do código-fonte em um ambiente segregado 
ao da realização do Teste Público de Segurança, observando-se as seguintes condições:

I  é vedada a extração, impressão e/ou reprodução, mesmo que parcial, do código-fonte;

II  é vedado ingressar no ambiente segregado ao da realização dos testes com qualquer instrumento que permita a cópia do 
código-fonte.

III  são permitidas anotações que não confrontem o termo de confidencialidade.

 a) as anotações estarão sujeitas à análise da Comissão Reguladora;

 b) compete ao investigador se responsabilizar por suas anotações; e

 c) as anotações serão de uso restrito ao ambiente do TPS. 

Parágrafo único. As vedações referidas nos incisos I e II deste artigo aplicam-se a quaisquer pessoas que tenham acesso ao 
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ambiente segregado ao da realização do Teste Público de Segurança.

CAPÍTULO XII

DO TESTE PÚBLICO DE SEGURANÇA

Art. 34. O Teste Público de Segurança no sistema eletrônico de votação realizar-se-á em período estabelecido no Marco 18 do 
Calendário do Evento, de 9 a 18 horas, na sede do TSE (SAFS, Quadra 7, lotes 1/2, Brasília /DF).

§ 1° Findado o prazo estabelecido e verificada, excepcionalmente, a necessidade de continuidade de realização de algum Plano 
de Teste, devido a sua significativa contribuição para o alcance do objetivo do TPS, a Comissão Avaliadora poderá recomendar à 
Comissão Reguladora a extensão do prazo do TPS por mais 1 (um) dia.

I  A recomendação deverá ser feita por escrito e justificada.

II  A Comissão Reguladora decidirá a respeito da recomendação e, no caso de não acatá-la, deverá justificar a decisão.

III  Caso haja necessidade de alteração de passagens e/ou da quantidade de diárias, a Comissão Reguladora deverá verificar a 
existência de disponibilidade orçamentária para o custeio das alterações.

§ 2° O local destinado ao Teste Público de Segurança será divulgado no sítio oficial do TPS.

Art. 35. Somente serão executados os planos de testes dos investigadores e/ou grupos de investigadores que:

I  tiverem sua inscrição aprovada e selecionada.

II  estiverem presentes no momento da realização dos testes.

§ 1° Somente serão autorizados os planos de testes que forem aprovados e atendam aos requisitos deste edital, que não 
causem danos físicos aos equipamentos e às instalações disponibilizados para os citados testes e que forem tecnicamente 
viáveis.

§ 2° Para os fins do inciso II deste artigo, os grupos de investigadores poderão ser representados por apenas um de seus 
componentes, ressalvado os que receberam diárias e passagens custeadas pela Justiça Eleitoral.

Art. 36. Ao final da fase de realização do Teste Público de Segurança, cada investigador ou grupo de investigadores deverá 
apresentar Relatório Investigador das ações executadas e resultados alcançados, de acordo com as regras definidas neste edital.

Art. 37. Os investigadores e/ou grupos de investigadores, caso identifiquem alguma falha, vulnerabilidade explorada ou fraude, 
deverão apresentar as respectivas sugestões de melhoria.

§ 1º Em data estabelecida pelo TSE, anterior à Cerimônia Oficial de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas a serem utilizados 
nas Eleições de 2016, os investigadores e/ou grupos de investigadores poderão ser convocados a repetir, em versão ajustada do 
sistema eleitoral, os testes que identificaram a falha, a vulnerabilidade explorada ou a fraude.

§ 2º A nova execução dos testes de que trata o parágrafo anterior não poderá ter direcionamento diferente do estipulado no 
plano que identificou a falha, vulnerabilidade explorada ou fraude, podendo o plano ser alterado somente em função das 
correções realizadas nos sistemas afetados.

§ 3º Para o disposto no § 1º, as modificações realizadas serão apresentadas de acordo com o cronograma a ser definido pela 
Comissão Reguladora.

§ 4º Os investigadores e/ou grupos de investigadores somente poderão se manifestar publicamente sobre a falha ou 
vulnerabilidade encontrada após a divulgação do relatório da Comissão Avaliadora.

CAPÍTULO XIII

DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 38. Em data estabelecida no Marco 19 do Calendário do Evento, de 10 a 11 horas, na Sede do TSE, será realizada audiência 
pública com a finalidade de:

I  divulgar os resultados e as conclusões do Teste Público de Segurança; e

II - entregar certificado de participação aos investigadores e grupos de investigadores.

§ 1° Somente será concedido o certificado referido no inciso II deste artigo aos investigadores e grupos de investigadores que 
tiveram seus planos de testes devidamente executados, independentemente do resultado.

§ 2° Além do disposto no § 1º deste artigo, somente será concedido o certificado aos componentes dos grupos que estiveram 
presentes quando da realização do respectivo teste de segurança.
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§ 3° O local da audiência pública será divulgado no sítio oficial do TPS.

CAPÍTULO XIV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39. As atividades executadas durante a fase de preparação e de realização do Teste Público de Segurança poderão ser 
registradas pelo TSE em áudio e vídeo.

Art. 40. Para ingresso no ambiente destinado à fase de preparação e à de realização do Teste Público de Segurança, deverá ser 
observado que:

I  o ingresso com CD-ROM ou DVD-ROM, já utilizado e desde que não regravável, será autorizado;

II  a entrada de outros equipamentos ou dispositivos além daqueles citados no inciso I deste artigo, desde que não tenham 
acesso à internet, deverá ser autorizada pela Comissão Reguladora;

III  os investigadores e/ou grupos de investigadores poderão utilizar os softwares que julgarem necessários e instalá-los no 
microcomputador disponibilizado pelo TSE, observando-se o disposto nos incisos I e II deste artigo;

IV  o ingresso com materiais impressos será permitido;

V  os equipamentos, dispositivos eletrônicos e materiais citados nos incisos I, II e III, quando aprovados, poderão ficar retidos 
no Tribunal Superior Eleitoral por até 60 dias após o encerramento da realização do Teste Público de Segurança.

§ 1° Os equipamentos ou dispositivos que tenham ficado retidos no TSE estarão à disposição dos participantes após o prazo 
citado no inciso V deste artigo.

§ 2° As vedações referidas nos incisos I a V deste artigo aplicam-se a quaisquer pessoas que tenham acesso ao ambiente 
destinado à fase de preparação e à fase de realização do Teste Público de Segurança.

Art. 41. O ingresso no ambiente do Teste Público de Segurança e no ambiente segregado será restrito:

I  aos investigadores e/ou grupos de investigadores;

II  aos integrantes das comissões referidas no art. 6º deste edital;

III  às demais pessoas autorizadas pela Comissão Reguladora.

Art. 42. Haverá, no ambiente de testes, computadores conectados a internet para eventuais consultas pelos investigadores e/ou 
grupos de investigadores, sob supervisão da Comissão Reguladora.

Art. 43. A Comissão Avaliadora somente poderá ter acesso ao código-fonte em caso de necessidade inafastável, sendo o acesso 
autorizado pela Comissão Reguladora, mediante a assinatura de termo de confidencialidade.

Art. 44. O relatório a ser apresentado pela Comissão Avaliadora deve observar as regras de edição e publicação definidas pela 
Comissão Organizadora.

Art. 45. Este edital será publicado no DJe/TSE e divulgado no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 46. Será dada publicidade à composição das comissões referidas no art. 6º deste edital por meio do DJe/TSE e divulgação 
no sítio oficial do TPS.

Art. 47. Integra este edital o cronograma do Teste Público de Segurança, anexo.

Art. 48. Os casos omissos serão dirimidos pelo Ministro Coordenador do Teste Público de Segurança.

Brasília, 30 de novembro de 2015.

ANEXO  CALENDÁRIO DO EVENTO

Marco Referência Descrição do marco Prazo/período

Marco 1 Art. 13 Encaminhamento do formulário de Pré-Inscrição preenchido e 
dos documentos comprobatórios exigidos.

1º a 09/12/2015

Marco 2 Art. 15 Publicação das pré-inscrições aprovadas. 11/12/2015

Marco 3 § 2º do Art. 15 Apresentação de recurso referente à fase de pré-inscrição. 11 a 15/12/2015

Marco 4 § 3º do Art. 15 Publicação do resultado do recurso referente à fase de pré- 18/12/2015
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inscrição.

Marco 5 Art. 16 Palestra referente ao funcionamento tecnológico do sistema 
eletrônico de votação

11/01/2016

Marco 6 Art. 17 Inspeção dos códigos-fonte. 11 a 13/01/2016

Marco 7 Art. 19 Encaminhamento do formulário Plano de Teste preenchido e os 
documentos complementares, caso haja.

11 a 22/01/2016

Marco 8 Art. 21 Publicação das inscrições aprovadas. 1º/02/2016

Marco 9 § 1º do Art. 21 Apresentação de recursos referente à fase de inscrição 
aprovada.

1º a 03/02/2016

Marco 10 § 2º do Art. 21 Publicação do resultado do recurso referente à fase de inscrição 
aprovada.

05/02/2016

Marco 11 Art. 24 Sorteio público para seleção de inscrições. 15/02/2016

Marco 12 Art. 25 Publicação do resultado das inscrições selecionadas. 15/02/2016

Marco 13 § 1º  do Art. 25 Apresentação de recursos referente à fase de inscrição 
selecionada.

15 a 17/02/2016

Marco 14 § 2º  do Art. 25 Publicação do resultado do recurso referente à fase de inscrição 
selecionada.

19/2/2016

Marco 15 § 1º do Art. 26 Requisição de passagens e diárias. 19 a 24/2/2016

Marco 16 Art. 28 Inspeção dos códigos-fonte. 7/03/2016

Marco 17 Art. 30 Preparação do ambiente dos testes. 7/03/2016

Marco 18 Art. 34 Realização dos Testes Públicos de Segurança. 8 a 10/03/2016
11/03* 

Marco 19 Art. 38 Audiência pública para divulgação dos resultados, conclusões do 
Teste Público de Segurança e entrega do certificado de 
participação.

15/03/2016

* dia adicional, conforme estabelecido no § 1º do Art. 34.

Assessoria de Plenário

Pauta de Julgamento

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 103/2015

Para julgamento dos processos abaixo relacionados, a partir da próxima sessão, respeitado o prazo de 48 horas, contado desta 
publicação.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 2-52.2013.6.18.0018

ORIGEM: VALENÇA DO PIAUÍ  PI (18ª ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA

RECORRENTES: WALFREDO VAL DE CARVALHO FILHO E OUTRA

ADVOGADOS: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA E OUTROS

RECORRIDA: COLIGAÇÃO CAPAZ DE FAZER

ADVOGADOS: EDSON VIEIRA ARAÚJO E OUTROS

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 3-37.2013.6.18.0018

ORIGEM: VALENÇA DO PIAUÍ  PI (18ª ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA

RECORRENTES: WALFREDO VAL DE CARVALHO FILHO E OUTRA

ADVOGADOS: JOSÉ NORBERTO LOPES CAMPELO E OUTROS
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RECORRIDA: COLIGAÇÃO CAPAZ DE FAZER

ADVOGADOS: GABRIELA ROLLEMBERG E OUTROS

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 243-42.2012.6.18.0024

ORIGEM: JOSÉ DE FREITAS  PI (24ª ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA

RECORRENTE: COLIGAÇÃO VITÓRIA QUE O POVO QUER

ADVOGADOS: HERMAN TED BARBOSA E OUTROS

RECORRIDOS: COLIGAÇÃO POR UM NOVO TEMPO E OUTROS

ADVOGADOS: EDIVALDO DA SILVA CUNHA E OUTROS

AÇÃO CAUTELAR Nº 297-76.2015.6.00.0000

ORIGEM: VALENÇA DO PIAUÍ  PI (18ª ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA

AUTORES: WALFREDO VAL DE CARVALHO FILHO E OUTRA

ADVOGADOS: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA E OUTRO

RÉ: COLIGAÇÃO CAPAZ DE FAZER

ADVOGADO: EDSON VIEIRA ARAÚJO

AÇÃO CAUTELAR Nº 298-61.2015.6.00.0000

ORIGEM: VALENÇA DO PIAUÍ  PI (18ª ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA

AUTORES: WALFREDO VAL DE CARVALHO FILHO E OUTRA

ADVOGADOS: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA E OUTRO

RÉ: COLIGAÇÃO CAPAZ DE FAZER

ADVOGADO: EDSON VIEIRA ARAÚJO

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 383-12.2012.6.19.0198

ORIGEM: ITATIAIA  RJ (198ª ZONA ELEITORAL  RESENDE)

RELATOR: MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA

RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA BASTOS

ADVOGADOS: BRUNO CALFAT E OUTROS

RECORRENTE: EDMAR BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO DE POLI DE OLIVEIRA

RECORRIDA: COLIGAÇÃO ALIANÇA SOCIALISTA

ADVOGADOS: JONAS LOPES DE CARVALHO NETO E OUTROS

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 520-29.2015.6.00.0000

ORIGEM: SANDOVALINA  SP (261ª ZONA ELEITORAL  PIRAPOZINHO)

RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX

AUTOR: ALAN FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: ADRIANO GIMENEZ STUANI

RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 541-37.2012.6.13.0165

ORIGEM: MALACACHETA  MG (165ª ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

RECORRENTE: COLIGAÇÃO JUNTOS SOMOS MAIS

ADVOGADO: WARLEY VIANEY GOMES MAIA

RECORRIDOS: MARIA IVONE RAMALHO DOS SANTOS E OUTRO

ADVOGADOS: LEONARDO DIAS SARAIVA E OUTROS

RECORRIDA: COLIGAÇÃO ACORDA MALACACHETA

ADVOGADOS: TARSO DUARTE DE TASSIS E OUTROS

RECURSO ORDINÁRIO Nº 1819-52.2014.6.26.0000

ORIGEM: SÃO PAULO  SP

RELATOR: MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA

RECORRENTE: FUAD GABRIEL CHUCRE

ADVOGADO: HENRIQUE GREGÓRIO DE LIMA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDA: MARIA FRANCISCA COLELLA CERVONE

ADVOGADA: CAROLINA COLELLA CERVONE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: FUAD GABRIEL CHUCRE

ADVOGADO: HENRIQUE GREGÓRIO DE LIMA

AÇÃO CAUTELAR Nº 1870-86.2014.6.00.0000

ORIGEM: ITATIAIA  RJ (198ª ZONA ELEITORAL  RESENDE)

RELATOR: MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA

AUTOR: LUIZ CARLOS FERREIRA BASTOS

ADVOGADOS: BRUNO CALFAT E OUTROS

RÉ: COLIGAÇÃO ALIANÇA SOCIALISTA

RECURSO ORDINÁRIO Nº 2440-02.2010.6.22.0000

ORIGEM: PORTO VELHO  RO

RELATOR: MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA

RECORRENTE: COLIGAÇÃO RONDÔNIA MELHOR PARA TODOS (PT/PSB)

ADVOGADOS: FABRÍCIO DOS SANTOS FERNANDES E OUTROS

RECORRIDO: IVO NARCISO CASSOL

ADVOGADOS: ERNANDES VIANA E OUTROS

RECORRIDO: VALDECI CAVALCANTE MACHADO

ADVOGADOS: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA E OUTRO

RECORRIDO: JOÃO APARECIDO CAHULLA

ADVOGADOS: JOÃO CARLOS BORETTI E OUTRO

RECORRIDO: JIDALIAS DOS ANJOS PINTO

ADVOGADOS: FERNANDO MARTINS GONÇALVES E OUTROS
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RECORRIDO: REDITÁRIO CASSOL

ADVOGADO: ERNANDES VIANA

RECORRIDO: ODACIR SOARES RODRIGUES

ADVOGADOS: ERNANDES VIANA E OUTROS

Brasília, 30 de novembro de 2015.

JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNÇÃO

Assessor de Plenário

SECRETARIA JUDICIÁRIA 

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição

Despacho

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO N° 318/2015   CPADI

PETIÇÃO Nº 1848 (29306-98.2006.6.00.0000) BRASÍLIA-DF

REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL (PL) - NACIONAL, POR SUA DELEGADA NACIONAL.

MINISTRO ARNALDO VERSIANI

PROTOCOLO: 5.497/2006

DESPACHO

Trata-se da prestação de contas anual do Partido Liberal (PL) - Nacional, atual Partido da República (PR), referente ao exercício 
financeiro de 2005, aprovada, com ressalvas, conforme decisão de fls.726 a 735.

Por meio da Informação nº 144 Asepa, a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias comunicou que a agremiação 
efetuou o recolhimento parcial do dano causado ao erário sem, contudo, restituir a parcela relativa aos respectivos juros de 
mora (fls. 746 a 750).

Mediante despacho publicado em 19.9.2014, determinei a intimação da sigla e dos agentes responsáveis para que recolhessem 
o saldo remanescente, conforme apurado pela Asepa (fls. 751 a 756).

Regularmente intimado, o partido apresentou petição na qual alega, em síntese, a boa fé dos gestores, aduzindo que somente 
aquele que, efetivamente, aplicou os recursos públicos disponíveis deve ser responsabilizado.

Sustenta que o cálculo mencionado na notificação para ressarcimento ao erário possui inconsistências graves nos respectivos 
parâmetros, não havendo previsão legal para a incidência dos juros de mora nos débitos oriundos das prestações de contas 
eleitorais.

Ao final, requer, dentre outras providências, o envio dos autos à Assessoria Jurídica deste Tribunal Superior, bem como "a 
inaplicabilidade de encargos acessórios (juros de mora) sobre os débitos de gestores que agiram de boa-fé a teor do disposto no 
art. 12, § 2º da Lei nº. 8.443/1992 c/c com o art. 202, §§ 1º ao 5º do Regimento Interno do TCU e da remansosa jurisprudência 
do TCU. [...]"  (fl. 767).

Ante o exposto, conforme solicitado pelo partido, determino o envio dos autos à Assessoria Jurídica, para manifestação cabível.

Publique-se.

Brasília/DF, 15 de maio de 2015.

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente
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Decisão monocrática

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 151/2015 - CPADI

PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 1883-85.2014.6.00.0000 BRASÍLIA-DF

REQUERENTE: SOLIDARIEDADE (SD) - NACIONAL

ADVOGADOS: TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA E OUTRO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

PROTOCOLO: 35.374/2014

DECISÃO

Trata-se de requerimento apresentado pelo SOLIDARIEDADE (SD) em 23.11.2015,  no sentido de que as inserções de 
propaganda partidária a serem veiculadas nos dias 28.11.2015 (sábado), 1º.12.2015 (terça-feira), 3.12.2015 (quinta-feira) e 
5.12.2015 (sábado) tenham conteúdo regionalizado no Estado do Amazonas, mantendo-se o aspecto nacional para os demais 
Estados.

Invoca a nova redação do parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.096/95, que lhe foi dada pelo art. 3º da recente Lei nº 
13.165/2015, em vigor em 29/09/2015.

Assevera que houve deliberação do órgão partidário nacional em tal sentido. Esclarece, ainda, que os horários das veiculações 
das referidas inserções já foram reservados junto aos veículos de comunicação no prazo legal, bem como já estão prontas todas 
as mídias com o conteúdo nacional e o exclusivo para o estado de Amazonas, sendo certo que será respeitada a antecedência 
mínima para a entrega do material prevista no art. 46, § 5º da Lei nº 9.096/95.

É o relatório. Decido.

O SD, por meio de seu requerimento, busca a alteração, neste final de ano, da forma de fruição de um direito que lhe foi 
concedido ainda no ano passado, pela decisão que proferi aos 05/12/2014 (fls. 17/19), consistente na transmissão da 
propaganda partidária em rede nacional.

Até a recente alteração legislativa, esta e. Corte tinha julgados no sentido de que a regionalização desvirtuaria as regras então 
vigentes:

CONSULTA. POSSIBILIDADE. TRANSMISSÃO. PROPAGANDA. PARTIDÁRIA NACIONAL. CARÁTER REGIONALIZADO.

1. Não é possível a destinação para o âmbito partidário estadual do tempo reservado para os programas e para as inserções 
nacionais da propaganda partidária, com a transmudação do seu conteúdo de caráter nacional para regional, em formatos 
diferentes nos vários Estados da Federação. Precedentes: Pedidos de Reconsideração no PP nº 132-97, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 
de 2.6.2014; PP nº 15-09, relª. Minª. Luciana Lóssio, DJe de 24.4.2014;

2. Se a legislação eleitoral estabelece que partidos tenham direito a inserções nacionais e estaduais, não se mostra viável adotar 
a prática da "regionalização"  das inserções nacionais, que nada mais é do que transformar a inserção nacional em estadual, 
acarretando o desvirtuamento das regras.

Consulta respondida de forma negativa.

(CTA 93750, Rel. Ministro  HENRIQUE NEVES, julgado em 12/05/2015, DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 109, 
Data 11/06/2015, Página 9, sem grifos no original)

Entendo que a alteração de um direito que lhe foi concedido no ano passado de forma igualitária para todos os demais 
partidos, em sendo feito de forma monocrática e individual para o Requerente, pode afetar a isonomia e a igualdade de 
tratamento dos demais partidos.

Por estes motivos, INDEFIRO o pedido, devendo a agremiação praticar a propaganda nos limites do que já lhe foi deferido 
anteriormente.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 27 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
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Relatora

Coordenadoria de Processamento

Decisão monocrática

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 232/2015 - SEPROC3

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 924-75.2014.6.23.0000 BOA VISTA-RR

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDA: EGLAUCIANE RIBEIRO SILVA

ADVOGADA: ANA CLÉCIA RIBEIRO ARAÚJO SOUZA

Ministro Henrique Neves da Silva

Protocolo: 16.506/2015

DECISÃO

O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial 

(fls. 61-66v) contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima 

(fls. 54-58) que, por unanimidade, julgou não prestadas as contas de campanha apresentadas por Eglauciane Ribeiro Silva 
referentes às Eleições de 2014, quando concorreu ao cargo de deputado estadual.

Eis a ementa do acórdão regional (fl. 54):

ELEIÇÕES/2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR AS CONTAS. PRAZO DE 72 HORAS. 
ART. 30, IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. OMISSÃO. CONTAS DECLARADAS NÃO PRESTADAS. SANÇÃO À AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. 
DESCABIMENTO. 

1. O exame da prestação de contas tem por escopo verificar a regularidade e a correta apresentação das peças e dos 
documentos exigidos, valendo-se dos procedimentos específicos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral.

2. Declaram-se não prestadas as contas de campanha de candidato que após notificado, permanece omisso no cumprimento do 
dever legal (Lei nº 9.504/97, art. 30, IV).

3. Não há fundamento legal que respalde a aplicação da sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário 
às agremiações, quando julgadas não prestadas as contas de seus candidatos.

4. Contas julgadas não prestadas.

Nas razões do apelo, o recorrente sustenta, em suma, que:

a) o Tribunal de origem violou o art. 58, II, da Res.-TSE

nº 23.406, pois julgou as contas da candidata como não prestadas sem lhe impor a sanção prevista no referido dispositivo;

b) as sanções aplicadas às agremiações partidárias justificam-se em razão de serem elas responsáveis por fiscalizar os recursos 
utilizados pelos seus candidatos;

c) os partidos políticos têm a obrigação de assistir os seus candidatos nas prestações de contas de campanha, a fim de amenizar 
a ausência de amparo técnico, contábil e jurídico verificado após as eleições;

d) nos termos do art. 54, §§ 3º e 4º, da Res.-TSE nº 23.406, o partido que lançar candidato ficará totalmente responsável pela 
prestação de contas da sua campanha, sob pena de sofrer sanções de ordem financeira;

e) a legislação condicionou a utilização dos recursos do Fundo Partidário à regularidade da prestação de contas, o que evidencia 
a obrigação de o partido político acompanhar os recursos gastos pelos candidatos;

f) a responsabilidade solidária dos partidos políticos em relação à desaprovação ou não da prestação das contas de campanha 
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decorre do art. 17, III, da Constituição Federal, razão pela qual é legal o art. 58, II, da Res.-TSE nº 23.406;

g) o interesse jurídico dos partidos em relação à prestação de contas também decorre do fato de, no Brasil, o exercício da 
capacidade eleitoral passiva ser condicionada à filiação partidária e de o mandato pertencer à agremiação partidária, conforme 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Res.-TSE nº 22.610;

h) a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima é no sentido da aplicação da sanção prevista no art. 58, II, da Res.-
TSE nº 23.406 aos partidos políticos;

i) não pretende o reexame das provas dos autos, mas, sim, a correta interpretação e aplicação do art. 58, II, da Res.-TSE

nº 23.406 no caso de as contas do candidato serem julgadas não prestadas.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja aplicada ao partido político a sanção de suspensão do repasse da quota do 
Fundo Partidário.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 71).

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 74-82), sob os seguintes argumentos:

a) no campo axiológico, tendo em vista as inúmeras rejeições de contas prestadas por candidatos políticos, inviabilizar o repasse 
de quotas partidárias de modo generalizado implicaria asfixiar as agremiações, subtraindo-lhes a principal fonte de provisão 
financeira;

b) uma vez que o partido político não participou da relação processual, não há como lhe imputar a sanção;

c) a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de reconhecer a ausência de legitimidade recursal de partido político para atuar 
em processo de prestação de contas de candidato, já que esta não repercute na esfera jurídica da agremiação;

d) o candidato é responsável por administrar e prestar as suas contas autônoma e diretamente à Justiça Eleitoral, nos termos 
dos arts. 20 e 28, § 2º, da Lei nº 9.504/97;

e) a interpretação que deve ser dada ao parágrafo único do 

art. 25 da Lei nº 9.504/97 é a de que a suspensão de quota do Fundo Partidário deve ser efetuada somente se o partido ou o 
comitê a ele vinculado praticar irregularidades capazes de ocasionar a rejeição das contas do candidato.

É o relatório.

_

Decido.

O recurso especial é tempestivo. O Ministério Público Eleitoral foi intimado pessoalmente do acórdão regional em 26.8.2015 (fl. 
60), e o apelo foi interposto em 28.8.2015 (fl. 61) em peça subscrita por Procurador Regional Eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral aponta violação ao art. 58, II, da Res.-TSE nº 23.406 e divergência jurisprudencial, argumentando 
que o TRE/RR, ao julgar não prestadas as contas da candidata, deveria ter imposto ao partido ao qual ela é filiada a sanção de 
suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário.

O referido dispositivo estabelece que:

[...]

Art. 58. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:

[...]

lI - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos dos § 3º e 4º do art. 54 
desta resolução.

[...]

Os §§ 3º e 4º do art. 54 da Res.-TSE nº 23.406, por sua vez, regulamentam o art. 25 da Lei nº 9.504/97, determinando a 
imposição, ao partido político, da suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário ou o desconto do valor a ser 
repassado da importância apontada como irregular.

Recentemente, no julgamento do REspe nº 5881-33, da relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, ocorrido em 
17.9.2015, esta Corte assentou a impossibilidade de aplicar a penalidade descrita no parágrafo único do art. 25 da Lei nº 
9.504/97 quando a rejeição das contas não decorrer de falha imputada ao partido. Eis a ementa do acórdão atinente ao 
referido julgamento:

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CONTAS REJEITADAS POR MOTIVOS ALHEIOS À 
ATUAÇÃO DO PARTIDO. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO 
ART. 25, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.504/97. DESPROVIMENTO.

Nos processos de prestação de contas de candidato, não se aplica a sanção de suspensão de quotas de fundo partidário, se a 
desaprovação da conta não tem, como causa, irregularidade decorrente de ato do partido. Interpretação do parágrafo único do
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art. 25 da Lei nº 9.504/97.

Recurso especial eleitoral desprovido.

Cito trecho do voto proferido pela relatora na ocasião:

[...]

A meu sentir, o parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.504/97 não é norma sancionadora, mas sim dispositivo que esclarece o 
caput e limita a aplicação de determinada sanção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e pelo período de 1 a 12 
meses.

Tal dispositivo - para receber a interpretação pretendida pelo Recorrente - depende da existência de suposta norma 
sancionadora que preveja a eventual sanção de suspensão das quotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial das 
contas do candidato, norma esta que atualmente não existe no ordenamento.

Portanto, a aplicação do dispositivo só tem cabimento, como bem ponderou o Parquet em seu parecer, em casos de 
irregularidade nas contas do partido, que porventura repercuta nas contas do candidato, o que não é a hipótese dos autos.

Se assim não se entender realmente a quantidade de casos de rejeição de contas de candidato fruto de questões de sua 
responsabilidade, implicaria na permanente suspensão das quotas do Fundo Partidário, afetando inevitavelmente a subsistência 
das agremiações.

[...]

Por fim, anoto que a manifestação da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, no parecer emitido às fls. 74-82, foi no sentido do não 
provimento do recurso, com base em fundamentos similares aos adotados por esta Corte Superior no já citado precedente.

Por essas razões e nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao recurso 
especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 30 de novembro de 2015.

Ministro Henrique Neves da Silva

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 1144-73.2014.6.23.0000 BOA VISTA-RR

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: WILLIAMS TATAIRA DA SILVA

Ministro Henrique Neves da Silva

Protocolo: 19.566/2015

DECISÃO

O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial 

(fls. 45-50v) contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima 

(fls. 24-27) que, por unanimidade, julgou não prestadas as contas de campanha apresentadas por Williams Tataira da Silva 
referentes às Eleições de 2014, quando concorreu ao cargo de deputado estadual.

Eis a ementa do acórdão regional (fl. 24):

ELEIÇÕES/2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR AS CONTAS. PRAZO DE 72 HORAS. 
ART. 30, IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. OMISSÃO. CONTAS DECLARADAS NÃO PRESTADAS.

1. O exame da prestação de contas tem por escopo verificar a regularidade e a correta apresentação das peças e dos 
documentos exigidos, valendo-se dos procedimentos específicos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral.

2. Declaram-se não prestadas as contas de campanha de candidato que após notificado, permanece omisso no cumprimento do 
dever legal (Lei nº 9.504/97, art. 30, IV).

3. Contas julgadas não prestadas.

Opostos embargos de declaração, foram eles acolhidos sem efeitos modificativos, nos termos da seguinte ementa (fl. 37):
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ELEIÇÕES/2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. 
PROVIMENTO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE.

1. A existência de obscuridade justifica a integração do julgado a integração do acórdão (Código Eleitoral, art. 275, I).

2. À míngua de fundamento legal, não é possível a aplicação da sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo 
Partidário às agremiações, em processo que julga não prestadas as contas de seus candidatos.

3. A interpretação mais consentânea com a Lei das Eleições é aquela segundo a qual a punição prevista no inciso I, do art. 58 da 
Resolução TSE n.º 23.406/2014 somente é cabível nos processos de prestação de contas de candidatos. Ao passo que a sanção 
ao partido (inciso II), apenas ocorre nos processo em que julgadas suas contas ou reprovadas as contas de seus candidatos. 
Entendimento contrário resultaria, necessariamente, em violação à regra insculpida no

art. 105, da Lei n.º 9.504/97.

4. Embargos conhecidos e providos, sem, contudo, alterar o julgado combatido.

Nas razões do apelo, o recorrente sustenta, em suma, que:

a) o Tribunal de origem violou o art. 58, II, da Res.-TSE

nº 23.406, pois julgou as contas do candidato como não prestadas sem lhe impor a sanção prevista no referido dispositivo;

b) as sanções aplicadas às agremiações partidárias justificam-se em razão de elas serem responsáveis por fiscalizar os recursos 
utilizados pelos seus candidatos;

c) os partidos políticos têm a obrigação de assistir os seus candidatos nas prestações de contas de campanha, a fim de amenizar 
a ausência de amparo técnico, contábil e jurídico verificado após as eleições;

d) nos termos do art. 54, §§ 3º e 4º, da Res.-TSE nº 23.406, o partido que lançar candidato ficará totalmente responsável pela 
prestação de contas da sua campanha, sob pena de sofrer sanções de ordem financeira;

e) a legislação condicionou a utilização dos recursos do Fundo Partidário à regularidade da prestação de contas, o que evidencia 
a obrigação de o partido político acompanhar os recursos gastos pelos candidatos;

f) a responsabilidade solidária dos partidos políticos em relação à desaprovação ou não da prestação das contas de campanha 
decorre do art. 17, III, da Constituição Federal, razão pela qual é legal o art. 58, II, da Res.-TSE nº 23.406;

g) o interesse jurídico dos partidos em relação à prestação de contas também decorre do fato de, no Brasil, o exercício da 
capacidade eleitoral passiva ser condicionada à filiação partidária e de o mandato pertencer à agremiação partidária, conforme 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Res.-TSE nº 22.610;

h) a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima é no sentido da aplicação da sanção prevista no art. 58, II, da Res.-
TSE nº 23.406 aos partidos políticos;

i) não pretende o reexame das provas dos autos, mas, sim, a correta interpretação e aplicação do art. 58, II, da Res.-TSE

nº 23.406 no caso de as contas do candidato serem julgadas não prestadas.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja aplicada ao partido político a sanção de suspensão do repasse de quotas do 
Fundo Partidário.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 55).

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 58-66), sob os seguintes argumentos:

a) no campo axiológico, tendo em vista as inúmeras rejeições de contas prestadas por candidatos políticos, inviabilizar o repasse 
de quotas partidárias de modo generalizado implicaria asfixiar as agremiações, subtraindo-lhes a principal fonte de provisão 
financeira;

b) uma vez que o partido político não participou da relação processual, não há como lhe imputar a sanção;

c) a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de reconhecer a ausência de legitimidade recursal de partido político para atuar 
em processo de prestação de contas de candidato, já que esta não repercute na esfera jurídica da agremiação;

d) o candidato é responsável por administrar e prestar as suas contas autônoma e diretamente à Justiça Eleitoral, nos termos 
dos arts. 20 e 28, § 2º, da Lei nº 9.504/97;

e) a interpretação que deve ser dada ao parágrafo único do 

art. 25 da Lei nº 9.504/97 é a de que a suspensão de quota do Fundo Partidário deve ser efetuada somente se o partido ou o 
comitê a ele vinculado praticar irregularidades capazes de ocasionar a rejeição das contas do candidato.

É o relatório.

Decido.

O recurso especial é tempestivo. O Ministério Público Eleitoral foi intimado pessoalmente do acórdão regional em 11.9.2015, 
sexta-feira (fl. 44), e o apelo foi interposto em 15.9.2015, terça-feira (fl. 45), em peça subscrita por Procurador Regional 
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Eleitoral Substituto.

O Ministério Público Eleitoral aponta violação ao art. 58, II, da Res.-TSE nº 23.406 e divergência jurisprudencial, argumentando 
que o TRE/RR, ao julgar não prestadas as contas do candidato, deveria ter imposto ao partido ao qual ele é filiado a sanção de 
suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário.

O referido dispositivo estabelece que:

[...]

Art. 58. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:

[...]

lI - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos dos § 3º e 4º do art. 54 
desta resolução.

[...]

Os §§ 3º e 4º do art. 54 da Res.-TSE nº 23.406, por sua vez, regulamentam o art. 25 da Lei nº 9.504/97, determinando a 
imposição, ao partido político, da suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário ou o desconto do valor a ser 
repassado da importância apontada como irregular.

Recentemente, no julgamento do REspe nº 5881-33, da relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, ocorrido em 
17.9.2015, esta Corte assentou a impossibilidade de aplicar a penalidade descrita no parágrafo único do art. 25 da Lei nº 
9.504/97 quando a rejeição das contas não decorrer de falha imputada ao partido. Eis a ementa do acórdão atinente ao 
referido julgamento:

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CONTAS REJEITADAS POR MOTIVOS ALHEIOS À 
ATUAÇÃO DO PARTIDO. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO 
ART. 25, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.504/97. DESPROVIMENTO.

Nos processos de prestação de contas de candidato, não se aplica a sanção de suspensão de quotas de fundo partidário, se a 
desaprovação da conta não tem, como causa, irregularidade decorrente de ato do partido. Interpretação do parágrafo único do

art. 25 da Lei nº 9.504/97.

Recurso especial eleitoral desprovido.

Cito trecho do voto proferido pela relatora na ocasião:

[...]

A meu sentir, o parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.504/97 não é norma sancionadora, mas sim dispositivo que esclarece o 
caput e limita a aplicação de determinada sanção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e pelo período de 1 a 12 
meses.

Tal dispositivo - para receber a interpretação pretendida pelo Recorrente - depende da existência de suposta norma 
sancionadora que preveja a eventual sanção de suspensão das quotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial das 
contas do candidato, norma esta que atualmente não existe no ordenamento.

Portanto, a aplicação do dispositivo só tem cabimento, como bem ponderou o Parquet em seu parecer, em casos de 
irregularidade nas contas do partido, que porventura repercuta nas contas do candidato, o que não é a hipótese dos autos.

Se assim não se entender realmente a quantidade de casos de rejeição de contas de candidato fruto de questões de sua 
responsabilidade, implicaria na permanente suspensão das quotas do Fundo Partidário, afetando inevitavelmente a subsistência 
das agremiações.

[...]

Por fim, anoto que a manifestação da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, no parecer emitido às fls. 58-66, foi no sentido do não 
provimento do recurso, com base em fundamentos similares aos adotados por esta Corte Superior no já citado precedente.

Por essas razões e nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao recurso 
especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 30 de novembro de 2015.

Ministro Henrique Neves da Silva

                            Relator
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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 3479-55.2014.6.09.0000 GOIÂNIA-GO

RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTICIPAÇÃO POPULAR

ADVOGADOS: COLEMAR JOSÉ DE MOURA FILHO E OUTROS

RECORRENTE: LEONARDO LINS DE ALBUQUERQUE

ADVOGADOS: KAMILLA GOMES GUIMARÃES E OUTROS

RECORRIDO: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ADVOGADOS: SIDNEY SÁ DAS NEVES E OUTROS

RECORRIDO: JOSÉ ELITON DE FIGUERÊDO JÚNIOR

ADVOGADOS: DYOGO CROSARA E OUTROS

RECORRIDO: LEONARDO LINS DE ALBUQUERQUE

ADVOGADOS: KAMILLA GOMES GUIMARÃES E OUTROS

Ministro Henrique Neves da Silva

Protocolo: 4.471/2015

DECISÃO

A Coligação Majoritária Participação Popular e Leonardo Lins de Albuquerque interpuseram recursos especiais eleitorais (fls. 
414-430 e 447-452) contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, 
no mérito, deu provimento ao recurso de José Eliton de Figuerêdo Júnior e negou provimento aos recursos interpostos pelos 
ora recorrentes, mantendo a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,00, em razão de veiculação de propaganda institucional 
em período vedado pela legislação eleitoral.

Eis a ementa do acórdão regional (fls. 389-390):

ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. 

ART. 73, VI, `B", DA LEI Nº 9.504/97. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ILEGITIMIDADE 
ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. RESPONSABILIDADE. 
PRESIDENTE DA CELG-D. CARACTERIZAÇÃO. CANDIDATOS REPROCEDÊNCIA. PRÉVIA CIÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO DOS 
BENEFICIÁRIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

1. Não há se falar em litispendência entre representações que versem sobre propagandas veiculadas em horários, dias ou 
emissoras diferentes, já que a causa de pedir é diversa. 

2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da pertinência subjetiva entre o representado e o direito material 
controvertido. 

3. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada, uma vez que, para demandar perante a Justiça Eleitoral, o representante da 
coligação não precisa de autorização dos partidos que a compõem. 

4. Caracterizada a veiculação de propaganda institucional nos três meses que antecedem o pleito. Conduta vedada prevista no 
art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Aplicação da multa ao Presidente da CELG-D, já que configurada a sua responsabilidade, na 
condição de autorizador da veiculação da peça publicitária. 

5. Consoante recente decisão unânime do c. TSE, "é indispensável a comprovação de autorização ou prévio conhecimento dos 
beneficiários quanto à veiculação de propaganda institucional em período vedado, não podendo ser presumida a 
responsabilidade do agente público. O uso abusivo de propaganda travestida de institucional não afasta a ressalva." (RP 778-
73/DF, rel. min. Admar Gonzaga, julg. Em 03/09/14). Responsabilidade dos beneficiários afastada, por falta de prova de sua 
prévia ciência ou autorização. 

6. Recurso do terceiro representado conhecido e improvido. Recurso do segundo representado conhecido e provido. Face à 
convergência de interesses (art. 509 do CPC), afastada a condenação do primeiro representado. 

RECURSO. COLIGAÇÃO REPRESENTANTE. MAJORAÇÃO DA MULTA. DESPROVIMENTO. 

1. Inviável a majoração da multa pretendida, se a fixação no mínimo legal atende a razoabilidade e a proporcionalidade da 
cominação. 

2. Recurso da representante conhecido e desprovido.

Opostos embargos de declaração por Leonardo Lins de Albuquerque, foi-lhes negado provimento, à unanimidade, em acórdão 
assim ementado (fl. 437):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
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1. Se a parte embargante, longe de apontar reais vícios sanáveis pela via aclaratória, pretende rediscutir matéria já decidida, de 
forma completa e fundamentada, pelo acórdão embargado, não merecem acolhimento os embargos declaratórios, porquanto 
divorciados dos pressupostos específicos previstos no art. 535 do CPC.

2. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento aos recursos especiais da Coligação Participação Popular e de Leonardo 
Lins de Albuquerque (fls. 455-457) por meio de decisão atacada por agravos, aos quais dei provimento para melhor exame do 
especial (fls. 550-561).

Em suas razões recursais, a Coligação Majoritária Participação Popular alega, em suma, que:

a) não pretende o revolvimento de matéria fática, mas, sim, o correto reenquadramento jurídico aplicável ao caso, o que não 
encontra óbice nas Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e 279 do Supremo Tribunal Federal;

b) "o próprio acórdão que reformou a sentença reconheceu expressamente que os fatos restaram incontroversos com relação a 
se tratar da propaganda institucional em período vedado a beneficiar eleitoralmente os candidatos à reeleição" 

(fl. 419);

c) o caso da RP nº 778-73 não se assemelha ao ora debatido, não permitindo a conclusão de que os recorridos não tiveram 
prévio conhecimento da propaganda de que foram beneficiados;

d) na RP nº 778-73, o caso era de publicidade que não foi dirigida ao consumidor final enquanto a propaganda em tela foi 
levada a todo o público goiano consumidor de energia, em pleno período eleitoral;

e) a publicidade institucional veiculada pela CELG representava uma reposta à propaganda realizada no horário gratuito pela 
oposição ao governo estadual, violando o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 e o art. 50, VI, b, da Res.-TSE nº 23.404;

f) no citado precedente, a propaganda não tinha a finalidade de desequilibrar o pleito, não tendo vinculação com o debate 
eleitoral. Já no caso vertente, conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, "a propaganda institucional impugnada, embora 
não identifique autoridades ou administrações públicas, tem o cabedal de desequilibrar o pleito eleitoral, na medida em que a 
discussão dos prejuízos experimentados pela CELG ao longo dos anos em nosso Estado ganhou proporções gigantescas, com 
acusações mútuas entre os candidatos e governos, daí porque aquilo que a CELG chamou de mero `Comunicado Técnico" não 
se prestou apenas a informar a população, mas criar, a favor do Governador atual e candidato à reeleição, a expectativa de que 
é ele o mais apto a ocupar o cargo" (fl. 423);

g) o acórdão regional, ao assentar que os recorridos não tinham conhecimento ou não autorizaram a publicidade, vai de 
encontro ao que entendem outros tribunais eleitorais e o TSE, no sentido de que a responsabilidade do governador é 
automática e tácita, independentemente de autorização, até mesmo quando for determinada a retirada da publicidade. Cita 
julgados;

h) todos os precedentes transcritos apontam no sentido de que o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicado de modo 
objetivo. Ou seja, a proibição de veiculação de propaganda institucional após 5 de julho independe de ser comprovada a 
autorização ou a ciência do agente público, bastando, para tanto, que tenha beneficiado determinada candidatura;

i) a afirmação de que os representados não tinham prévia ciência da propaganda institucional carece de razoabilidade, uma vez 
que, em que pese o chefe do Poder Executivo estadual não ter determinado expressamente a sua publicação, não há dúvida de 
que possuía conhecimento da sua veiculação, tendo em vista o cargo que ocupava;

j) as circunstâncias do caso apontam para o prévio conhecimento dos representados da propaganda em que foram 
beneficiados, nos termos do art. 40-B, parágrafo único, da Lei

nº 9.504/97;

k) o valor da multa aplicada aos ora recorridos por prática de conduta vedada, correspondente ao mínimo legal, é totalmente 
desproporcional, porquanto a propaganda foi veiculada nas principais emissoras de televisão, diariamente, em horário nobre 
(19h30);

l) se o julgador reconheceu a gravidade da conduta praticada e a potencialidade da repercussão da propaganda institucional, 
apta a desequilibrar o pleito eleitoral, não é possível deixar de fixar um montante significativo a título de multa aos recorridos;

m) a multa cominada aos recorridos deve ser majorada para se adequar à gravidade e à repercussão da veiculação da 
propaganda que beneficiou os candidatos.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial, a fim de que seja reformada a sentença inclusive majorando o 
valor da multa imputada aos recorridos.

Por sua vez, Leonardo Lins de Albuquerque sustenta, em síntese, que:

a) o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II, da Constituição Federal e 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, pois o aludido dispositivo de 
lei não faz menção expressa a necessidade de autorização da Justiça Eleitoral para a veiculação de propaganda institucional;

b) é clara a violação ao preceito constitucional quando o acórdão não afasta a responsabilidade do recorrente, por ter este 
realizado procedimento não previsto em lei.
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Postula o conhecimento e o provimento do recurso especial eleitoral, para reformar o acórdão vergastado.

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do apelo, sob os seguintes argumentos:

a) no que se refere ao apelo interposto por Leonardo Lins de Albuquerque, a decisão recorrida está em consonância com a 
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, incidindo, na espécie, o teor da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça;

b) o Tribunal de origem assentou que o recorrente deveria ter solicitado autorização da Justiça Eleitoral para divulgação da 
publicidade em período vedado, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior;

c) quanto ao recurso interposto pela Coligação Majoritária Participação Popular, que tem por objeto a majoração da multa e a 
responsabilização dos candidatos, para esta Corte Superior reconhecer a ciência prévia dos beneficiários da propaganda 
impugnada, seria necessário reexaminar fatos e provas, medida inviável nos recursos de natureza extraordinária. Além disso, a 
fixação de penalidade pecuniária foi devidamente fundamentada, afastando a alegada afronta aos princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade.

É o relatório.

Decido.

Analiso os recursos separadamente, tendo em vista a oposição de interesses entre os recorrentes.

I - Recurso especial de Leonardo Lins de Albuquerque

O recurso especial é tempestivo. O recurso foi interposto em 9.1.2015 (fl. 447), antes da publicação do acórdão alusivo aos 
embargos de declaração, que ocorreu no DJE em 15.1.2015 (fl. 444). Não houve ratificação do recurso especial, dispensável na 
espécie conforme pronunciamento recente desta Corte (vide REspe nº 1046-83, rel. Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão 
Min. Dias Toffoli, DJE de 20.5.2015).

A peça recursal foi subscrita por advogada habilitada nos autos (procuração à fl. 323).

O recorrente aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II, da Constituição Federal e 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, pois o 
aludido dispositivo de lei não faz menção expressa a necessidade de autorização da Justiça Eleitoral para a veiculação de 
propaganda institucional.

Na espécie, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás manteve a decisão que julgou parcialmente procedente representação, com 
base no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, para aplicar a pena de multa ao ora recorrente, a Marconi Ferreira Perillo e a José 
Eliton de Figuerêdo Júnior, em virtude da divulgação de publicidade institucional nos três meses antes do pleito de 2014 no 
Estado de Goiás.

O recorrente, na qualidade de diretor-presidente da Empresa CELG Distribuição - Companhia Energética do Estado de Goiás, 
teria sido o responsável pela veiculação de publicidade institucional.

Para o melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 396-402):

[...]

MÉRITO - DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES

Afirma a defesa que a publicidade atacada possui natureza técnica e tem por finalidade informar e esclarecer os consumidores 
acerca do reajuste de energia elétrica, autorizado e homologado pela ANEEL, em respeito aos princípios da transparência e da 
publicidade; e que é feita todos os anos no mês de setembro, mês-base para a aplicação do reajuste, em cumprimento ao 
contrato de concessão, cuja cláusula quinta, item IX, determina a obrigação de "prestar contas aos usuários, anualmente, da 
gestão do serviço público de distribuição de energia elétrica concedido (...) assegurando ampla divulgação nos meios de 
comunicação acessíveis aos consumidores de sua área de concessão".

Aponta normas da ANEEL que exigem a efetiva comunicação aos usuários do serviço concedido e ao público em geral, 
especialmente no tocante a aumento de tarifa.

Argumenta que o aumento da tarifa sem a comunicação eficaz inviabilizaria a rotina de trabalho da CELG, em face do elevado 
número de reclamações que o fato ocasionaria. 

Acena com a ausência de potencialidade da publicidade para influenciar no resultado das eleições e de culpa do recorrente.

Sem razão, entretanto.

Veio aos autos o vídeo com a publicidade impugnada, bem como a respectiva degravação, onde se vê que a CELG busca 
esclarecer o regramento dos reajustes anuais das tarifas de energia elétrica e, além disso, consigna que "é importante lembrar 
que a tarifa da CELG também já é uma das mais baratas do país. A CELG trabalha para estar sempre perto de você, oferecendo 
os melhores serviços, pelas melhores tarifas possíveis". A publicidade é precedida e seguida de um jingles com os dizeres: 
"trabalhando com energia pra fazer acontecer, todo dia qualquer hora, a CELG está com você".

Sabe-se que, na propaganda da oposição em período que precedeu a veiculação da publicidade atacada, atacou-se os 
candidatos representados em razão do aumento da energia elétrica, que se reputava excessivo, o que fez, desta forma, parecer 
que a publicidade institucional veiculada pela CELG D representava uma resposta à propaganda da oposição ao governo 
estadual. Porém, independentemente desse fato, a aludida publicidade institucional da CELG vilipendiou a regra do art. 73, VI, 
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'b1, da Lei 9.504/97 (e art. 50, VI, 'b', da Res. TSE 23404/2013), como se verá a seguir.

A Lei das Eleições, notadamente as disposições contidas no artigo 73, visa salvaguardar a igualdade de oportunidades entre os 
postulantes a cargos públicos, por meio da vedação de condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre 
candidatos nos pleitos eleitorais.

Nessa trilha, o dispositivo supra proibiu a prática das condutas ali descritas aos agentes públicos, definindo-os como aqueles 
que exercem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 
outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública 
direta, indireta, ou fundacional.

O artigo 73, VI, "b", da Lei Eleitoral tem o seguinte teor:

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

(...)

VI - nos três meses que antecedem o pleito: (...)

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade 
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das 
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela 
Justiça Eleitoral;"

O Tribunal Superior Eleitoral, em inúmeros precedentes, assentou que basta a veiculação da propaganda institucional nos três 
meses anteriores ao pleito para a caracterização da conduta prevista no 

art. 73, VI, "b", da Lei n° 9.504/97. As únicas exceções dizem respeito à propaganda de produtos e serviços que tenham 
concorrência no mercado e a grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral, circunstâncias que 
não ocorreram no caso vertente.

Quis o legislador que o interesse público, quanto ao direito de informação acerca dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas da administração pública, direta ou indireta, cedesse espaço, durante o processo eleitoral, ao igualmente relevante 
interesse, também público, de que não sejam assimétricas as condições de disputa entre os candidatos.

Assim, as entidades da Administração Pública indireta, em particular as sociedades de economia mista e as empresas públicas, 
podem fazer propaganda institucional relativa a produtos ou serviços que tenham concorrência no mercado. Tal não ocorre 
com a CELG D, já que os serviços que presta ou os produtos que vende não possuem concorrência no mercado, já que são 
realizados em regime de monopólio, e por isso, nos três meses que antecedem o pleito, não pode fazer qualquer publicidade 
institucional que se refira, ainda que indiretamente, a essas atividades, tal como ocorreu na hipótese destes autos.

A segunda ressalva da regra legal citada é a da publicidade destinada a atender grave e urgente necessidade pública. A 
informação a que se refere a publicidade impugnada não parece tratar-se de necessidade pública grave e urgente, como 
pretende fazer crer o recorrente 

(fls. 460). Porém, ainda que o fosse, somente seria lícito veiculá-la após o reconhecimento de tais características pela Justiça 
Eleitoral.

Cumpre registrar que a publicidade a que se refere a mídia digital anexada aos autos, conquanto não identifique autoridades ou 
administrações públicas, contribuiu para o desequilíbrio do pleito eleitoral, na medida em que a discussão dos prejuízos 
experimentados pela CELG ao longo dos anos, no Estado de Goiás, ganhou proporções gigantescas, com acusações mútuas 
entre os candidatos e governos, daí porque aquilo que a CELG chamou de mero "Comunicado Técnico" não se prestou apenas a 
informar a população, mas acabou por favorecer a candidatura do atual Governador e seu Vice, ambos reeleitos.

Sem dúvida, não se justificava, às vésperas da eleição, a informação de que a CELG - Companhia Energética de Goiás reajustaria 
sua tarifa em valores inferiores aos praticados por outros Estados, senão para dar credibilidade ao atual Chefe do Executivo 
junto ao eleitorado goiano e captar seus votos.

De qualquer modo, conforme tem entendido o c. TSE, "o ilícito resta configurado independentemente de o candidato se 
beneficiar ou não com a conduta e esta acarretar ou não danos, haja vista que, para a imposição das sanções previstas no art. 
73 da Lei n° 9.504/97, não se examina a potencialidade ofensiva, bastando a simples ocorrência da conduta" (RESPE n° 24.883, 
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 9.6.06; e RESPE n° 21.380, Rel. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, DJ 6.8.04). Por isso, a 
ausência de potencialidade lesiva, apontada no recurso (fls. 461/466), não tem o condão de afastar a responsabilidade pela 
prática da conduta vedada em exame.

Caracterizada, pois, a veiculação de propaganda de caráter institucional, em período vedado pela legislação eleitoral, passo ao 
exame da responsabilidade dos recorrentes.

Mesmo conhecendo a repercussão que a publicidade teve naquele momento de fortes embates na propaganda eleitoral, é 
indispensável a comprovação de autorização ou prévio conhecimento dos beneficiários quanto à veiculação de propaganda 
institucional em período vedado, não podendo ser presumida a responsabilidade do agente público, ressalva que não é afastada 
ainda que tenha sido caracterizado o uso abusivo de propaganda travestida de institucional.
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Nesse sentido a decisão recentemente proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao examinar um caso de publicidade 
institucional da Petrobrás, em que restou afastada a responsabilidade da Presidente da República, então candidata à reeleição. 
Veja-se a ementa:

"ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, b, DA LEI N° 9.504/97. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. 
RESPONSABILIDADE. PRESIDENTE DA PETROBRÁS. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. DEMAIS REPRESENTADOS. 
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E PRÉVIO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA PARA INTERVIR OU EXERCER 
CONTROLE NA PUBLICIDADE.

1. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da petição inicial, em razão, respectivamente, da existência 
de pertinência subjetiva entre os representados e o direito material controvertido, e de presença dos elementos necessários ao 
estabelecimento da relação jurídico-processual. Decisão unânime.

2. Publicidade não dirigida ao consumidor final, porquanto sequer há nominação do produto. Trata-se de autopromoção da 
empresa e não de publicidade visando concorrência de produto no mercado. Decisão unânime.

3. Caracterizada a veiculação de propaganda institucional nos três meses que antecedem o pleito. Conduta vedada prevista no 
art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/97. Decisão unânime.

4. Responsabilidade da terceira Representada, na condição de Presidente da Petrobrás, e, por conseguinte, autorizadora da 
divulgação da peça publicitária irregular. Decisão unânime.

5. É indispensável a comprovação de autorização ou prévio conhecimento dos beneficiários quanto à veiculação de propaganda 
institucional em período vedado, não podendo ser presumida a responsabilidade do agente público. O uso abusivo de 
propaganda travestida de institucional não afasta a ressalva. Decisão unânime.

6. Absoluta incompetência do Ministro da Secretaria de Comunicação Social para intervir ou exercer controle na publicidade da 
Petrobrás. Decisão unânime.

7. Aplicação de multa à terceira representada, nos termos do art. 73, § 4°, da Lei das Eleições, no patamar máximo 

(R$ 106.410,00), em cada uma das  representações (RP 

n° 778-73 e RP n° 787-35 - apensada), considerada a gravidade da conduta e a repetição da veiculação após ciência de decisão 
liminar proferida nos autos da RP n° 743-16. Decisão por maioria.

(Representação n° 778-73/DF, Relator: Ministro Admar Gonzaga, julg. Pelo TSE em 03/09/14, inteiro teor publicado no 
Informativo de n° 19 do TSE) (grifamos)

A responsabilidade pela conduta vedada é do agente público, servidor ou não, que autoriza publicidade institucional no período 
defeso, sujeitando-se ao pagamento de multa prevista no art. 73, § 4°, da Lei 9.504/97. Como constou na referida decisão do 
TSE, "é indispensável a comprovação de autorização ou prévio conhecimento dos beneficiários quanto à veiculação de 
propaganda institucional em período vedado".

Nessa perspectiva, inafastável a responsabilidade do Sr. Leonardo Lins de Albuquerque, na condição de Diretor-Presidente da 
CELG D e, por conseguinte, autorizador da divulgação da peça publicitária irregular. Isso fica claro não somente em razão do 
cargo que ocupa, como do próprio teor do recurso que interpôs, ao afirmar que, "como representante legal e Presidente da 
Concessionária, estava obrigado a prestar informação tanto ao consumidor em particular quanto ao público em geral" (fls. 459). 
Se deveria prestar tais informações, no mínimo deveria ter solicitado autorização da Justiça Eleitoral no período crítico do 
embate eleitoral, a fim de observar o que dispõe o art. 73, VI, "b", da Lei 9.504/97.

Também se pode observar que ao Diretor-Presidente da CELG D incumbe definir as políticas de comunicação, como se observa 
do 

art. 29 do Estatuto Social da Celg D, acessível em 14/11/2014 no endereço eletrônico 
<<https://www.celg.com.br/arquivos/paginas/institucional/EstatutoSocial.pdf>>:

"Art. 29. Sem prejuízo das demais atribuições da Diretoria, compete ao Diretor - Presidente, além da orientação da política 
administrativa e a representação da Sociedade:

I - definir a política administrativa e a orientação empresarial global da Sociedade;

II - definir as políticas de condução das áreas jurídica, planejamento e gestão empresarial, comunicação, meio ambiente, 
sustentabilidade empresarial e responsabilidade social;

III - representar, judicial ou extrajudicialmente, a Sociedade ou ainda perante outras sociedades, acionistas, agências 
reguladoras, associações e público em geral e órgãos de fiscalização e controle, podendo delegar tais poderes a qualquer 
Diretor, bem como nomear representantes, procuradores, prepostos ou mandatários;

IV - admitir e demitir empregados e formalizar nomeações aprovadas pela Diretoria; e

V - atuar em conjunto com demais Diretores, observadas as atribuições e poderes a eles conferidos."

Entretanto, em relação ao recorrente José Eliton, não há nos autos como responsabilizá-lo, em razão da absoluta falta de 
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elementos que indiquem o seu prévio conhecimento ou sua autorização.

Desta forma, em consonância com a recente e unânime decisão do 

c. TSE, dou provimento ao recurso de José Eliton para afastar a condenação que lhe foi imposta.

Considerando que, segundo a regra do art. 509 do CPC,, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo 
se distintos e opostos os seus interesses, tenho que a convergência de interesses impõe afastar, também, a condenação do 
primeiro representado, Marconi Perillo.

Mantenho, porém, a responsabilidade do terceiro representado, 

Sr. Leonardo Lins de Albuquerque, de acordo com a fundamentação.

[...]

No recurso especial, apontou-se afronta ao art. 73, VI, b, da Lei das Eleições e ao princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, 
da Constituição Federal, pois não existiria no "dispositivo legal (artigo 73, VI, `b", da Lei 9.504/97), qualquer menção expressa 
ou, até mesmo interpretação extensiva com relação à solicitação de autorização da Justiça Eleitoral, seja por meio de petição 
ou qualquer outro tipo de consulta para a veiculação de propaganda institucional" (fl. 451).

Nessa perspectiva, o recorrente afirmou ter havido clara afronta ao preceito constitucional, diante do reconhecimento da sua 
responsabilidade por ter realizado procedimento não previsto em lei.

Observo que o único argumento do recorrente é de que a Corte Regional reconheceu sua responsabilidade pela divulgação da 
publicidade institucional no período vedado em razão de não ter havido solicitação de autorização à Justiça Eleitoral, 
procedimento esse sem amparo legal, o que teria implicado ofensa ao princípio da legalidade.

Como se observa, a responsabilidade do recorrente consistiu no fato de que foi ele quem autorizou a publicidade da empresa 
estatal da qual era diretor-presidente, e o enquadramento na proibição legal foi justificado pela inexistência de produto com 
concorrência no mercado e pela falta de autorização ou do reconhecimento da Justiça Eleitoral de que a publicidade seria 
decorrente de grave e urgente necessidade pública.

Quanto à imposição das sanções legais aos agentes públicos responsáveis pelas condutas descritas no art. 73 da Lei nº 9.504/97, 
a decisão está amparada nos §§ 4º e 8º do mencionado dispositivo, que assim estabelecem:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e 
sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

[...]

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e 
candidatos que delas se beneficiarem. [Grifo nosso.]

No que se refere à suposta ofensa ao princípio da legalidade, não se sustenta o argumento de que não haveria previsão legal de 
autorização da Justiça Eleitoral para a divulgação de publicidade institucional no período proibido. Ao contrário do que alega o 
recorrente, o próprio dispositivo descrito na alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504/97 faz a ressalva: "salvo em caso de 
grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral"  (grifo nosso).

Acerca da questão, a Corte Regional afastou a indigitada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, nos seguintes termos (fl. 
439):

[...]

Inexiste qualquer omissão no tocante à análise da possibilidade excepcional de veiculação da propaganda institucional, no 
período vedado, em caso de necessidade pública, já que, ao tratar das exceções previstas no texto da lei - propaganda de 
produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, grave e urgente necessidade pública, reconhecida pela Justiça 
Eleitoral -, a decisão embargada consignou que tais circunstâncias "não ocorreram no caso vertente" (fls. 398).

Além disso, constou do julgado embargado o seguinte (fls. 398):

"A informação a que se refere a publicidade impugnada não parece tratar-se de necessidade pública grave e urgente, como 
pretende fazer crer o recorrente. Porém, ainda que o fosse, somente seria lícito veiculá-la após o reconhecimento de tais 
características pela Justiça Eleitoral."

O reconhecimento da necessidade pública grave e urgente (art. 73, VI, 'b', da Lei 9.504/97) tem sido feita por meio de petição, 
em que se solicita da Justiça Eleitoral a autorização para a veiculação da publicidade institucional no período vedado. Se outra 
forma para tal reconhecimento é viável, certo é que não foi utilizada pelo embargante.

Não há, pois, qualquer violação ao art. 5°, II e XXI, da Constituição Federal, sendo certo que a decisão embargada aplicou a 
regra do artigo 73, VI, "b", da Lei das Eleições.

Na verdade, a jurisdição foi prestada de forma completa e fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte 
embargante que, longe de apontar reais vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios, pretende rediscutir matéria já 
regularmente decidida, o que evidentemente não se compatibiliza com as regras do art. 535 do CPC.
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Rejeita-se, portanto, os embargos declaratórios. 

[...]

O entendimento da Corte de origem está em consonância com a orientação deste Tribunal Superior sobre o tema, no sentido 
de que a "exceção prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, a circunstância de grave e urgente necessidade pública deve ser 
previamente reconhecida pela Justiça Eleitoral (AgR-REspe nº 7819-85/RJ, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 7.10.2011)"  (AgR-
REspe nº 220-07, rel. Min. Maria Thereza, DJE de 22.5.2015).

No caso dos autos, não houve, tal como previsto na lei, o reconhecimento prévio da Justiça Eleitoral acerca da existência de 
grave e urgente necessidade pública que justificasse a divulgação da publicidade institucional no período vedado.

Não há falar, portanto, em afronta ao princípio da legalidade, pois a decisão da Corte Regional está devidamente respaldada na 
previsão expressa na alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

II - Recurso especial da Coligação Participação Popular

O recurso especial é tempestivo. O recurso foi interposto em 12.12.2014 (fl. 414), antes da publicação do acórdão alusivo aos 
embargos de declaração, que ocorreu em 15.1.2015 (fl. 444). Embora tenha sido apresentada ratificação (fl. 445), ela era 
desnecessária, pois os embargos de declaração foram opostos pela parte contrária e não houve alteração do julgado (vide, 
entre outros: AgR-REspe nº 26.023, rel. Min. Caputo Bastos, DJ de 5.11.2007).

A peça recursal está subscrita por advogado habilitado nos autos (certidão à fl. 22).

A recorrente aponta ofensa ao art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 e ao art. 50, VI, b, da Res.-TSE nº 23.404, ao argumento de que a 
propaganda institucional em período vedado teve como propósito refutar matéria tratada na propaganda realizada no horário 
gratuito dos partidos de oposição, o que revelaria o seu potencial de influir e desequilibrar o pleito.

Afirma que, diferentemente do precedente invocado pelo Tribunal de origem, a propaganda institucional apurada nos autos, 
veiculada pela CELG Distribuição S.A. tentou criar a expectativa de que o recorrido Marconi Ferreira Perillo Junior seria o mais 
apto a ocupar o cargo.

Sustenta que o entendimento do Tribunal de origem no tocante à prova do prévio conhecimento contrariou a jurisprudência do 
Tribunal Superior Eleitoral e de outros tribunais, que seria no sentido de que o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 deve ser 
aplicado de forma objetiva, sem necessidade de comprovação da autorização ou ciência do beneficiário.

Quanto a esse ponto, anoto que o Tribunal de origem, soberano na análise de fatos e provas, assentou não haver provas da 
prévia ciência dos agentes públicos beneficiados pela prática da aludida conduta vedada, conclusão insuscetível de modificação 
em sede extraordinária, por incidência dos óbices das Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de 
Justiça.

Do mesmo modo, não é possível alterar o entendimento do Tribunal a quo no tocante ao valor da multa sem analisar a prova 
dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial.

De outra parte, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, 
no sentido de que, para a punição dos beneficiários da conduta vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, é 
indispensável a prova da respectiva ciência, sendo inviável a responsabilização automática ou objetiva, como sustenta a 
recorrente. Destaco, exemplificativamente, os seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, b, DA LEI Nº 9.504/97. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. 
RESPONSABILIDADE. PRESIDENTE DA PETROBRAS. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. DEMAIS REPRESENTADOS. 
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E PRÉVIO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA PARA INTERVIR OU EXERCER 
CONTROLE NA PUBLICIDADE.

1. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da petição inicial, em razão, respectivamente, da existência 
de pertinência subjetiva entre os representados e o direito material controvertido, e de presença dos elementos necessários ao 
estabelecimento da relação jurídico-processual. Decisão unânime.

2. Publicidade não dirigida ao consumidor final, porquanto sequer há nominação do produto. Trata-se de autopromoção da 
empresa e não de publicidade visando concorrência de produto no mercado. Decisão unânime.

3. Caracterizada a veiculação de propaganda institucional nos três meses que antecedem o pleito. Conduta vedada prevista no 
art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Decisão unânime. 

4. Responsabilidade da terceira Representada, na condição de Presidente da Petrobras, e, por conseguinte, autorizadora da 
divulgação da peça publicitária irregular. Decisão unânime.

5. É indispensável a comprovação de autorização ou prévio conhecimento dos beneficiários quanto à veiculação de propaganda 
institucional em período vedado, não podendo ser presumida a responsabilidade do agente público. O uso abusivo de 
propaganda travestida de institucional não afasta a ressalva. Decisão unânime.

6. Absoluta incompetência do Ministro da Secretaria de Comunicação Social para intervir ou exercer controle na publicidade da 
Petrobras. Decisão unânime.
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7. Aplicação de multa à terceira representada, nos termos do art. 73, § 4º, da Lei das Eleições, no patamar máximo (R$ 
106.410,00), em cada uma das representações (RP nº 778-73 e RP nº 787-35 apensada), considerada a gravidade da conduta e a 
repetição da veiculação após ciência de decisão liminar proferida nos autos da RP nº 743-16. Decisão por maioria.

(RP nº 778-73, rel. Min. Admar Gonzaga Neto, DJE de 6.10.2014, grifo nosso.)

ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. TIPO DO ART. 73, VI, b, DA LEI Nº 9.504/97. PRELIMINARES. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO 
VEDADO. RESPONSABILIDADE OMISSIVA DA PRESIDENTE DA PETROBRAS. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. DEMAIS 
REPRESENTADOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIZAÇÃO E/OU DE PRÉVIO CONHECIMENTO. 
INCOMPETÊNCIA PARA INTERVIR OU EXERCER CONTROLE NA PUBLICIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO TSE: RP nº 778-73, 
REL. MIN. ADMAR GONZAGA. SOLUÇÃO EQUIVALENTE. FIXAÇÃO DA MULTA, IN CASU, EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

[...]

3. Responsabilidade da Presidente da Petrobras, porquanto, à luz dos elementos constantes dos autos, teve o controle da 
divulgação da peça publicitária irregular.

4. A indispensabilidade da comprovação de autorização ou prévio conhecimento dos beneficiários, quanto à veiculação de 
propaganda institucional em período vedado, afasta a procedência da representação em relação aos representados candidatos 
a cargos políticos.

5. Ausência de prova de participação do Ministro da Secretaria de Comunicação Social, cuja competência (genérica) para 
intervir ou exercer controle na publicidade da Petrobras não se mostra suficiente para alicerçar a respectiva condenação.

6. Precedente específico do Tribunal Superior Eleitoral: Rp nº 778-73, Rel. Min. Admar Gonzaga, julgada e publicada na Sessão 
de 3.9.2014.

7. Aplicação, in casu, de multa pecuniária a Maria das Graças Silva Foster, nos termos do art. 73, § 4º, da Lei das Eleições, em 
patamar intermediário, equivalente a 50.000 UFIRs, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

8. Representação parcialmente procedente.

(RP nº 828-02, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 1º.10.2014, grifo nosso.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA b, DA LEI Nº 9.504/97. CONDUTA 
VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PRÉVIO CONHECIMENTO. BENEFICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. Para a conduta vedada prevista na alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504/97, há que ser comprovado o prévio 
conhecimento do beneficiário. Precedentes.

2. Não é dado ao julgador aplicar a penalidade por presunção, já que do beneficiário não se exige, obviamente, a prova do fato 
negativo.

3. Recurso especial provido.

(REspe nº 498-05, rel. Min. Maria Thereza, DJE de 16.10.2014, grifo nosso.) 

Portanto, além de não ter sido demonstrada a violação a dispositivo de lei, é inviável o conhecimento do recurso com base no 
alegado dissídio jurisprudencial, por incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, esclareço que o afastamento da sanção imposta a Marconi Ferreira Perillo Junior decorreu do provimento do recurso 
de José Eliton de Figuerêdo Júnior, litisconsorte que também foi apontado como beneficiário da conduta vedada. Tal 
providência encontra fundamento no art. 509 do Código de Processo Civil e tem o respaldo da jurisprudência desta Corte (vide, 
entre outros: ED-REspe nº 9567716-27, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 8.4.2015).

Por essas razões, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento aos 
recursos especiais interpostos pela Coligação Majoritária Participação Popular e por Leonardo Lins de Albuquerque.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 30 de novembro de 2015.

Ministro Henrique Neves da Silva

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 732-88.2014.6.25.0000 ARACAJU-SE

RECORRENTE: ODAIR AMBRÓSIO
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ADVOGADO: ADÃO DE SOUZA ALENCAR NETO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Henrique Neves da Silva

Protocolo: 12.035/2015

 

DECISÃO

Odair Ambrósio, candidato ao cargo de deputado federal nas Eleições de 2014, interpôs recurso especial (fls. 38-49) em face do 
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe (fls. 34-36) que declarou não prestadas as contas do recorrente, nos termos 
do art. 54, IV, b e c, da Res.-TSE

nº 23.406.

O acórdão regional tem a seguinte ementa (fl. 34):

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. NÃO ELEITO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 
INTIMAÇÃO INÉRCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 54 DA RESOLUÇÃO TSE. Nº 23.406/2014. IMPOSSIBILIDADE 
DE ANÁLISE DAS CONTAS. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.

1. Constatada omissão do interessado em regularizar as pendências verificadas em suas contas, apesar de validamente 
intimado, resta caracterizada a sua inadimplência, de modo a incidir na disposição do artigo 54, inciso IV, alíneas "b"  e "c"  da 
Resolução TSE n. 23.406/2014.

2. Impõe-se ao candidato que deixa de prestar as contas relativas às Eleições 2014 o impedimento de receber quitação eleitoral 
até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas 
(inteligência do artigo 58, inciso I, da Res. TSE 23.406/2014).

3. Contas declaradas como não prestadas.

Por decisão às fls. 50-53, o Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso especial.

Em decisão fls. 83-91, neguei seguimento ao apelo, sucedendo a interposição de agravo regimental (fls. 93-107).

Às fls. 116-120, reconsiderei a decisão de negativa de seguimento do agravo, a fim de dar provimento a este apelo e determinar 
a reautuação do feito como recurso especial.

Nas razões do especial, o candidato alega, em suma, que:

a) não houve a sua intimação pessoal para regularizar as possíveis falhas na prestação de contas, evidenciando-se também o 
cerceamento de defesa quanto à manifestação sobre o parecer conclusivo, com a não observância do art. 5º, LIV e LV, da 
Constituição Federal;

b) os documentos requeridos para fins de retificação das contas não são essenciais para a análise das contas, enviadas 
primeiramente em tempo hábil;

c) os erros averiguados pelo órgão técnico são de natureza formal ou, ainda, material que não comprometem a lisura da 
prestação de contas, razão pela qual não se justificar a decisão do Tribunal sergipano quanto à não prestação contraria o 

art. 30, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97 e diverge da jurisprudência;

d) em que pese não ter sido corrigida a prestação de contas de forma tempestiva, devem ser aplicados os princípios da 
razoabilidade, da proporcionalidade e da insignificância ao caso versado nos autos, a fim de aprovar as contas, mesmo que com 
ressalvas.

Requer, preliminarmente, a anulação parcial do processo, uma vez que não houve a oportuna intimação do candidato para se 
manifestar sobre as irregularidades na prestação de contas ou exercer o seu direito à ampla defesa no processo.

Caso assim não se entenda, postula o provimento do apelo a fim de que sejam aprovadas as suas contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou contrarrazões, às fls. 61-72, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do 
agravo ou, subsidiariamente, no mérito, o seu não provimento, com base nos seguintes argumentos:

a) não houve o devido cotejo analítico entre a decisão agravada e os acórdãos paradigmas;

b) quanto à contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tal tema não foi objeto de debate pela Corte 
de origem, evidenciando-se a falta de prequestionamento;

c) a apreciação pelo órgão judicante de eventuais violações aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade exigiria o 
reexame de todo o conjunto fático-probatório, expediente vedado nesta instância especial, com base nas Súmulas 7 do STJ e 
279 do STF;

d) a falta de notificação pessoal do candidato afigura-se desnecessária, e a legislação não estabelece tal exigência, razão pela 
qual não há cerceamento de defesa;
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e) foram concedidas todas as oportunidades de manifestação, segundo as normas de regência, as quais foram aproveitadas 
pelo recorrente;

f) somente há necessidade de manifestação de defesa após a elaboração do parecer conclusivo quando se apontam 
irregularidades sobre as quais não se tenha dado chance à defesa, nos termos do art. 51 da Res.-TSE nº 23.406, o que não é a 
hipótese dos autos;

g) as contas não foram prestadas e, por conseguinte, desrespeitou-se o art. 54, IV, b e c, da Res.-TSE nº 23.406, pois, 
"compulsando os autos, não subsiste qualquer dúvida acerca da inércia do candidato sobre as irregularidades apontadas no 
relatório preliminar de diligências, deixando a prestação de contas em epígrafe desacompanhada de documentos essenciais 
para análise da idoneidade das informações lançadas, abalando profundamente a confiabilidade dos dados apresentados" (fl. 
69v).

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, no parecer de 

fls. 77-80, opinou pelo não provimento do apelo, com base nos seguintes fundamentos:

a) não houve o devido cotejo analítico entre a decisão agravada e os acórdãos paradigmas, diante da mera transcrição de 
ementas;

b) quanto à contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tal tema não foi objeto de debate pela Corte 
de origem, evidenciando-se a falta de prequestionamento;

c) no que diz respeito à ofensa aos arts. 30 da Lei nº 9.504/97 e 51 da Res.-TSE nº 23.406, não foi demonstrada, de forma 
adequada, como ela teria ocorrido, mediante devida particularização, razão pela qual incide a Súmula 284 do STF.

É o relatório.

Decido.

O recurso é tempestivo. A decisão regional foi publicada no DJE em 27.3.2015, sexta-feira (fl. 37), e o apelo foi interposto em 
6.4.2015, segunda-feira (fl. 54), após o feriado da Semana Santa, em petição subscrita por advogado habilitado nos autos 
(procuração à fl. 14).

Inicialmente, observo que, no que diz respeito às alegações de ausência de notificação pessoal do candidato no processo de 
contas e também do representante judicial para se manifestar sobre o parecer técnico conclusivo, observo que o Tribunal a quo 
sobre elas não se manifestou nem foram opostos embargos de declaração para provocar o exame das matérias, que carecem, 
portanto, de prequestionamento e não podem ser conhecidas nesta instância especial, a teor das Súmulas 356 do STF.

Mesmo superado tal óbice, ressalto que este Tribunal já decidiu o seguinte: "Não havendo previsão legal de notificação pessoal 
nos processos de prestação de contas, não pode o agravante valer-se do próprio descuido para alegar nulidade da intimação, 
motivo pelo qual não prospera a suscitada violação do art. 5º, LIV e LV, da CF/88" (AgR-REspe nº 5568-14, rel.

Min. Nancy Andrighi, DJE de 7.8.2012).

Quanto à matéria de fundo, o recorrente sustenta que os erros apontados no relatório técnico não seriam aptos a 
comprometer a lisura das contas, razão pela qual não deveriam ter sido elas julgadas não prestadas, considerado o disposto no 
art. 30, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97.

A esse respeito, extraio do voto condutor da decisão regional o seguinte (fl. 36):

[...]

A Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias - SECEP informou, no relatório preliminar, existirem pendências 
ensejadoras de nova manifestação pelo candidato, resultando na Expedição de intimação para a devida apresentação de 
informações e documentos pertinentes. Ocorre, entretanto, que, mesmo intimado, o interessado deixou transcorrer in albis o 
prazo para manifestação.

Em casos dessa jaez, a Resolução TSE n. 23.406/2014 prevê, em seu artigo 54, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.406/2014, que 
as contas serão julgadas como não prestadas.

Portanto, constata-se que, embora o candidato tenha apresentado a prestação de contas, a despeito de ter sido devidamente 
intimado, deixou de apresentar nova documentação requerida pela unidade técnica.

Como se vê, a omissão do interessado em regularizar as pendências constatadas em suas contas, apesar de validamente 
intimado, caracteriza a sua inadimplência e enseja a declaração da não prestação das contas, com o consequente impedimento 
de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo os efeitos da restrição até 
a efetiva apresentação das contas, a teor do disposto no artigo 58, inciso I, da Resolução nº 23.406/2014, do Tribunal Superior 
Eleitoral.

Assim, pelas razões aqui expostas, VOTO por DECLARAR COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS apresentadas por Odair Ambrósio, 
candidato ao cargo de Deputado Federal nas Eleições 2014 pelo Partido Socialismo e Liberdade, nos termos do artigo 54, inciso 
IV, alineas "b"  e "c" , da Resolução TSE nº 23.406/2014.

[...]
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Vê-se, portanto, que as contas foram declaradas não prestadas porque não foi apresentada a prestação retificadora, bem como 
estavam desacompanhadas de novos documentos a possibilitar a respectiva análise de recursos arrecadados e gastos de 
campanha, ensejando a aplicação do disposto no art. 54, IV, alínea a e b, da Res.-TSE nº 23.406.

Anoto que, para afastar a conclusão do TRE/SE e reconhecer que a confiabilidade da prestação não foi comprometida e, via de 
consequência, aprovar as contas, como postula o recorrente, seria exigido o reexame do contexto fático-probatório da 
demanda, vedado nesta instância especial, a teor das Súmulas 7 do STJ e 279 do STF, tal como consignado na decisão agravada.

Todavia, verifica-se da decisão regional (fl. 35) que o candidato efetivamente prestou as contas e que, em face da 
documentação apresentada, a unidade técnica requereu novos esclarecimentos sobre as ocorrências apontadas no relatório 
preliminar, tendo o candidato se mantido inerte quanto às pendências averiguadas.

Diante disso, não sanadas as falhas averiguadas, a hipótese é de desaprovação das contas, nos termos do art. 54, IV, da Res.-TSE 
nº 23.406, razão pela qual merece parcial provimento o apelo, apenas para ajustar a conclusão da decisão. 

Em caso similar, cito o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. APRESENTAÇÃO 
INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA ELEITORAL. 
CONTROLE. INVIABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. DESPROVIMENTO.

1. A apresentação a destempo de documentos não acarreta, por si só, o julgamento das contas de campanha eleitoral como 
não prestadas.

2. As contas devem ser desaprovadas quando a ausência de documentação inviabilizar o seu efetivo controle por parte da 
Justiça Eleitoral.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgR-REspe nº 725-04, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 18.3.2015, grifo nosso.)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso especial interposto por Odair Ambrósio, com base no art. 36, § 7º, do 
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, a fim reformar em parte a decisão regional e julgar desaprovadas as suas 
contas do pleito de 2014, quando concorreu ao cargo de deputado federal.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 30 de novembro de 2015.

Ministro Henrique Neves da Silva

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 3662-26.2014.6.09.0000 GOIÂNIA-GO

RECORRENTE: JAYME EDUARDO RINCON

ADVOGADOS: IRIS BENTO TAVARES E OUTRO

RECORRENTE: MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

ADVOGADOS: NÍVIA DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS

RECORRIDA: COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA AMOR POR GOIÁS

ADVOGADOS: ROSEMBERG ANDRÉ BATISTA DE PRADO E OUTRO

Ministro Henrique Neves da Silva

Protocolo: 16.814/2015

DECISÃO

Jayme Eduardo Rincon e Marconi Ferreira Perillo Júnior interpuseram recursos especiais (fls. 277-283 e 354-369) contra o 
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Goiás (fls. 221-266) que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente 
representação proposta pela Coligação Amor Por Goiás para aplicar aos representados as penas de multa no valor de 

R$ 5.320,50 e R$ 10.000,00, pela prática de conduta vedada a agentes públicos durante o período eleitoral de 2014, consistente 
na veiculação de publicidade institucional em período vedado, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

O acórdão regional está assim ementado (fls. 264-266):

http://www.tse.jus.br


Ano 2015, Número 227 Brasília, terça-feira, 1 de dezembro de 2015 Página 31

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

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES GERAIS DE 2014. CONDUTA VEDADA. LEI 9.504/1997, ARTIGO 73, INCISO VI, ALÍNEA B. 
REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO ESTADUAL EM PERÍODO VEDADO. PUBLICIDADE DE OBRAS 
PÚBLICAS EM PLACAS E OUTDOORS INSTALADOS EM RODOVIAS. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES E SÍMBOLOS IDENTIFICADORES 
DA ADMINISTRAÇÃO DE CANDIDATO À REELEIÇÃO PARA O CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO. CARACTERIZAÇÃO. 
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA. 
INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE CASSAÇÃO DOS REGISTROS OU DIPLOMAS DOS CANDIDATOS REPRESENTADOS. 
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, EM PARTE. 

1. Ilegitimidade passiva. Autarquia Estadual. Agência Goiana de Comunicação (AGECOM). Procedência. Autarquia não 
mencionada na publicidade institucional impugnada nos autos. Recurso provido. Afastamento da multa aplicada. Exclusão do 
feito do presidente da AGECOM (Recorrente) por ilegitimidade passiva. Inexistência de qualquer relação do agente público em 
referência, o qual foi incluído no polo passivo da representação no curso do processo, com a situação fática e jurídica afirmada 
na petição inicial da Representação. 

2. Ilegitimidade passiva. Governador do Estado e candidato à reeleição. Improcedência. "A jurisprudência [do TSE] se consolidou 
no sentido de que não há falar em ilegitimidade passiva quando a representação alcança os beneficiários da irregularidade na 
propaganda eleitoral." (TSE, Representação nº 247049, Acórdão de 02/09/2010, Rel. Min. JOELSON COSTA DIAS, Publicado em 
Sessão, 02/09/2010.) 

3. Manutenção de publicidade institucional do Governo Estadual e da Autarquia Estadual (AGETOP), no trimestre 
imediatamente anterior ao pleito, por meio de placas e outdoors, contendo expressões e símbolos identificadores da 
administração de candidato a cargo eletivo e de autarquia estadual. Infração ao disposto no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 
caracterizada. 

4. O Governador do Estado, chefe do Poder Executivo e exercente da direção superior da Administração Pública Estadual, é o 
responsável pela veiculação de publicidade institucional no âmbito estadual, incluindo a Administração Direta e a Indireta. A 
publicidade institucional do Poder Executivo diz respeito a uma das atividades do Governador, e, assim, ele "não podia deixar de 
saber" (STF, RHC 57037/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, julgado em 08/05/1979, Segunda Turma, DJ 18-06-1979, RTJ 93/1031) 
de sua existência. Em conformidade com esses fatos, é "[i]rrazoável a alegação de ausência de prévio conhecimento de quem 
comprovadamente participou, mesmo que parcialmente, da veiculação contestada." (TRE/GO, Representação nº 93014, 
Acórdão nº 10603 de 08/07/2010, Rel. ALEXANDRE MAGNO DE ALMEIDA GUERRA MARQUES, DJ 19/07/2010, P. 2-3.) 

5. Em recentes julgados, esta Corte firmou o entendimento de que a multa aplicável ao Governador Marconi Perillo deve ser 
fixada no importe de R$ 10.000,00, considerando a sua posição hierárquica superior na administração estadual, bem como o 
fato de que ele foi o grande beneficiado pela prática da propaganda ilícita. No tocante ao Sr. Jayme Rincón, esta Corte firmou a 
orientação no sentido da fixação do valor da multa no mínimo legal, ou seja: R$ 5.320,50. (TRE/GO, Recurso Eleitoral 3283-85, 
Rel. FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, julgado em 11/05/2015; Recurso Eleitoral 1641-77, Rel. FABIANO ABEL DE 
ARAGÃO FERNANDES, julgado em 11/05/2015.) 

6. Representação eleitoral que se julga procedente, em parte.

Opostos embargos de declaração por Marconi Ferreira Perillo Júnior (fls. 309-320), foram eles rejeitados em acórdão assim 
ementado 

(fls. 347-348):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

1. Embora visem ao aprimoramento da decisão judicial, os embargos de declaração não constituem o instrumento processual 
idôneo a fim que a parte registre seu inconformismo com o resultado do julgamento; não substituem o recurso cabível; não 
constituem oportunidade para que a parte lance novos argumentos sobre matérias já decididas pelo Juízo; nem, muito menos, 
constituem oportunidade para que a parte possa suscitar fundamentação que deveria ter sido apresentada antes e não o foi. 

2. "A contradição pode se verificar entre a parte decisória e o dispositivo, entre capítulos da decisão, entre a ementa e o corpo 
do acórdão ou, ainda, entre o teor da decisão e o verdadeiro resultado do julgamento." (TRE/GO, RCANED 407311, Goiânia, Rel. 
ROGÉRIO ARÉDIO FERREIRA, Publicado em sessão: 23/8/2010.) 

3. Inexistência de contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado. 

4. Inexistência da apontada omissão, dado que o acórdão embargado, expressamente, afirmou que, "[n]ão obstante a 
expressão autorizar sugira que somente está proibida a autorização da veiculação da publicidade institucional, e, não, a 
realização dela, o TSE tem entendido que '[a] infração ao art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 aperfeiçoa-se com a veiculação da 
publicidade institucional, não sendo exigível que haja prova de expressa autorização da divulgação no período vedado, sob pena 
de tornar inócua a restrição imposta na norma atinente à conduta de impacto significativo na campanha eleitoral.' (TSE, AgRg 
em RESPE nº 35590, Acórdão de 29/04/2010, Rel. Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, DJE 24/05/2010, P. 57-58.)" 

5. Em suma, "[o]s embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento." (STF, RE 194662 ED-ED-EDv, Rel. p/ 
Acórdão RISTF Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 03-08-2015.) 

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

No recurso especial eleitoral de fls. 277-283, Jayme Eduardo Rincon sustenta, em suma, que:
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a) o acórdão regional violou o art. 73, IV, b, da Lei nº 9.504/97 e divergiu da jurisprudência pacífica das Cortes Eleitorais;

b) "o juiz relator do TRE-GO, ao analisar o ato administrativo do Recorrente, constatou que as placas foram afixadas antes do 
período vedado, tanto que algumas marcas (que podiam identificar a atual administração) foram satisfatoriamente `apagadas 
ou pintadas", antes do dia 05/07/2014. Contudo, entendeu que bastaria a manutenção da publicidade, ainda que esta não 
identifique algum `possível" beneficiário, para que seja aplicada multa"  (fl. 279);

c) a multa aplicada deve ser afastada, pois a veiculação das placas não teve aptidão para desequilibrar o pleito, já que as marcas 
que poderiam identificar a administração estadual foram retiradas antes do período vedado;

d) ao contrário do que foi decidido pelo TRE/GO, a jurisprudência de outras Cortes Eleitorais entende, de maneira acertada, que 
a afixação de placas antes do período vedado pela Lei das Eleições não configura ilícito e que a sua veiculação pode 
permanecer, desde que não contenha a identificação de autoridades, servidores ou administradores e que não desequilibre o 
pleito.

Requer o provimento do recurso, para que seja afastada a pena de multa imposta ao recorrente.

No recurso especial eleitoral de fls. 354-369, Marconi Ferreira Perillo Júnior sustenta, em suma, que:

e) as placas afixadas antes do período vedado, desde que não contenham propaganda política ou autopromoção para qualquer 
candidato, não caracterizam conduta vedada aos agentes públicos, os quais não podem sofrer penalidades;

f) o acórdão regional violou o art. 40-B da Lei nº 9.504/97 ao condená-lo sem prova do seu conhecimento prévio ou da sua 
autorização sobre a suposta conduta irregular;

g) foi reconhecida no acórdão recorrido a falta de gravidade da suposta conduta imputada, porém a multa aplicada é superior 
ao mínimo, o que não é razoável;

h) não houve reiteração de conduta, mas a prática de certo ato em determinado momento, objeto de diversas ações, o que 
deve ser considerado como fatos independentes;

i) o aresto é contraditório ao:

i. não condenar o vice-governador e penalizar o governador do estado, haja vista que, em havendo beneficiários pela suposta 
conduta vedada, ambos devem ser responsabilizados, por não haver hierarquia entre eles;

ii. aplicar a Jayme Eduardo Rincon, considerado autor da prática irregular, multa no valor mínimo enquanto, ao governador do 
estado, multa em patamar acima do mínimo;

j) o aresto recorrido afrontou o disposto nos arts. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 e 50, VI, b, da Res.-TSE nº 23.404, pois a 
publicidade objeto da ação não configura irregularidade, haja vista não conter a identificação da administração estadual;

k) o aresto regional divergiu do entendimento das Cortes Regionais Eleitorais dos Estados do Rio Grande do Norte e de Santa 
Catarina e deste Tribunal ao entender que a manutenção de placas informativas de obras públicas configura conduta vedada;

l) não foi demonstrada a potencialidade lesiva ou a gravidade da suposta conduta vedada;

m) não houve prova da autorização para a veiculação da propaganda vedada, mas, ao contrário, foi comprovada a edição do 
Decreto nº 8.132, de 25.3.2014, mediante o qual o recorrente, na qualidade de governador de estado, elencou as condutas 
proibidas pela legislação no período eleitoral.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, afastando-se a aplicação da multa, uma vez 
que não houve menção a nomes, símbolos ou imagens na placa de obra pública, que caracterizem promoção pessoal daquele 
que estaria exercendo cargo público, na forma do dissídio jurisprudencial e do cotejo analítico devidamente posto para o 
conhecimento e provimento do recurso.

Caso assim não se entenda, pugna pela redução da multa para o valor de R$ 5.320,50, em razão dos princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade.

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, no parecer às 

fls. 381-390, opinou pelo desprovimento dos apelos, sob os seguintes fundamentos:

a) é irrelevante, para a configuração do ilícito previsto no 

art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, constar a identificação dos beneficiários ou alusão ao pleito eleitoral, conforme entendimento 
deste Tribunal;

b) o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, 
aplicando-se, portanto, a Súmula 83 do STJ;

c) constatada a veiculação de publicidade institucional com o slogan do governo do Estado de Goiás, tal circunstância é 
suficiente para a procedência da representação;

d) não encontra amparo nos autos a afirmação do recorrente Marconi Perillo de não conhecimento da aludida veiculação da 
publicidade institucional;
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e) o acolhimento da alegação de que não teria havido o prévio conhecimento do então governador implicaria o reexame de 
fatos e provas nesta fase recursal, o que encontra óbice nas Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e 279 do Supremo 
Tribunal Federal.

É o relatório.

Decido.

O recurso especial eleitoral de Marconi Ferreira Perillo Júnior é tempestivo. O acórdão atinente aos embargos declaratórios foi 
publicado no DJE em 10.8.2015, segunda-feira (fl. 351), e o apelo foi interposto em 13.8.2015, quinta-feira (fl. 354), por 
advogado habilitado nos autos (procuração à fl. 19).

O recurso especial de Jayme Eduardo Rincon também é tempestivo. O acórdão que apreciou a representação foi publicado em 
6.7.2015, segunda-feira (fl. 270), e o apelo foi protocolado na mesma data 

(fl. 277), por advogado habilitado nos autos (procuração à fl. 141).

Aprecio, inicialmente, o recurso especial de Jayme Eduardo Rincon.

Na espécie, o Tribunal Regional Eleitoral goiano julgou parcialmente procedente representação por conduta vedada para aplicar 
as penas de multa no valor de R$ 10.000,00 e de R$ 5.320,50 a Marconi Ferreira Perillo Júnior e a Jayme Eduardo Rincon, 
respectivamente, devido à veiculação de publicidade institucional por meio de outdoor afixado na cidade de Aparecida de 
Goiânia, na Avenida Goianezes, no período proibido pela legislação eleitoral (art. 73, VI, b, § 4º, da Lei nº 9.504/97).

Nas razões recursais, o recorrente indica ofensa ao art. 73, VI, b, da Lei das Eleições e divergência jurisprudencial, sob a 
alegação de que a publicidade foi veiculada antes do período vedado e de que ela não continha expressões que pudessem 
identificar o governo do estado, o que afastaria a potencialidade lesiva da conduta, porquanto não houve o desequilíbrio do 
pleito.

Também aponta julgados no sentido de ser permitida a afixação de placas em obras públicas no período vedado sem a 
identificação de autoridades públicas ou de administrações cujos dirigentes estejam em disputa eleitoral.

Anoto que a vedação constante do art. 73, VI, b, da Lei

nº 9.504/97 alcança toda a publicidade institucional que não se enquadre nas exceções legais e que seja veiculada no trimestre 
antecedente à eleição, a despeito da presença do caráter eleitoreiro e da circunstância de a peça publicitária ter sido autorizada 
e afixada em momento anterior à vedação. Nessa linha, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. MULTA.

1. Não violação ao art. 275 do Código Eleitoral ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando o órgão jurisdicional se 
manifesta a respeito de todas as questões suscitadas pelas partes, adotando, em alguns trechos da decisão, a manifestação do 
Ministério Público Eleitoral. Precedente: AgR-REspe nº 227-04, de minha relatoria, DJE de 10.4.2014.

2. Se o Tribunal de origem concluiu que houve veiculação de propaganda institucional no período vedado, mediante peça 
publicitária de caráter autopromocional utilizada em vários serviços e bens da municipalidade, a revisão de tal entendimento 
demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária (Súmulas 7, do STJ e 279, do STF).

3. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, salvo as hipóteses autorizadas em lei, a permanência de propaganda 
institucional durante o período vedado é suficiente para que se aplique a multa do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo 
irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento anterior.

4. É incabível a redução da multa aplicada por meio de decisão devidamente fundamentada, especialmente quando as 
informações registradas no acórdão regional denotam o uso da propaganda vedada em vários bens e serviços da administração 
municipal. Precedentes: AgR-AI nº 4109-05, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 10.8.2011; e AgR-REspe nº 441-73, rel. Min. 
Arnaldo Versiani, DJE de 28.6.2011.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgR-REspe nº 618-72, rel. Min. Henrique Neves, DJE de 27.10.2014, grifo nosso.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. 
PERÍODO VEDADO. DESPROVIMENTO.

1. Nos três meses que antecedem o pleito, impõe-se a total vedação à publicidade institucional, ressalvadas as exceções 
previstas em lei (art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97). Precedente.

2. A permanência de propaganda institucional no período vedado é suficiente para que se aplique a pena de multa prevista no 
art. 73, § 4º, da Lei 9.504/97, sendo irrelevante ter sido autorizada anteriormente. Precedente.

3. Agravo regimental não provido.

(AgR-REspe nº 436-16, rel. Min. Otávio de Noronha, DJE de 23.9.2014, grifo nosso.)

REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.

1. Para modificar o entendimento do Tribunal de origem de que a publicidade institucional foi veiculada no período vedado pelo 
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art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, seria necessário reexaminar as provas dos autos, providência vedada em sede de recurso de 
natureza extraordinária (Súmulas 7 do STJ e 279 do STF).

2. Esta Corte já afirmou que não se faz necessário, para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 
9.504/97, que a mensagem divulgada possua caráter eleitoreiro, bastando que tenha sido veiculada nos três meses anteriores 
ao pleito, excetuando-se tão somente a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e a grave e 
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido: AgR-AI 719-90, rel. Min. Marcelo Ribeiro, 
DJE de 22.8.2011.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgR-AI nº 334-07, rel. Min. Henrique Neves, DJE de 11.4.2014, grifo nosso.)

CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.

1. Para modificar a conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, que entendeu configurada a conduta vedada do art. 73, VI, b, da 
Lei 

nº 9.504/97, consistente na veiculação de placas de publicidade institucional, com o objetivo de divulgar a realização de obras 
e, assim, enaltecer a figura do prefeito e as realizações de sua administração, seria necessário o reexame do contexto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

2. A conduta prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 fica caracterizada independentemente do momento em que a 
publicidade institucional foi inicialmente fixada, bastando que a veiculação tenha permanecido dentro dos três meses que 
antecedem o pleito.

Agravo regimental não provido.

(AgR-AI nº 120-46, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 10.2.2012, grifo nosso.)

Portanto, não há como acolher o apelo interposto por Jayme Eduardo Rincon, à míngua de demonstração de dissídio - 
porquanto o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal - ou de ofensa pela Corte Regional ao 
art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, que veda, nos três meses que antecedem o pleito, "com exceção da propaganda de produtos e 
serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, com exceção da 
propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da 
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral".

Passo a analisar o recurso especial de Marconi Ferreira Perillo Júnior.

Acerca do mérito, reproduzo os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 250-263):

[...]

Inexiste dúvida de que é intolerável a utilização do munus público para desequilibrar o pleito eleitoral. Como bem registrou o 
TSE, "[a] disciplina das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral visa coibir a utilização da máquina 
administrativa em benefício de determinada candidatura". (TSE, RESPE n° 646984, Acórdão de 07/06/2011, Rel. Min. FÁTIMA 
NANCYANDRIGHI, DJE 24/08/2011, P. 12.)

O TSE tem entendido que "o exame das condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei das Eleições pressupõem uma dupla 
análise. Primeiro, é necessário verificar se o fato se enquadra às hipóteses previstas, as quais, de acordo com o teor da cabeça 
do artigo, são consideradas como 'tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais'. 
Neste primeiro exame, em razão da mencionada presunção legal, não há que se analisar se o fato teve ou não potencialidade. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas, haverá infração à legislação eleitoral. Em um segundo exame, contudo, é 
necessário verificar, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, qual a sanção que deve ser aplicada à 
infração. Neste exame, cabe ao Judiciário, dosar a multa prevista no § 4° do art. 73 de acordo com a capacidade econômica do 
infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu. Em caso extremo, a sanção pode alcançar, também, o 
registro ou o diploma do candidato beneficiado, como determina o § 5° do mencionado artigo." (TSE, Representação n° 295986, 
Acórdão de 21/10/2010, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE 17/11/2010, P. 15. Excerto do voto do Relator.) Em idêntica 
direção: "A configuração da prática de conduta vedada independe de potencialidade lesiva para influenciar o resultado do 
pleito, bastando a mera ocorrência dos atos proibidos para atrair as sanções da lei. Precedentes: Rel. Min. Arnaldo Versiani, Al 
11.488, DJe 2.10.2009; Rel. Min. Marcelo Ribeiro, AgReg no REsp 27.197, DJe 19.6.2009; Rel. Min. Cármen Lúcia, REsp 26.838, 
DJe 16.9.2009. O elemento subjetivo com que as partes praticam a infração não interfere na incidência das sanções previstas 
nos arts. 73 a 78 da Lei n° 9.504/97.

O juízo de proporcionalidade incide apenas no momento da fixação da pena. As circunstâncias fáticas devem servir para 
mostrar a relevância jurídica do ato praticado pelo candidato, interferindo no juízo de proporcionalidade utilizado na fixação da 
pena. (Rel. Min. Marcelo Ribeiro, AI n° 11.352/MA, de 8.10.2009; Rel. para acórdão Min. Carlos Ayres Britto, REspe n° 27.737/PI, 
DJ de 15.9.2008)." (TSE, AGRG em RESPE n° 27896, Acórdão de 08/10/2009, Rel. Min. JOAQUIM BENEDITO BARBOSA GOMES, 
Rel. designado Min. FELIX FISCHER, DJE18/11/2009, P. 43.)

Não obstante a expressão autorizar sugira que somente está proibida a autorização da veiculação da publicidade institucional, 
e, não, a realização dela, o TSE tem entendido que "[a] infração ao art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/97 aperfeiçoa-se com a 
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veiculação da publicidade institucional, não sendo exigível que haja prova de expressa autorização da divulgação no período 
vedado, sob pena de tornar inócua a restrição imposta na norma atinente à conduta de impacto significativo na campanha 
eleitoral." (TSE, AgRg em RESPE n° 35590, Acórdão de 29/04/2010, Rel. Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, DJE 
24/05/2010, P. 57-58.) "A permanência de publicidade institucional nos três meses anteriores ao pleito constitui conduta 
vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei das Eleições." (TSE, AgRg em RESPE n° 35095, Acórdão de 11/03/2010, Rel. Min. FERNANDO 
GONÇALVES, DJE 14/04/2010, P. 52-53.) "A conduta prevista no art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/97 fica caracterizada 
independentemente do momento em que a publicidade institucional foi autorizada, desde que a veiculação tenha ocorrido 
dentro dos três meses que antecedem a eleição." (TSE, AgRg em Al n° 9877, Acórdão de 01/12/2009, Rel. Min. ARNALDO 
VERSIANI LEITE SOARES, DJE 11/02/2010, P. 11.) "Na linha da atual jurisprudência, é irrelevante a data em que foi autorizada a 
publicidade institucional, pois a sua divulgação nos três meses que antecedem o pleito é conduta vedada ao agente público, 
ficando o responsável sujeito à pena de multa no valor de cinco a cem mil UFIRs (art. 73, § 4°, da Lei n° 9.504/97) e o candidato 
beneficiado pela conduta vedada sujeito à cassação do registro ou do diploma e à pena de multa (art. 73, §§ 5° e 8° da Lei das 
Eleições)." (TSE, RESPE n° 24739, Acórdão n° 24739 de 28/10/2004, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Publicado em 
Sessão 28/10/2004.)

Na verdade, "[i]nterpreíação diversa implica prejuízo à eficácia da norma legal, pois bastaria que a autorização fosse dada antes 
da data limite para tornar legítima a publicidade realizada após essa ocasião, o que igualmente afetaria a igualdade de 
oportunidades entre os candidatos." (TSE, AgRg em RESPE n° 35240, Acórdão de 15/09/2009, Rel. Min. ARNALDO VERSIANI 
LEITE SOARES, DJE 15/10/2009, P. 67.)

Dessa forma, não há necessidade de comprovar que a propaganda impugnada em causa foi autorizada no período de 3 meses 
antes do pleito.

Por outro lado, a regularidade da publicidade institucional é irrelevante, pois a "regra proibitiva não admite publicidade 
institucional, ainda que realizada sem ofensa ao art. 37, § 1°, da Constituição Federal, ou seja, mesmo que tenha exclusivo 
caráter educativo, informativo ou de orientação social." (TSE, RESPE n° 21171, Acórdão n° 21171 de 17/06/2004, Rel. Min. 
FERNANDO NEVES DA SILVA, DJ 06/08/2004, P. 163.) "A regra proibitiva prevista no art. 73, VI, alínea 'b', da Lei n° 9.504/97 não 
admite publicidade institucional mesmo quando esta tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social, ou seja, 
ainda que realizada sem ofensa ao art. 37, § 1°, da Constituição Federal (Precedente: Acórdão TSE n° 21171)." (TRE/GO, Recurso 
Eleitoral n° 5133, Acórdão n° 5133 de 07/07/2009, Rel. JOÃO BATISTA FAGUNDES FILHO, DJ 15/07/2009, P. 1.)

Não há dúvidas da juridicidade dessa orientação jurisprudencial, pois, onde o legislador não distinguiu, é vedado ao intérprete 
fazê-lo. (TRF 1a Região, AC 95.01.05085-8/DF, Rel. Desembargador Federal ANTÔNIO EZEQUIEL, Rel. Conv. Juíza SÔNIA DINIZ 
VIANA, Terceira Turma, DJ de 25/08/2000 P.63; STJ, REsp 222487/PE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, julgado 
em 22.08.2000, DJ 11.09,2000 p. 298; STF, RE 71.284/SP, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO, Primeira Turma, julgado em 
27/04/1973, DJ de 28/9/1973.)

Embora a regra "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus" não seja absoluta, ela só pode ser afastada quando houver 
fundamento suficiente para tanto. CARLOS MAXIMILIANO, por exemplo, salienta (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 19a 
edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2005, p. 201): "Seria erro generalizar; a regra não é tão absoluta como parece à 
primeira vista. O seu objetivo é excluir a interpretação estrita; porém esta será cabível e concludente quando houver motivo 
sério para reduzir o alcance dos termos empregados, quando a razão fundamental da norma se não estender a um caso 
especial; enfim, quando, implicitamente ou em outras disposições sobre o mesmo assunto, insertas na mesma lei ou em lei 
diversa, prescrevem limites, ou exceções, ao preceito amplo." Nesse sentido: STF, RHC 5771 O/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, 
Segunda Turma, Julgamento 26/02/1980, DJ 16-05-1980, P. 3484.

No presente caso, não há fundamento para criar distinção que não foi prevista, expressamente, pelo legislador, mormente 
quando a distinção proposta tornaria inócua a proibição legal. Segundo CARLOS MAXIMILIANO (Hermenêutica e Aplicação do 
Direito, 13a edição, 1993, Forense, Rio de Janeiro, p. 250), "verba cum effectu, sunt accipienda", o que significa que "as 
expressões do Direito interpretam-se de modo que não resultem frases sem significação real, vocábulos supérfluos, ociosos, 
inúteis". Nesse sentido: STF, HC 85060/PR, Rel. Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 23/09/2008, DJe-030 13-02-2009, 
aplicando esse brocardo, porque "[i]nconcebível a admissão de que o texto constitucional [ou a lei] contivesse disposição 
despiciente."

Ademais, não está caracterizada, de forma clara e inequívoca, a presença de situação de fato apta a afastar "[a] regra, 
constante da alínea 'b' do inciso VI do artigo 73 da Lei n° 9.504/97" que "é não se ter publicidade institucional no período de 
três meses que antecedem às eleições, surgindo a exceção quando direcionada a fazer frente a '(""") grave e urgente 
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral'." (TSE, AgRg em Petição n° 1884, Resolução n° 22291 de 
30/06/2006, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ 28/08/2006, P. 104.)

De outra parte, o TSE tem entendido que "as condutas elencadas nos incisos do artigo 73 da Lei das Eleições, por presunção 
legal, são sempre tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Nesse sentido, o 
RO n° 2.232/AM, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11.12.2009, e AgR-Respe n° 27.896/SP, redator para o acórdão Min. 
Ministro Felix Fischer, DJe de 18.11.2009." (TSE, AgRg em RESPE n° 35095, Acórdão de 11/03/2010, Rel. Min. FERNANDO 
GONÇALVES, DJE 14/04/2010, P. 52-53.)

Dessa forma, "tem-se como configurado o ilícito previsto no art. 73 da Lei das Eleições independentemente da demonstração 
da potencialidade do ato influir no resultado do pleito e da comprovação do prévio conhecimento do beneficiário ou da 
intimação para a retirada da publicidade (REspe nos 21.151/PR, DJ de 27.6.2003; 21.167/ES, DJ de 12.9.2003; 21.152/PA, DJ de 
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1,8.2003, todos da relatoria do Ministro Fernando Neves)." (TSE, RESPE n° 24739, Acórdão n° 24739 de 28/10/2004, Rel. Min. 
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Publicado em Sessão 28/10/2004. Grifei.) 

[...]

Os Representados alegam que houve a "eficaz" retirada de imagens e símbolos que pudessem remeter ou identificar a 
Administração Estadual e/ou seus agentes concorrentes à reeleição à época. Essa alegação está em dissonância com a prova 
dos autos. Na espécie, a propaganda institucional provém do Governo do Estado de Goiás e de autarquia estadual a ele 
vinculada (AGETOP). [Fl. 15.] Ademais, o bem jurídico tutelado (isonomia entre os concorrentes a cargo eletivo) impõe que a 
proibição da autorização de "publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta", nos três meses que antecedem ao 
pleito, conceito que se estende, conforme reiterada jurisprudência do TSE, à permanência desta propaganda no período 
vedado. (TSE, AgRg-RESPE n° 61872.) Nesse sentido, a alegação de que foram retirados símbolos e logomarcas de governo que 
identificavam a Administração ou seus agentes apenas se conforma ao disposto no § 1° do art. 37 da Constituição Federal de 
1988, que diz respeito ao princípio da impessoalidade (§ 1° - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.). No que pertine à publicidade 
institucional, salvo as exceções previstas no dispositivo legal, qualquer que seja sua forma de veiculação, no período defeso, 
configura-se como ilícito eleitoral.

Dessa forma, é suficiente ao enquadramento típico a comprovação de que durante os 3 (três) meses que antecederam ao pleito 
eleitoral a publicidade institucional permaneceu exposta, pouco importando que sua confecção ou afixação tenha ocorrido em 
período anterior. "Na linha da jurisprudência [do TSE], salvo as hipóteses autorizadas em lei, a permanência de propaganda 
institucional durante o período vedado é suficiente para que se aplique a multa do art. 73, § 4°, da Lei n° 9.504/97, sendo 
irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento anterior." (TSE, AgRg em RESPE n° 61872, 
Acórdão de 16/10/2014, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE 27/10/2014, P. 54-55.) Raciocínio diverso convolaria 
situação de burla à legislação eleitoral, bastando que o pretenso candidato à reeleição providencie a veiculação de propaganda 
institucional em período anterior ao defeso, sem se preocupar em retirá-la quando do termo a quo da vedação legal.

Assim, comprovada a existência de publicidade institucional perpetrada pelo Governo Estadual e por autarquia estadual a ele 
vinculada, caberia aos Representados apresentarem fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da configuração do ilícito, o 
que só poderia ser feito caso se enquadrasse em quaisquer das exceções prevista na alínea "b" do inciso VI do art. 73 da Lei 
9.504, quais sejam: propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado ou caso de grave e urgente 
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Denota-se das defesas apresentadas que não houve qualquer 
conformação entre as alegações dos Representados e o enquadramento em uma das hipóteses excepcionadas pelo dispositivo.

Pertinente a manifestação da PRE no sentido de que "[n]o caso vertente, da documentação colacionada pela representante, 
extrai-se a veiculação irregular de propaganda institucional. Nesta senda pela ausência dos requisitos que autorizem essa 
divulgação. Além de não se enquadrar nas exceções previstas, causam prejuízo ao equilíbrio do prélio." Em seguida, a PRE 
conclui que "a representante fez provas parciais dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que os representados, 
por sua vez, não lograram demonstrar o contrário, ou seja, a regularidade da veiculação da propaganda institucional, tal como 
noticiada pelo representante, razão pela qual a representação deve ser parcialmente acolhida."

Inteira razão assiste à Procuradoria Regional Eleitoral. A mera veiculação da publicidade institucional no período eleitoral 
defeso é presumivelmente violadora da igualdade na disputa eleitoral, por expressa previsão do caput do art. 73 da Lei 9.504: 
"condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais".

Configurado o ilícito eleitoral, cumpre perquirir quanto à sanção cabível. "A autorização de propaganda institucional em período 
vedado não configura abuso de poder político se não apresentar gravidade suficiente para comprometer a normalidade e a 
legitimidade das eleições", e, assim "[a] penalidade pela prática de conduta vedada deve ser proporcional à sua gravidade." 
(TSE, RESPE n° 783205, Acórdão de 24/06/2014, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 6/8/2014, P. 85.)

Na espécie, entendo que, "[c]onsiderando as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta comprovadas nos autos, a 
aplicação da multa eleitoral é suficiente para inibir e punir o ilícito praticado." (TRE/GO, AgRg em Recurso n° 73253, Acórdão n° 
14344 de 20/05/2014, Rel. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, DJ 23/05/2014, P. 6-7.)

Quanto à responsabilidade dos Representados na prática do ilícito, importa trazer à lume a redação do § 1° do art. 73 da Lei 
9.504: "[r]eputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego 
ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional." Da análise inicial do dispositivo, 
conclui-se que os Representados enquadram-se na condição de agentes públicos. No entanto, requer o tipo que seja 
"autorizada" a veiculação da publicidade institucional. Neste sentido, presumível que o presidente da AGETOP é o agente 
responsável por autorizar a veiculação de publicidade institucional da entidade. No mesmo sentido é a veiculação de 
publicidade institucional veiculada pelo Governo do Estado de Goiás, que tem como autoridade máxima o Governador do 
Estado, cargo ocupado pelo 1° Representado. "O agente público não pode se eximir da responsabilidade pela publicidade 
institucional veiculada em período vedado." (TSE, AgRg em RESPE n° 50033, Acórdão de 04/09/2014, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, DJE 23/9/2014, P. 42-43.) Quanto ao 1° e ao 3° Representados, não há que se falar em desconhecimento de 
veiculação da publicidade institucional, sobretudo porque o fato é incontroverso, posto que admitido em suas respectivas peças 
defensivas.
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[...]

Nos termos do § 4° do artigo 73 da Lei Eleitoral, "[o] descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata 
da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR." Por sua vez, o § 4° 
do art. 50 da Resolução TSE 23.404 estabelece que "[o] descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão 
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$ 5.320,50 [...] a R$ 
106.410,00 [...], sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis 
vigentes (Lei n° 9.504/97, art. 73, § 4°, c/c o art. 78)."

"[O] legislador previu um intervalo razoável, entre o mínimo e o máximo da quantidade de multa, a ser ponderado, em cada 
hipótese, exatamente, com o fito de que sejam atendidas a adequação, necessidade e proporcionalidade, em sentido estrito, 
quando da aplicação da sanção." (TRE/MG, Recurso Eleitoral n° 4729, Acórdão de 13/11/2012, Rel. ALICE DE SOUZA BIRCHAL, 
DJEMG 27/11/2012.)

No tocante ao valor da multa, esta Corte tem entendido que, "[n]ão havendo circunstâncias agravantes, nem prova de 
reincidência, a pena de multa deve ser fixada no mínimo legal." (TRE/GO, Recurso Eleitoral n° 4241, Acórdão n° 4241 de 
10/11/2008, Rel. ELIZABETH MARIA DA SILVA, DJ 17/11/2008, P. 1.) "Não estando presentes as circunstâncias agravantes da 
pena, não se justifica a estipulação da multa acima do mínimo legal." (TRE/GO, Recurso Eleitoral n° 753, Acórdão n° 753 de 
25/10/2000, Rel. GONÇALO TEIXEIRA E SILVA, DJ 01/11/2000, P. 64.)

Por conseguinte, a fixação do valor da multa, acima do mínimo legal, demanda fundamentação específica. (TRE/GO, Recurso 
Eleitoral n° 722, Acórdão n° 722 de 14/05/2001, Rel. ROLDÃO OLIVEIRA DE CARVALHO, DJ 01/06/2001, P. 78; TRE/ES, Recurso 
Eleitoral n° 647, Acórdão n° 500 de 17/09/2008, Rel. ENARA DE OLIVEIRA OLÍMPIO RAMOS PINTO, Publicado em Sessão, 
17/09/2008; TRE/MS, Recurso Eleitoral n° 926, Acórdão n° 5951 de 17/09/2008, Rel. JOSÉ PAULO CINOTI, Publicado em Sessão, 
17/09/2008 DJ 19/09/2008, P, 197; TRE/PA, Recurso Ordinário n° 818, Acórdão n° 17602 de 06/07/2004, Rel. RAPHAEL CELDA 
LUCAS FILHO, Publicado em Sessão, 06/07/2004.)

Em recentes julgados, esta Corte firmou o entendimento de que a multa aplicável ao Governador Marconi Perillo deve ser 
fixada no importe de R$ 10.000,00, considerando a sua posição hierárquica superior na administração estadual, bem como o 
fato de que ele foi o grande beneficiado pela prática da propaganda ilícita. No tocante ao Sr. Jayme Rincón, esta Corte firmou a 
orientação no sentido da fixação do valor da multa no mínimo legal, ou seja: R$ 5.320,50. (TRE/GO, Recurso Eleitoral 3283-85, 
Rel. FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, julgado em 11/05/2015; Recurso Eleitoral 1641-77, Rel. FABIANO ABEL DE 
ARAGÃO FERNANDES, julgado em 11/05/2015.)

CONCLUSÃO

À vista do exposto:

a) confirmo a liminar deferida pelo Juízo Auxiliar (Fls. 22-26);

b) condeno  o  1°  Representado,   Marconi  Ferreira  Perillo Júnior, ao pagamento de multa no importe de R$ 10.000,00, pela 
prática de conduta vedada (Lei 9.504, art. 73, inciso VI, alínea b);

c) condeno o 3° Representado, Jayme Eduardo Rincon, ao pagamento de multa, no seu patamar mínimo, de R$ 5.320,50.

[...]

O recorrente alega que:

a) a Corte de origem violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao aplicar ao autor da prática considerada 
ilegal a pena mínima de R$ 5.320,50 e impor ao recorrente, na qualidade de simples beneficiário, a pena de multa no valor de 

R$ 10.000,00, levando em conta a existência de apenas um outdoor, sem que tenha havido reiteração da conduta, e a falta de 
gravidade reconhecida pelo próprio Tribunal Regional;

b) não foi comprovado o seu prévio conhecimento nem a sua anuência, aquiescência ou autorização para a divulgação da 
propaganda institucional, conforme exige a jurisprudência do TSE;

c) não constaram das placas expressões, imagens ou símbolos da administração pública que identificassem o recorrente como 
candidato;

d) segundo a jurisprudência do TSE, não configura propaganda institucional vedada a veiculação de placas de obras públicas 
afixadas anteriormente ao período proibido pela norma, que não contenham expressões que possam identificar autoridades, 
servidores ou administração cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral, situação que está em conformidade com o 
caso dos autos;

e) as condutas não foram graves o suficiente para afetar a normalidade do pleito, não havendo nenhuma que possa alcançar a 
pena buscada, ainda que seja a multa no mínimo legal.

No caso, é incontroverso que a publicidade em questão se deu durante o período eleitoral, já dentro do período vedado, 
residindo a controvérsia no seu enquadramento ou não como propaganda institucional vedada nos termos do art. 73, VI, b, da 
Lei nº 9.504/97, in verbis:

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

[...]

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

[...]

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade 
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das 
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela 
Justiça Eleitoral.

As sanções cominadas são as seguintes:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e 
sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

[...]

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e 
candidatos que delas se beneficiarem.

No que tange ao argumento de que o recorrente não teve prévio conhecimento nem foi o responsável pela veiculação da 
publicidade institucional, o Tribunal Regional consignou que seria "irrazoável a alegação de ausência de prévio conhecimento de 
que comprovadamente participou, mesmo que parcialmente, da veiculação contestada"  (fl. 234).

Desse modo, para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar as provas dos autos, o que atrai o óbice das Súmulas 
279 do STF e 7 do STJ.

Com relação à tese de que não constou das placas nenhum símbolo, imagem ou expressão que pudesse identificar o recorrente, 
a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, "nos três meses que antecedem o pleito, impõe-se a total vedação à 
publicidade institucional, independentemente de haver em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação social 
(art. 37, § 1º, da CF/88), ressalvadas as exceções previstas em lei" (AgR-REspe nº 1440-90, rel. Min. Otávio de Noronha, DJE de 
20.3.2015). Igualmente: AgR-REspe nº 447-86, rel. Min. Otávio de Noronha, DJE de 23.9.2014; RP nº 817-70, rel. Min. Herman 
Benjamin, DJE de 23.10.2014. 

Ainda sobre o tema, esta Corte já firmou o entendimento de que "não se faz necessário, para a configuração da conduta vedada 
prevista no art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/97, que a mensagem divulgada possua caráter eleitoreiro, bastando que tenha sido 
veiculada nos três meses anteriores ao pleito, excetuando-se tão somente a propaganda de produtos e serviços que tenham 
concorrência no mercado e a grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido: AgR-
Al nº 719-90,

rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 22.8.2011" (AgR-AI nº 334-07, rel. Min. Henrique Neves, DJE de 11.4.2014).

De todo modo, no caso dos autos, o Tribunal Regional consignou que "a placa impugnada continha a expressão `GOVERNO DE 
GOIÁS" (Fl. 15), o que a identifica com o cargo de governador em disputa, a época, pelo Representado Marconi Perillo"  (fl. 
254).

No que se refere à assertiva de que a jurisprudência do TSE seria no sentido de que não configura conduta vedada a publicidade 
institucional veiculada nos três meses que antecedem o pleito sem a identificação de autoridades, servidores ou da 
administração pública, não assiste razão ao recorrente.

Acerca da matéria, de fato, esta Corte firmou orientação no sentido de ser vedada a manutenção de placas em obras públicas, 
desde que "possuam expressões ou símbolos identificadores da administração de candidato a cargo eletivo" (AgR-AI nº 98-77, 
rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 11.2.2010).

Na mesma linha de entendimento, estão os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRÁTICA DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES QUE 
ANTECEDEM AO PLEITO. VEDAÇÃO. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/97. RETORNO DOS AUTOS AO TRE PARA AFERIÇÃO DA 
RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE E DA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA ILEGAL.

I - No trimestre anterior ao pleito, é vedada, em obras públicas, a manutenção de placas que possuam expressões ou símbolos 
identificadores da administração de concorrente a cargo eletivo.

II - Caracterizada a publicidade institucional em período vedado, os autos devem retornar ao Tribunal Regional para que aquele 
órgão, soberano na apreciação da prova, verifique, como entender de direito, a potencialidade de a conduta ter interferido no 
resultado do pleito e, ainda, se os candidatos à reeleição autorizaram, ou não, a veiculação dos engenhos em época proibida.

III - Agravo regimental improvido.

(AgR-REspe nº 264-48, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de 6.5.2009, grifo nosso.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/97. 
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO. PERÍODO VEDADO. RECONHECIMENTO. TEMPESTIVIDADE.
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- Configura propaganda institucional vedada a manutenção de placas de obras públicas colocadas anteriormente ao período 
previsto no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, quando delas constar expressões que possam identificar autoridades, servidores 
ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral. Precedentes.

- Embargos declaratórios acolhidos somente para reconhecer a tempestividade dos embargos anteriormente opostos.

(ED-ED-AgR-AI nº 107-83, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 18.5.2010, grifo nosso.)

Representação. Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Prefeito. Candidato a reeleição. Placas. Divulgação. Obras e serviços da 
municipalidade. Veiculação. Momento anterior. Período vedado. Infração. Não configuração. 

1. Não procede a alegação de perda de objeto de recurso ao fundamento de que, em sede de representação, somente poderia 
ser decretada a cassação do registro caso a decisão condenatória fosse proferida até a proclamação dos eleitos, na medida em 
que o art. 73 da Lei nº 9.504/97 possui expressa previsão de cassação tanto do registro como do diploma, nos termos do 
respectivo § 5º desse dispositivo, não se aplicando o que decidido pela Casa no Acórdão 

nº 4.548. 

2. O Tribunal tem admitido a manutenção de placas de obras públicas colocadas anteriormente ao período previsto no art. 73, 
VI, b, da Lei das Eleições, desde que delas não constem expressões que possam identificar autoridades, servidores ou 
administrações cujos dirigentes estejam em campanha eleitoral. Precedentes. 

3. Considerando as circunstâncias postas no acórdão regional, não há como pressupor que a propaganda institucional veiculada 
em momento anterior ao período vedado, conforme reconheceu a instância ad quem, e durante ele mantida configure a 
conduta tipificada no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

(REspe nº 247-22, rel. Min. Caputo Bastos, PSESS em 9.11.2004, grifo nosso.)

Desse modo, admite-se a afixação de placas em obras públicas desde que não contenham expressões que possam, de alguma 
forma, identificar o agente público cujo cargo esteja em disputa no pleito.

Segundo o entendimento desta Corte, admite-se a manutenção, em obras públicas, de placas com publicidade institucional que 
tenham caráter meramente informativo. Nessa linha de entendimento, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL DOS 
AGRAVADOS. PROVIMENTO. CONDUTA VEDADA. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFORMATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. 
DESPROVIMENTO.

1. A divulgação de caráter informativo, com intuito de esclarecer a população acerca de transtornos decorrentes da execução 
de obras públicas, não configura conduta vedada.

2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(AgR-REspe nº 522-64, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 11.12.2013, grifo nosso.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. CONDUTA VEDADA. 
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. MERA INFORMAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Não configura publicidade institucional em período vedado faixa situada em logradouro público, com caráter meramente 
informativo, que visa apenas alertar a população sobre eventuais transtornos decorrentes da execução de obra.

2. Entendimento diverso impediria qualquer espécie de divulgação de informação de interesse da comunidade.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgR-AI nº 500-06, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 1º.10.2013, grifo nosso.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. AFIXAÇÃO DE UMA ÚNICA FAIXA EM VIA PÚBLICA. ALERTA SOBRE 
A IMINENTE REALIZAÇÃO DE OBRA LOCAL. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO. CARÁTER ESTRITAMENTE INFORMATIVO. CONDUTA 
VEDADA. TRÊS MESES ANTECEDENTES AO PLEITO. ART. 73, VI, DA LEI Nº 9.504/97. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. A mera afixação de faixa, pela Administração, em logradouro, cujo objetivo é o de alertar a comunidade sobre a iminência de 
obra naquele local (recapeamento asfáltico), possui caráter estritamente informativo, não sendo suficiente para caracterizar a 
conduta vedada pelo art. 73, VI, da Lei nº 9.504/97.

2. Entendimento diverso impediria qualquer espécie de divulgação de informação de interesse da comunidade.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgR-REspe nº 512-20, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 24.9.2013; grifo nosso.)

No entanto, no caso dos autos, segundo a moldura fática contida no aresto recorrido, não se trata de placa afixada em obra 
pública com fins informativos, mas, sim, de veiculação de publicidade institucional no período vedado pela legislação, por meio 
de outdoor.

Segundo o Tribunal a quo, "da análise da imagem da placa (Fl. 15) é possível concluir que se trata de propaganda institucional, 
pois traz o texto: `MAIS UMA OBRA DO GOVERNO DE GOIÁS - CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM 
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DEPENDÊNCIA QUÍMICA". Mais abaixo é possível visualizar o logotipo da Administração Estadual: `Governo de GOIAS", bem 
como o de sua autarquia `AGETOP""  (fls. 255-256).

Dessa forma, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial em relação ao argumento de que é permitida, nos três meses antes 
do pleito, a colocação de placas em obras públicas desde que não haja nenhum tipo de identificação do agente público que 
esteja em campanha, pois o recorrente não demonstrou similitude fática entre os julgados indicados como paradigmas e o caso 
discutido nos autos. Incide no caso o disposto na Súmula 291 do STF.

O recorrente alega que a conduta não teria desequilibrado o pleito, motivo pelo qual não deveria ensejar nenhum tipo de 
punição. Tal tese também não merece ser acolhida.

Acerca da matéria, já decidiu este Tribunal que "a conduta vedada prevista no art. 73, VII, b, da Lei 9.504/97 independe de 
potencialidade lesiva apta a influenciar o resultado do pleito, bastando a sua mera prática para atrair as sanções legais"  (AgR-
REspe nº 447-86, rel. Min. Otávio de Noronha, DJE de 23.9.2014). No mesmo sentido: RP nº 817-70, rel. Min. Herman Benjamin, 
DJE de 23.10.2014.

Entretanto, sob a ótica do princípio da proporcionalidade, é necessário que se examine se o ato foi grave o suficiente para a 
aplicação da pena de cassação prevista no § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97. A propósito do tema, "este Tribunal Superior já 
firmou entendimento no sentido de que, quanto às condutas vedadas do art. 73 da Lei nº 9.504/97, a sanção de cassação 
somente deve ser imposta em casos mais graves, cabendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade da sanção em relação à 
conduta" (AgR-RO 

nº 8902-35, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 21.8.2012). Na mesma linha de entendimento: AgR-AI nº 150-17, rel. Min. Luiz 
Fux, DJE de 28.4.2015; 

AgR-REspe nº 317-15, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 4.3.2015; AgR-REspe nº 953-04, rel. Min. Otávio de Noronha, DJE de 
25.2.2015.

Na espécie, a Corte Regional impôs somente a sanção de multa aos recorrentes, tendo em vista a ausência de gravidade para a 
aplicação da pena de cassação. Tal decisão foi proferida em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, o que também 
afasta o alegado dissídio, a teor da Súmula 83 do STJ.

No entanto, em relação à multa imposta no valor de 

R$ 10.000,00, em razão de um único outdoor, entendo que assiste razão ao recorrente quanto à violação aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade.

Na espécie, a Corte Regional aplicou a Jayme Eduardo Rincon a pena de multa no mínimo legal e a Marconi Perillo a sanção de 
multa no valor de R$ 10.000,00, "considerando a sua posição hierárquica superior na administração estadual, bem como o fato 
de que foi ele o grande beneficiado"  (fl. 262).

O recorrente alega que não poderia haver hierarquia entre os possíveis beneficiários e que, por essa razão, a pena de multa 
também seria devida ao candidato a vice-prefeito, que não foi apenado. Acerca do ponto, também alega que não seria razoável 
manter a condenação do responsável direito pela conduta vedada no mínimo legal, e a do recorrente, acima do mínimo. 

Ressalto que, não obstante existam, consoante destacou a Corte de origem, diversos processos da mesma natureza aos quais o 
ora recorrente responde pela prática da conduta vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, em virtude da veiculação 
de publicidade institucional no período proibido pela norma, o caso dos autos tratou da afixação de apenas um outdoor.

Acerca do ponto, já decidiu esta Corte que "a penalidade pela prática de conduta vedada deve ser proporcional à sua 
gravidade" (REspe

nº 7832-05, rel. Min. Otávio de Noronha, DJE de 6.8.2014).

Além disso, a multa ao agravante Jayme Eduardo Rincon, responsável direto pela veiculação da publicidade, foi aplicada no 
mínimo legal.

Desse modo, consideradas as peculiaridades do caso e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o 
apelo merece ser parcialmente provido, apenas para reduzir a pena de multa imposta ao recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso especial interposto por Marconi Ferreira Perillo Júnior e dou-lhe parcial provimento, nos 
termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, apenas para, mantida a procedência da 
representação, reduzir a pena de multa para o mínimo legal previsto no art. 73, VI, § 4º, da Lei

nº 9.504/97.

De outra parte, pelas razões expostas e nos termos do 

art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao recurso especial manejado por Jayme 
Eduardo Rincon.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 30 de novembro de 2015.
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Ministro Henrique Neves da Silva

                         Relator

Coordenadoria de Processamento - Seção de Processamento I

Decisão monocrática

PUBLICAÇÃO Nº 239/2015/SEPROC1

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 365-19.2012.6.13.0178 SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE-MG 178ª ZONA ELEITORAL 
(MIRAÍ)

AGRAVANTES: ELOIZ MASSI E OUTRA

ADVOGADOS: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS

AGRAVANTE: HÉLCIO DO CARMO VERÍSSIMO

ADVOGADOS: THIAGO LOPES LIMA NAVES E OUTROS

AGRAVADO: CLAUDIOMIR JOSÉ MARTINS VIEIRA

ADVOGADOS: FRANCISCO GALVÃO DE CARVALHO E OUTROS

Ministro Luiz Fux

Protocolo: 779/2014

DECISÃO

EMENTA: ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CARGOS. 
PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADOR. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/1997. PRELIMINARES. 
INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE POLICIAL. NULIDADE. CONTAMINAÇÃO DA POSTERIOR AÇÃO. 
INEXISTÊNCIA. PROVAS AUTÔNOMAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS (FRUITS OF THE 
POISONOUS TREE). DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REEXAME 
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NOS 279 DO STF E 7 DO STJ. MÉRITO. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO 
ELEITORAL. NOVA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVOS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Na origem, Claudiomir José Martins Vieira ajuizou ação de investigação judicial eleitoral em face de Eloiz Massi, Cristiani Oliveira 
Pinto e Hélcio do Carmo Veríssimo, tendo como causa petendi suposta captação ilícita de sufrágio. Sustentou o Investigante 
que, em setembro de 2012, os Investigados, candidatos eleitos no pleito desse ano, respectivamente para os cargos de Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereador, por meio do irmão do primeiro, Delilo Massi, teriam entregado um cheque no valor de R$ 1.500,00 
(mil e quinhentos reais), a fim de obterem o voto da eleitora Maria de Fátima Godinho e de dois de seus familiares.

O Juízo Eleitoral consignou estar provado o ilícito tipificado no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 e julgou procedente o pedido 
veiculado na exordial, cassando os diplomas dos Representados e aplicando-lhes multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais) para cada um (fls. 435-441). 

Contra essa decisão, foram interpostos dois recursos eleitorais, um por Eloiz Massi e Cristiani Oliveira Pinto, o qual restou 
parcialmente provido, para ser afastada a penalidade pecuniária aplicada à segunda, e outro, por Hélcio do Carmo Veríssimo, 
desprovido, a seu turno, pelo TRE/MG. O acórdão ficou assim ementado (fls. 524):

"Recurso eleitoral. AIJE. Captação ilícita de sufrágio. Eleições 2012. Doação de dinheiro. Procedência. Cassação de diploma. 
condenação em multa.

Preliminar. Nulidade absoluta da sentença: violação ao princípio da correlação, congruência ou correspondência.

Sentença fundamentada na captação ilícita de sufrágio narrada na inicial e provada nos autos.

A compra do voto de eleitor e sua família. A consideração de depoimentos prestados em inquérito policial sobre outras 
compras de votos realizados pelos recorrentes, não nulifica a sentença.

Rejeitada.
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Mérito.

Captação ilícita de sufrágio. Configurada. Candidatos doaram a eleitora valores em cheque com o fim específico de cooptar voto 
seu e de sua família. Provas firmes e coerentes.

Ilícito caracterizado. Cassação dos diplomas do prefeito e vice-prefeito.

Não ficou demonstrou [sic] o envolvimento da candidata a Vice-prefeita nas condutas ilícitas.

Impossibilidade de aplicação de multa a esta recorrente; apenas sendo possível a cassação do diploma, tendo em vista a 
unicidade da chapa a qual pertence. 

Primeiro recurso parcialmente provido para afastar a multa da Vice-Prefeita.

Segundo recurso não provido."

Os declaratórios a seguir protocolados foram acolhidos, porém, sem a atribuição de efeitos modificativos (fls. 637-645).

Sobrevieram, então, dois especiais. 

No recurso de fls. 651-675, interposto com base no art. 121, § 4º, I e II, da Constituição da República e no art. 276, I, a e b, do 
Código Eleitoral, Eloiz Massi e Cristiani Oliveira Pinto sustentaram, preliminarmente, que a investigação judicial em exame 
deveria ser declarada nula por derivação, por estar fundada, exclusivamente, em declarações prestadas por suposta corrompida 
no âmbito de inquérito policial conspurcado com vícios insanáveis. Tal procedimento investigatório, segundo destacaram, teria 
sido instaurado de ofício pela autoridade policial contra o Prefeito Municipal, detentor de foro privilegiado, ocasionando a 
violação do art. 29, X, da Carta Fundamental¹ e do art. 8º da Res.-TSE nº 23.222/2010². Acrescentaram que, além dos defeitos 
acima apontados, a tramitação do inquérito teria desobedecido normas concernentes a processo penal, porquanto haveriam 
sido ouvidas testemunhas antes de sua instauração e conhecimento pelo Representante. Concluíram, assim, que "o depoimento 
ilegal de Maria de Fátima Godinho [...] vinculou o depoimento judicial"  (fls. 662). Citaram precedentes deste Tribunal que 
amparariam sua pretensão relativa à nulidade. 

Asseveraram, em caráter sucessivo, "a nulidade da sentença e dos acórdãos regionais pela consideração, para decisão da lide, 
de depoimentos prestados exclusivamente no inquérito policial e que, além disso, dizem respeito a fatos não descritos na inicial 
da representação"  (fls. 667), em afronta aos arts. 5º, LIV e LV, da Carta Fundamental³ e aos arts. 128, 459 e 460 do Código de 
Processo Civil4. Ressaltaram que se configurou a ofensa aos "princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla 
defesa [...], eis que apenas a prova efetivamente jurisdicionalizada [...] é que pode ser valorada para decisão da lide"  (fls. 671). 
Reproduziram trechos de julgados do Supremo e desta Corte Superior supostamente nesse sentido. 

Por fim, alegaram transgredido o art. 41-A da Lei das Eleições5, haja vista que, a partir da apreciação de trechos do 
pronunciamento embargado, não se verificaria que a conduta fora condicionada pelo voto da eleitora, "circunstância que afasta 
o enquadramento da imputação no [aludido dispositivo], conforme reiterados precedentes desse C. TSE"  (fls. 674). Acresceram 
que do conjunto-probatório resultaria que a oferta do numerário teve por finalidade a fixação de adesivos.

Pugnaram pelo provimento do recurso, a fim de que o presente feito seja extinto sem resolução do mérito, seja declarada a 
nulidade da sentença e do acórdão ou, em caráter sucessivo, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. 

No especial de fls. 823-850, fundamentado no art. 121, § 4º, I e II, da Constituição da República e no art. 276, I, a e b, do Código 
Eleitoral, Hélcio do Carmo Veríssimo, por sua vez, reiterou as razões do recurso mencionado supra e acrescentou que restou 
contrariado o art. 275, II, do aludido Código6. 

Sustentou que o Tribunal a quo deixou de referir-se expressamente aos dispositivos legais e constitucionais apontados como 
ofendidos.

Argumentou que o acórdão regional foi omisso quanto à veracidade e robustez da prova testemunhal, alegando que, "muito 
embora o douto voto condutor tenha registrado o fato no relatório [...], somente o voto vencido [...] considerou que `a 
testemunha, talvez, involuntariamente, admite que cogitou de aceitar dinheiro para modificar seu depoimento em juízo"  (fls. 
829) e que, "registrado que houve um depósito inexplicável na conta da suposta corrompida, a consequência é a violação ao 
princípio probatório assentado pelo C. TSE segundo o qual `para a configuração da captação de sufrágio, malgrado não se exija 
a comprovação da potencialidade lesiva, é necessário que exista prova cabal da conduta ilícita""  (fls. 831). 

Requereu o provimento do especial, para anular-se o julgamento dos declaratórios, a fim de que haja manifestação expressa 
acerca dos vícios apontados, extinguir-se o processo sem a resolução do mérito, declarar-se a nulidade da sentença e do 
acórdão embargado ou julgarem-se improcedentes os pleitos aduzidos na exordial.

O Presidente do Tribunal a quo inadmitiu o primeiro apelo, consignando que a prova na qual se fundamentou a condenação foi 
jurisdicionalizada e produzida sob o crivo do contraditório, estando dissociada do inquérito policial anteriormente instaurado. 
Estabeleceu que não se evidenciou o alegado dissídio jurisprudencial, dada a falta de similitude fática entre as hipóteses 
analisadas, e que seria necessário o reexame do acervo fático-probatório para afastar a conclusão de que estaria caracterizado 
o ilícito contido no art. 41-A da Lei das Eleições (fls. 993-997). 

Também inadmitiu o segundo especial, repetindo os fundamentos anteriormente expendidos e acrescentando que a Corte 
manifestou-se, em sede de declaratórios, quanto à suposta omissão acerca do depósito não explicado. Transcreveu parte do 
referido acórdão, para demonstrar o assentado (fls. 998-1.003). 
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No agravo de fls. 1.007-1.019, Eloiz Massi e Cristiani Oliveira Pinto aduzem que, diversamente do contido na decisão agravada, 
"o paradigma versa sobre hipótese fática idêntica (nulidade de representação derivada de inquérito policial instaurado de 
ofício"  (fls. 1.008), impondo-se seja aplicada a mesma solução adotada por este Tribunal no julgamento do Recurso Ordinário 
nº 1904-61/RR. Reiteram ser inidônea a prova, porque o procedimento investigatório que antecedeu a ação teria se iniciado 
sem intervenção desta Justiça Especializada e que seria incontroversa a utilização de depoimentos colhidos exclusivamente no 
inquérito ilícito e "relativos a fatos não invocados pelo autor na petição inicial"  (fls. 1.018). 

Alegam que o decisum atacado seria nulo, uma vez que nele não teria sido apreciada a integralidade das razões recursais, como 
a alegada contrariedade aos arts. 5º, LIV e LV, e 29, X, da Constituição da República, aos arts. 128, 459 e 460 do Código de 
Processo Civil e ao art. 8º da Res.-TSE nº 23.222/2010. Ressaltam que "a omissão, a par de prejudicial aos interesses dos 
recorrentes e à correta prestação jurisdicional, é suficiente para a reforma da decisão de fls. 993/997, contrario senso ao que 
determina o enunciado da Súmula STJ nº 123"  (fls. 1.013).

Asseveram não pretenderem o reexame da prova, bastando verificar-se, a partir da transcrição do depoimento da referida 
eleitora, que "o oferecimento da vantagem teve por contrapartida `a depoente adesivar a moto", o que afasta, por si só, a 
caracterização de captação ilícita de sufrágio"  (fls. 1.016).

Pleiteiam o provimento do recurso, para ser processado seu especial.

Na minuta de fls. 1.020-1.034, Hélcio do Carmo Veríssimo repete os argumentos contidos no agravo supra e acrescentam que o 
Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional, ao limitar-se a assentar que "o julgador não está obrigado a 
apreciar todas as alegações da parte"  (fls. 1.028), no intuito de contrapor-se à "alegada omissão sobre um depósito no valor de 
R$ 9.500,00 na conta da eleitora supostamente corrompida"  (fls. 1.025). Reitera que deveria ter constado manifestação sobre a 
matéria no voto vencedor no Regional, a fim de que fosse possível verificar se existe prova cabal da captação ilícita de sufrágio.

Aduz, ainda, que a apontada "ausência de menção expressa aos dispositivos regulamentar, legais e constitucionais [...] também 
não mereceu qualquer menção - explícita ou implícita - na decisão agravada"  (fls. 1.027).

Requerem o provimento do agravo, para ser conferido regular trânsito ao especial.

A contraminuta encontra-se a fls. 1.040-1.042.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento dos agravos ou, caso assim não se entenda, pelo 
seu desprovimento (fls. 1.048-1.053). 

A parte contrária foi intimada para oferecer contrarrazões aos recursos especiais (fls. 1.054), contudo deixou o prazo 
transcorrer in albis, conforme certidão de fls. 1.055.

É o relatório. Decido. 

Ab initio, verifico que os presentes agravos foram interpostos tempestivamente e encontram-se assinados por procuradores 
regularmente constituídos (fls. 141, 581, 582, 678 e 853). 

Anoto, inicialmente, que as razões expendidas no recurso especial de Eloiz Massi e Cristiani Oliveira Pinto foram reproduzidas 
no apelo de Hélcio do Carmo Veríssimo, acrescendo-se nesse a alegação de contrariedade ao art. 275, II, do Código Eleitoral, a 
qual passo a analisar em separado.  

Compulsando os autos, não verifico as omissões alegadas por esse Recorrente, porquanto o Tribunal de origem concluiu pela 
suficiência do conjunto probatório produzido para averiguar a prática de captação ilícita de sufrágio, inexistindo vulneração do 
art. 275 do Código Eleitoral. Eventual inconformismo do Recorrente não dá azo à suscitada omissão.

De efeito, o decisum regional atesta, acolhendo o parecer ministerial, a veracidade do depoimento impugnado (fls. 550):

"Registre-se, ainda, o teor do parecer ministerial sobre os depoimentos de DeIiIo e Maria de Fátima:

Enquanto Delilo se mostrou evasivo ao responder os questionamentos formulados por este Juízo, furtando-se a apresentar 
detalhes acerca do fato, aparentando extremo nervosismo; Maria de Fátima manteve-se calma e firme ao depor em Juízo, 
contando uma estória crível, com início, meio e fim.

(...) Destarte, a riqueza de detalhes da versão apresentada por Maria de Fátima dá ares de verossimilhança a ela, mormente se 
comparada suas declarações ao depoimento de Delilo Massi.

Em quinto lugar, as declarações de Maria de Fátima encontram apoio probatório nas declarações de outras testemunhas, 
reforçando a conclusão de que é ela quem conta a verdade."

É assente neste Tribunal Superior que "a via aclaratória não se presta à rediscussão dos fundamentos do acórdão recorrido. Os 
embargos de declaração utilizados para esse fim ultrapassam os limites delineados pelo art. 535, I e II, do Código de Processo 
Civil c.c. o art. 275 do Código Eleitoral"  (AgR-Al nº 11.708/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 15.4.2010).

Dito isso, passo ao exame conjunto das demais alegações, comuns a ambos os recursos especiais. 

Esclareço, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que a deflagração do inquérito policial 
voltado à apuração de crimes eleitorais depende da requisição do Ministério Público Eleitoral ou da determinação desta Justiça 
Especializada, salvo na hipótese de prisão em flagrante. Confira-se: 
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"CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PROVA ILÍCITA - GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 
CONTAMINAÇÃO DA PROVA DERIVADA. EFEITOS DA NULIDADE. INICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. No âmbito da Justiça Eleitoral, o poder de polícia pertence exclusivamente ao Juiz Eleitoral. Razões históricas que remontam 
a própria edição do Código Eleitoral de 1932 bem demonstram a razão de assim ser.

2. São nulas as atividades exercidas pelos agentes da Polícia Federal que deveriam ter comunicado à autoridade judiciária, ou ao 
menos ao Ministério Público Eleitoral, desde a primeira notícia, ainda que sob a forma de suspeita, do cometimento de ilícitos 
eleitorais, para que as providências investigatórias - sob o comando do juiz eleitoral - pudessem ser adotadas, se necessárias.

3. O inquérito policial eleitoral somente será instaurado mediante requisição do Ministério Público ou da Justiça Eleitoral, salvo 
a hipótese de prisão em flagrante, quando o inquérito será instaurado independentemente de requisição (Res.-TSE nº 23.222, 
de 2010, art. 8º).

[...]

7. Preliminar de ilicitude da prova acolhida, por maioria. Prejudicadas as demais questões. Recurso provido para julgar a 
representação improcedente."

(RO nº 1904-61/RR, Rel. Min. Arnaldo Versiani, Rel. designado Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 21/8/2012); e

"- PROCESSO DE CONSULTA. PRÁTICA DE INFRACÕES PENAIS DEFINIDAS NO CÓDIGO ELEITORAL (L. 4.737/65). INQUÉRITO 
POLICIAL DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. 

- O PROCESSO DAS INFRAÇÕES PENAIS DEFINIDAS NO CÓDIGO ELEITORAL (L. 4.737/65) OBEDECE AO DISPOSTO NOS SEUS 
ARTS. 355 E SEGUINTES, MAS NÃO REFOGE AS NORMAS DO PROCESSO COMUM, PELA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA E 
COMPLEMENTAR DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ASSIM OCORRE, POR EXEMPLO, COM OS ARTS. 4º, 5º E 6º, QUANDO 
HOUVER NECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, EXCETUADA, PORÉM, A SUA INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO (ART. 5º, INCISO I). NOS 
CASOS EM QUE COUBER, A POLÍCIA FEDERAL (RES. TSE N. 8.906, ART. 3º, E DL. 1064/79, ART. 2º) PODERÁ PRENDER EM 
FLAGRANTE O INFRATOR, COMUNICANDO O FATO A AUTORIDADE JUDICIAL EM 24 HORAS E PROSSEGUINDO-SE, A PARTIR DAÍ, 
DE ACORDO COM O PROCESSO PREVISTO NO CÓDIGO ELEITORAL."   

(Cta nº 6.426/DF, Rel. Min. Evandro Gueiros Leite, DJ de 5/10/1982).

In casu, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, posicionando-se acerca da alegada contaminação da investigação judicial 
pela nulidade do inquérito policial instaurado de ofício pelo delegado de Polícia, assentou que (fls. 642-644):

"[...] No caso dos autos, a prova foi produzida totalmente dissociada do inquérito policial instaurado anteriormente. Ao se ter 
notícias do conteúdo do inquérito, a ação foi ajuizada, na qual se relataram fatos, com pedido de produção de provas 
jurisdicionalizadas.

[...]

O inquérito policial está totalmente dissociado das provas examinadas neste recurso, o Juízo decidiu pelo Iivre convencimento 
sob análise das provas produzidas por ele em audiência e pelas requeridas por meio de ofícios. A prova foi produzida sob o crivo 
do contraditório, sendo, portanto, lícita, pois, mesmo retirando dos autos todas as cópias dos depoimentos do referido 
inquérito, a conclusão seria a mesma, ou seja, estaria provada a captação ilícita de sufrágio praticada pelos representados. 
Conclui-se, então, que a prova produzida sob o crivo do contraditório e que foi jurisdicionalizada é lícita" .

Desta feita, das premissas firmadas no decisum regional, infere-se que o acervo probatório da ação de investigação judicial 
eleitoral é autônomo, não se vinculando às provas produzidas na fase de inquérito policial, de modo que a supressão das provas 
comuns às investigações policial e judicial não comprometeria o resultado do feito. Precisamente por isso, anoto ser descabida 
a aduzida nulidade por derivação da presente ação, não se verificando hipótese de aplicação da teoria da árvore dos frutos 
envenenados (fruits of the poisonous tree). 

Para rever esse entendimento, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via 
estreita do recurso especial, ex vi das Súmulas nos 279 do STF e 7 do STJ.

Pontuo que, exatamente em razão da autonomia entre o arcabouço probatório coligido na ação judicial e as provas ilicitamente 
produzidas no inquérito policial, a decisão combatida se distancia do paradigma deste Tribunal colacionado pelos Recorrentes, 
RO nº 190461/RR, visto que neste julgado a interposição da ação se sustentou exclusivamente nas provas produzidas de forma 
ilícita pela autoridade policial, atraindo a nulidade por derivação. 

Relativamente à outra preliminar, consubstanciada na alegada violação aos arts. 128, 459 e 460 do Código de Processo Civil, por 
ter a decisão fulminada condenado os Recorrentes por fatos não indicados na inicial, constato que não merece acolhida. De 
efeito, a Corte Regional consignou que, a despeito da existência de outros fatos configuradores da prática de captação ilícita de 
sufrágio, a decisão atacada teve supedâneo na narrativa fática constante da inicial que, por si só, autoriza a imposição das 
penalidades previstas no art. 41-A da Lei das Eleições. Vejamos excertos do julgado (fls. 544-545):

"Nota-se que a sentença fundamentou-se, principalmente, na captação ilícita de sufrágio narrada na inicial e provada nos autos, 
ou seja, a compra do voto da eleitora Maria de Fátima Godinho e de sua família. No entanto, também considerou depoimentos 
prestados em inquérito policial sobre outras compras de votos realizados pelos recorrentes.

O d. Procurador Regional Eleitoral, ao opinar, esclareceu muito bem a questão, ponderou que: `Esse fato, a consideração dos 
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referidos depoimentos prestados em IP, não nulificam a sentença. A uma porque mesmo sem eles a compra de votos estaria 
provada nos autos. A duas, porque o juiz `formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios (...) ainda 
que não indicados ou alegados pelas partes" (Lei Complementar nº 64/90, art. 23)" .

Assevero, portanto, que a inversão do julgado vergastado quanto à correlação entre os fatos narrados na exordial e a conclusão 
da lide demandaria nova incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de apelo nobre.  

Ultrapassada a análise das preliminares, assento que, no mérito, melhor sorte não assiste aos Recorrentes. Explico.

O equacionamento da controvérsia travada demanda necessariamente o reexame do complexo fático-probatório acostado aos 
autos, e não o eventual reenquadramento jurídico dos fatos, o que, aí sim, coadunar-se-ia com a cognição realizada nesta sede 
processual. 

A dogmática processualista distingue a reapreciação dos fatos e das provas carreadas aos autos da qualificação jurídica dos 
fatos. Enquanto técnica orientada à valoração dos critérios jurídicos concernentes à prova e à formação do convencimento, o 
reexame de provas conecta-se umbilicalmente à ideia de convicção. É dizer: o reexame de provas implica a fortiori a formação 
de nova convicção, por parte do magistrado, acerca dos fatos narrados. Com a vedação ao reexame, interdita-se que a instância 
judicial ad quem examine se houve (ou não) a adequada apreciação da prova pelos órgãos jurisdicionais inferiores, quando da 
formação da convicção acerca dos fatos. 

O mesmo não ocorre, entretanto, quando se procede à redefinição da qualificação dos fatos (i.e., ao reenquadramento jurídico 
dos fatos). A requalificação jurídica dos fatos ocorre em momento ulterior ao exame da relação entre a prova e o fato, partindo-
se da premissa de que o fato está devidamente provado. Trata-se, à evidência, de quaestio juris, que pode, ao menos em tese, 
ser objeto dos recursos excepcionais - extraordinário e especial. 

In casu, o Tribunal Regional Eleitoral mineiro consignou que as provas dos autos comprovam a prática de captação ilícita de 
sufrágio pelos Recorrentes,  que, por intermédia pessoa, entregaram quantia em dinheiro para que determinada eleitora e seus 
familiares votassem neles. Vejamos excertos do julgado (fls. 547-551):

"Há extratos bancários que comprovam a compensação do cheque referido por Maria de Fátima em seu depoimento, no dia 
4/10/2012, na conta da empresa Posto Massi e Filha Ltda. (fl. 295), concretizando, portanto, o recebimento do numerário. 
Ademais, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Muriaé Ltda. SICOOB/CREDIMUR também afirma que o cheque sacado 
contra o Banco Bradesco S/A, de emissão da sociedade empresária Posto Massi e Filha Ltda., foi devidamente compensado pelo 
referido banco (fl. 72).

Maria de Fátima revela, no depoimento, que recebeu um cheque no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de DeliIo, 
irmão de Hélcio, dia 4/10/2012, em troca de seu voto e de seus familiares. À fl. 12, verifica-se um depósito em cheque, 
realizado nesse dia, no valor de R$1.500,00 na conta da eleitora. Vê-se também, pelo extrato bancário da eleitora na SICOOB, (à 
fl. 257) que no mesmo dia houve um depósito bancário em cheque no valor de R$1.500,00. E, ainda, pelo extrato bancário do 
Banco Bradesco, conta do Posto Massi e Filha Ltda., constata-se que o referido cheque foi compensado nessa mesma data. 
Diante disso, pode-se concluir que se trata de fato incontroverso que a eleitora recebeu de DeIiIo, irmão de Hélcio, o valor 
indicado.

[...]

Sobre o mérito da causa, o Procurador Regional Eleitoral manifestou-se com propriedade. Vejamos: 

(...) Os recorrentes alegam, em suma, falta de prova bastante sobre a compra de votos, e, ainda, que o dinheiro por eles dado à 
eleitora Maria de Fátima Godinho, seria parte do pagamento de um terreno.

Contudo, data venia, a prova constante dos autos é mais que suficiente. A eleitora Maria de Fátima Godinho, em depoimento 
seguro e coerente, confirmado em Juízo (fls. 154/156), relata toda a conduta ilícita perpetrada pelos recorrentes no intuito de 
comprar-Ihe o voto e de sua família, por R$ 1.500,00. como dito pelo Ilustre Promotor Eleitoral, `Resta, agora, os órgãos 
competentes fazerem jus à coragem desta testemunha!" (FI. 423).

Na hipótese, ficou demonstrada a prática do ilícito pelos recorrentes. A captação ilícita ocorreu pela doação de dinheiro à 
eleitora em troca de seu voto e de sua família. Demonstrado também o consentimento da conduta ilícita do candidato a 
Prefeito, do candidato a Vereador e daquele que ofereceu a benesse. Há nos autos provas firmes e coerentes comprovando o 
liame entre os representados e o doador."

Destarte, a inversão do julgado quanto à configuração do ilícito previsto no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 implicaria 
necessariamente nova incursão no conjunto fático-probatório, não se limitando à análise da moldura ou das premissas fáticas 
assentadas no acórdão fulminado.

Precisamente por isso, o deslinde da controvérsia reclamaria o reexame de fatos e provas, o que é defeso às Cortes Superiores, 
máxime porque não atuam como terceira instância revisora, a teor dos Verbetes das Súmulas nos 7 do STJ7 e 279 do STF8.

Ex positis, nego seguimento a ambos os agravos, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior 
Eleitoral.

Neste diapasão, fica prejudicada a Ação Cautelar nº 956-56/MG, vinculada a este processo.

Junte-se cópia desta decisão nos autos da mencionada cautelar.
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Publique-se. 

Brasília, 4 de novembro de 2015.

MINISTRO LUIZ FUX

Relator

¹CRFB/1988. Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 
Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça; (Renumerado do inciso VIII, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992) 
[...]

 ²Res.-TSE nº 23.222/2010. Art. 8° O inquérito policial eleitoral somente será instaurado mediante requisição do Ministério 
Público ou da Justiça Eleitoral, salvo a hipótese de prisão em flagrante, quando o inquérito será instaurado independentemente 
de requisição (Resoluções-TSE nos 8.906/70 e 11.494/82 e Acórdão nº 439, de 15 de maio de 2003).

 ³CRFB/1988. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes:

[...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]

 4CPC. Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a 
cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Art. 459. O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o pedido formulado pelo autor. Nos casos 
de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz decidirá em forma concisa.

Parágrafo único. Quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em 
quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado.

Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 
13.12.1994)

 5Lei nº 9.504/1997. Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta 
Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de 
qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob 
pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de 1999)

§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, 
consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de 
obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 3º A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

§ 4º O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação 
do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

 6CE. Art. 275. São admissíveis embargos de declaração:

[...]

II - quando for emitido ponto sobre que devia pronunciar-se o Tribunal.

7 STJ. Súmula nº 7. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

 8 STF. Súmula nº 279. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 762-10.2012.6.21.0161 PORTO ALEGRE-RS 161ª ZONA 
ELEITORAL (PORTO ALEGRE)
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RECORRENTES: COLIGAÇÃO POR AMOR A PORTO ALEGRE E OUTROS

ADVOGADO: ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Luiz Fux

Protocolo: 5.150/2014

DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado: 

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ACÓRDÃO QUE 
DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO DO 
SERVIDOR CEDIDO. DESNECESSIDADE. PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA QUE EXIGE A REALIZAÇÃO DOS VERBOS NÚCLEOS DO 
ILÍCITO ELEITORAL ("CEDER" E 'USAR'). CORRETA EXEGESE DO ART. 73, III, DA LEI DAS ELEIÇÕES. REGULARIDADE DO POLO 
PASSIVO DA REPRESENTAÇÃO. PROVIMENTO.

1. A conduta vedada encartada no art. 73, III, da Lei das Eleições reclama a cessão de servidor público ou empregado da 
Administração, bem como o uso de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou 
coligação, durante o horário de expediente, razão por que o seu âmbito de proteção não alberga o servidor público cedido.

2. No caso sub examine, 

a) o TRE/RS decretou a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, firme no argumento de que o agente público 
a quem se imputa a prática da conduta vedada, enquanto litisconsórCiO passivo necessário, não fora citado para ingressar na 
lide, e decretou a extinção do processo com resolução do mérito em razão da decadência.

b) Sucede que referida exegese não é a que melhor realiza o te/os subjacente à disposição normativa, porquanto o agente 
público, diversamente do que assentado no aresto hostilizado, a quem se imputa a prática da conduta vedada, não incorreu em 
quaisquer dos verbos núcleos do ilícito eleitoral ("cedór" ou 'tsar'), mas, na realidade, era apenas servidor cedido.

c) Consectariamente, a decretação de nulidade, por suposta a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, não se 
revela escorreita, ultimando, bem por isso, a reforma do aresto regional para o julgamento do mérito do recurso eleitoral.

3. Recurso especial provido.

Opostos embargos de declaração contra o acórdão acima ementado (fls. 346-347), estes foram desprovidos (fls. 354 a 360).

Os recorrentes sustentam violado o art 5º, LIV e LXXVII e § 2º da Constituição Federal. Afirmam que a decisão desta Corte, que 
deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão regional e determinar o julgamento do mérito do recurso 
eleitoral, teria violado os preceitos do devido processo legal e da segurança jurídica, uma vez que determina a continuidade de 
demanda na qual o pólo passivo não se encontra devidamente constituído. 

Alegam que o feito deve ser julgado extinto por força da decadência, porquanto a citação do agente público responsável pela 
prática da conduta vedada nele apurada, que deve integrar a lide na qualidade de litisconsorte passivo, deveria ter ocorrido em 
momento anterior à diplomação dos eleitos. Aduzem que "[...] somente com a totalidade dos envolvidos no cenário fático da 
demanda é que a relação processual eleitoral se formaria validamente"  (fl. 366).

É o relatório. Decido.

O recurso não merece seguimento. 

Inicialmente, transcrevo do voto condutor do julgamento do agravo regimental, os seguintes trechos: 

Especificamente quanto à conduta vedada sub examine, o art. 73, III, da Lei das Eleições, ao vedar a cessão de servidor público 
para comitê de campanha eleitoral, "não impede que servidor público sponte propria engaje-se em campanha eletiva. Sua 
qualidade funcional não lhe subtraia cidadania [..] Não poderá atuar em prol de candidatura 'durante o horário de expediente 
normal', muito menos na repartição em que desempenha as funções de seu cargo, tampouco poderá ser cedido pelo ente a que 
se encontra vinculado." (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 108 ed. São Paulo: 2014, p. 604). Eis o referido preceito, verbis:

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

III- ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, 
ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de 
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado.

A teor do que dispõe o referido artigo, somente é possível considerar agente público praticante da conduta vedada aquele que 
possui poderes para ceder ou usar dos serviços prestados por um servidor público da administração pública, no horário de 
expediente, em benefício de candidatos, partidos ou coligação.

Destarte, no caso sub examine, verifica-se que o agente público a quem se pode imputar a responsabilidade do suposto ilícito 
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eleitoral é precisamente, e ao contrário do que consignou o acórdão regional, o prefeito à época e candidato à reeleição, José 
Alberto Reus Fortunati.

Com efeito, não se revela possível, do ponto de vista da melhor exegese do art. 73, III, da Lei n° 9.504197, considerar que 
Lieverson Luiz Perin, servidor público da administração municipal supostamente cedido ou que teve seus serviços utilizados em 
prol da campanha eleitoral dos candidatos à reeleição no pleito majoritário, seja o autor do ilícito eleitoral previsto no inciso III 
do art. 73 da Lei n° 9.504/97.

Assim, tendo em vista que as premissas fáticas delineadas no acórdão regional confirmam que a representação foi ajuizada 
contra o candidato José Alberto Reus Fortunati em litisconsórcio passivo necessário com Sebastião de Araújo Meio e a 
Coligação Por Amor a Porto Alegre, não há falar em ausência de citação do responsável pela suposta conduta vedada e, via de 
consequência, em decadência da ação.

Constata-se, portanto, que o possível responsável pela conduta vedada conjecturada, assim como os beneficiários desse 
suposto ato ilícito foram devidamente citados, o que evidencia a regularidade da representação. (grifei) (fls. 341 a 342)

Verifica-se que os recorrentes não impugnaram todos os fundamentos do decisum recorrido, porquanto deixaram de atacar 
"não se revela possível, do ponto de vista da melhor exegese do art. 73, III, da Lei n° 9.504197, considerar que Lieverson Luiz 
Perin, servidor público da administração municipal supostamente cedido ou que teve seus serviços utilizados em prol da 
campanha eleitoral dos candidatos à reeleição no pleito majoritário, seja o autor do ilícito eleitoral previsto no inciso III do art. 
73 da Lei n° 9.504197"  (fl. 341-342). Incide, na espécie, a Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 

Tal óbice refere-se aos pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência deste Tribunal, não possuindo, portanto, 
repercussão geral, conforme concluiu o STF, no exame do RE nº 598.365/MG, relator o Ministro Ayres Britto, cujo acórdão foi 
assim ementado:

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de 
outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser 
apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso "elemento de configuração da própria repercussão geral" , conforme salientou a 
Ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.

Além disso, este Tribunal decidiu a controvérsia posta nos autos amparado na legislação infraconstitucional pertinente (Leis nº 
9.504/97); assim, a afronta ao mencionado princípio constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente 
para amparar o apelo extremo.  

Por fim, a matéria relativa à violação do art 5º, LIV e LXXVII, da Constituição Federal, suscitada no recurso extraordinário, é 
insuficiente para amparar o apelo extremo, por não ser dotada de repercussão geral. Nesse sentido é o entendimento da 
Suprema Corte:

Alegação de cerceamento de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos 
limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação 
das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 
de 1o.8.13).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 18 de novembro de 2015.

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 235-76.2013.6.19.0000 MAGÉ-RJ 110ª ZONA ELEITORAL 
(MAGÉ)

RECORRENTE: NÚBIA COZZOLINO

ADVOGADOS: MICHELE MACEDO DELUCA ALVES E OUTRO

Ministro Gilmar Mendes

Protocolo: 13.394/2014

DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado: 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL EM 
DETRIMENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
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1. Cabível é o habeas corpus para reformar decisão que indeferiu oitiva de testemunha arrolada pela ré em ação penal.

2. Presentes os documentos necessários para a compreensão do pedido, pode ele ser analisado.

3. Aplica-se aos embargos de declaração manejados nas ações penais eleitorais o prazo de três dias previsto no Código Eleitoral, 
em detrimento do Código de Processo Penal, que deverá ser aplicado subsidiariamente. Precedente.

4. O magistrado pode indeferir, de forma fundamentada, produção de prova testemunhal que julga desnecessária ou 
protelatória. Precedentes do STJ.

5. Recurso desprovido. (fl. 202). 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 226 a 234).

A recorrente sustenta a existência de repercussão geral da matéria, apontando violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 
Alega que o indeferimento de prova testemunhal, baseado na presunção de que a diligência requerida seria inútil e protelatória 
para o deslinde da causa, caracteriza cerceamento de defesa e contraria vários precedentes do TSE.

Contrarrazões às fls. 254 a 258.

É o relatório. Decido.

O recurso não merece seguimento. 

Inicialmente, a apontada violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal carece do necessário prequestionamento, sendo certo 
que os acórdãos proferidos por esta Corte não cuidaram explicitamente sobre tal tema. Incide, no ponto, a Súmula nº 282/STF.

Ainda que superado o aludido óbice, verifica-se que o voto condutor do acórdão recorrido, ao analisar o mérito da insurgência 
da recorrente - o indeferimento da oitiva de testemunha arrolada -, assentou o seguinte:

[...]

A recorrente, ré em ação penal, arrolou como testemunha, em 2013, a então Deputada Federal Benedita da Silva. Pretendia 
que ela esclarecesse se, em 2002, como Governadora do Rio de Janeiro, tinha recebido pessoalmente a ex-Deputada Estadual 
Núbia Cozzolino e se esta havia solicitado o cadastramento de alguma instituição ou pessoa para gerir ou distribuir "cheque 
cidadão", programa social do Estado do Rio de Janeiro.

Não consta dos autos informação sobre o tipo penal imputado à recorrente. Não há como saber se o que se pretende 
demonstrar com a prova é relevante para solucionar a ação penal em julgamento.

De qualquer sorte, observo que o fato sobre o qual a testemunha seria questionada ocorreu 11 anos antes da data em que 
pretendia ver a prova produzida. Ademais, é razoável inferir que o chefe do Poder Executivo estadual dificilmente se recordaria 
de encontro ou reunião, tendo em vista os inúmeros compromissos diários da mesma natureza.

Além disso, deputada federal, nos termos do art. 221 do CPP, tem a prerrogativa de agendar data e local para sua oitiva, o que 
poderia retardar o ato.

Portanto, revela-se inútil e protelatória a diligência requerida pela parte, sendo acertado o indeferimento da produção da prova 
pela magistrada, a quem cabe avaliar, de forma ponderada, a necessidade e a utilidade das provas solicitadas pelas partes. (fls. 
205-206).

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "o indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau 
não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no 

§ 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que 
isso implique em nulidade da respectiva ação penal"  (RHC nº 120551/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 
de 28.4.2014). Nesse sentido, cito, ainda, o seguinte julgado:

RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS"  - DILIGÊNCIA SOLICITADA PELA DEFESA - INDEFERIMENTO - DECISÃO 
FUNDAMENTADA - INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - 
RECURSO INDEFERIDO. - O indeferimento do pedido de diligência solicitada pela defesa, desde que veiculado em decisão 
adequadamente fundamentada, não traduz ofensa ao princípio constitucional do contraditório nem caracteriza medida 
configuradora de cerceamento de defesa. Doutrina. Precedentes. (RHC nº 104752/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 
DJe de 9.6.2014)

Registre-se, por fim, que a Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da violação do contraditório e da 
ampla defesa em caso de indeferimento de pedido de produção de prova em processo judicial, tendo em vista tratar-se de tema 
infraconstitucional. Confira-se:

RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. 
Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário 
não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas 
em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE nº 639.228/RJ-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 
31.8.11).
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Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 25 de novembro de 2015.

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 618-52.2014.6.25.0000 ARACAJU-SE

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADOS: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) - ESTADUAL E OUTRO

ADVOGADO: ALDO CARDOSO COSTA

Ministro Luiz Fux

Protocolo: 35.002/2014

DECISÃO

EMENTA: ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NO ESPAÇO DESTINADO À 
DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE VOTOS OU DE MENÇÃO À CANDIDATURA OU PLEITO 
FUTURO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ACÓRDÃO REGIONAL CONSONANTE COM A 
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 83/STJ.  AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Eleitoral, com arrimo no art. 544 do CPC, objetivando a 
reforma da decisão pela qual se inadmitiu seu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de 
Sergipe.

A Corte Regional, analisando as representações conexas, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Representação 
n° 184-63, para aplicar ao PROS - Estadual a perda de 24 minutos e 45 segundos do tempo destinado às próximas transmissões 
da propaganda partidária, nos termos do art. 45, § 2°, II, e § 5°, da Lei n° 9.096/95. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos 
vindicados nas Representações nos 538-88 e 618-52, por entender não configurada a realização de propaganda eleitoral 
antecipada no espaço do programa partidário divulgado nos meses de fevereiro, março e abril de 2014. Eis a ementa do 
acórdão regional (fls. 36):

"REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INSERÇÕES REGIONAIS. PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS. 
PROMOÇÃO PESSOAL DE NOTÓRIO FILIADO. FINALIDADE DESVIRTUADA. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA FEMININA. CASSAÇÃO 
DO DIREITO DE TRANSMISSÃO DO PARTIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PROMOÇÃO PESSOAL SEM CONOTAÇÃO ELEITORAL. 
PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA.

1. Preliminar de inépcia da petição inicial. A ausência de degravação, exigida pelo art. 8º da Resolução TSE nº 23.298/2013, foi 
suprida pela transcrição, na peça inaugural, da inserção considerada propaganda eleitoral antecipada; ademais, está acostada 
aos autos a mídia, com o conteúdo impugnado, de amplo acesso à parte adversa. Assim, a finalidade da norma foi alcançada 
por meio diverso, sem prejuízo ao direito de defesa dos representados (princípio da instrumentalidade das formas), descabendo 
a declaração de inépcia da petição inicial. Preliminar rejeitada.

2. A propaganda partidária, prevista no art. 45 da Lei nº 9.096/95, tem por finalidade a difusão dos programas partidários, a 
transmissão de mensagens aos filiados relativas à execução do programa partidário, a divulgação da posição do partido acerca 
de temas político-comunitários e a promoção e a difusão da participação política feminina.

3. Configurado o desvirtuamento da finalidade da propaganda partidária devido à utilização do espaço publicitário para a 
promoção pessoal de notório filiado da agremiação, impõe-se a cassação do direito de transmissão de inserções do 
Representado, na proporção de cinco vezes o tempo utilizado de forma irregular, por dia de veiculação. Precedentes.

4. A mera realização de promoção pessoal de integrante do partido, apesar de desvirtuar a propaganda partidária, por ofensa 
ao art. 45 da Lei nº 9.096/95, não constitui propaganda eleitoral antecipada quando ausente a finalidade, explícita ou 
subliminar, de influenciar eleitores para angariar votos na eleição vindoura.

5. Depreende-se ainda do conteúdo das inserções que não houve, em momento algum, a promoção ou a difusão da 
participação política feminina, o que contraria o disposto no art. 45, inciso IV, da Lei das Eleições.

6. Representação nº 184-63 parcialmente procedente. Representações nos 538-88 e 618-52 improcedentes" .

Nas razões do recurso especial, manejado com arrimo no art. 276, I, b, do Código Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral 
asseverou que não pretende o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas apenas a requalificação jurídica dos fatos.

Alegou que, "no caso concreto, a propaganda, por meio de sistemas de radiodifusão, irradiou-se por todo o Estado. Assim, é 
indubitável que o propósito é fixar a imagem do recorrido perante o eleitorado sergipano, especialmente considerando o 
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destaque dado à imagem e a abrangência o [sic] tipo de publicidade utilizado"  (fls. 61).

Prosseguiu sustentando que, "pela simples observação das degravações, é fácil verificar que a publicidade atacada trazia clara 
propaganda eleitoral do atual candidato à Deputado Federal, eis que, a pretexto de divulgação do programa partidário de sua 
agremiação, realizou exaltações pessoais e anunciando sua forma de atuação enquanto ocupou cargos públicos. 
Consubstanciou verdadeira mensagem subliminar com intuito eleitoreiro, propaganda de maneira ostensiva, encontrando meio 
ilícito para divulgar sua imagem em todos os cantos do Estado"  (fls. 62).

Nesse contexto, aduziu ocorrência de divergência jurisprudencial entre o acórdão vergastado e julgados deste Tribunal 
Superior.

Ao final, pleiteou o provimento do recurso, para que, reformando-se o acórdão regional, seja julgado procedente o pedido 
formulado na representação (n° 618-52), a fim de condenar os Representados ao pagamento da multa prevista no art. 36, § 3°, 
da Lei n° 9.504/97, de forma individualizada.

O Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre, ante a ausência do alegado dissídio jurisprudencial (fls. 70-72).

Daí sobreveio a interposição do presente agravo, no qual o Parquet Eleitoral impugna o fundamento da decisão agravada e 
reitera os fundamentos expendidos no recurso especial (fls. 73-82).

Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 84).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 89-91).

É o relatório. Decido.

A controvérsia travada na demanda consiste em saber se o conteúdo divulgado no espaço destinado à divulgação de programa 
partidário configurou (ou não) propaganda eleitoral antecipada, nos termos do art. 36 da Lei das Eleições.

O art. 36, caput, da Lei das Eleições preconiza que a propaganda eleitoral somente é admitida após 5 de julho do ano das 
eleições. A ratio essendi subjacente à vedação legal é evitar, ou, ao menos, amainar a captação antecipada de votos, o que 
poderia desequilibrar a disputa eleitoral, vulnerar o postulado da igualdade de chances entre os candidatos e, no limite, 
comprometer a própria higidez do prélio eleitoral.

No contexto das representações relativas à propaganda eleitoral antecipada no espaço reservado à propaganda partidária, 
destaco que a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que a configuração da propaganda 
eleitoral extemporânea exige que haja pedido expresso de votos ou referência à candidatura futura ou a pleito vindouro. Nessa 
esteira, confira-se o seguinte precedente: 

"RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PUBLICIDADE ELEITORAL ANTECIPADA NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO. 
LEI Nº 9.504/1997, ART. 36, § 3º. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Para a caracterização da propaganda eleitoral extemporânea é necessário que haja referência ao cargo, à candidatura e 
pedido explícito de voto.

2. Recurso especial desprovido" .

(Respe n° 3628-84/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 18/9/2014).

Realço, por oportuno, que, enquanto espécie de propaganda política, a propaganda partidária representa a veiculação de ideias 
e plataformas da agremiação partidária, no afã de conquistar o aumento do número de filiados ou simpatizantes das bandeiras 
por ela propugnadas. Justamente porque visa difundir as ideias da grei partidária e angariar mais filiados, é que entendo que a 
alusão a gestões, relato de experiências, com enaltecimento de obras, projetos e feitos de um integrante do partido, faz parte 
da tática da agremiação para atingir a finalidade da propaganda partidária, não configurando, bem por isso, o desvirtuamento 
do instituto, tampouco propaganda eleitoral antecipada, exceto se houver pedido expresso de votos ou menção à futura 
candidatura e ao pleito vindouro.

In casu, o Tribunal de origem, analisando o teor do programa partidário, que foi expressamente registrado no acórdão 
combatido, concluiu não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea. Vejam-se alguns excertos do aresto regional (fls. 
43-45):

"Para melhor compreensão do caso em tela, reproduzo a seguir o teor da inserção impugnada:

Inserção

Dias 07/02/2014, às 20:10:02 (Duração: 30 segundos)

Imagem de Bosco Costa, com sigla do PROS ao fundo, falando:

`Nossas decisões políticas sempre foram tomadas respeitando as aspirações do povo. Fui prefeito de Moita Bonita, deputado 
estadual e federal, exerci diversas funções públicas no meu Estado. Sempre procurei defender bandeiras que pudessem 
melhorar as causas sociais e a vida da nossa gente. Hoje estou no Partido Republicano da Ordem Social. Some-se a nós, filia-se 
ao PROS".

[...]
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[...] a simples promoção pessoal levada a efeito por José Bosco da Costa, apesar de desvirtuar as inserções partidárias, não se 
revela suficiente à configuração da prática ilícita de propaganda eleitoral extemporânea a qual se pauta para além da mera 
exaltação de características positivas do filiado, sendo necessária a percepção da finalidade, ainda que subliminar, de 
lançamento antecipado da candidatura.

A individualização do PROS na pessoa do seu conhecido integrante não denotou qualquer tentativa explícita ou velada de 
inaugurar a campanha eleitoral com vista a influenciar eleitores, no sentido de obter votos. Assim, não presente a conotação 
eleitoral no teor das inserções, resta ausente qualquer ofensa ao art. 36, caput, da Lei n° 9.504/97 [...]" .

Fixadas essas premissas no acórdão regional, esclareço, inicialmente, que o equacionamento da discussão ora em debate não 
diz respeito ao reexame do complexo fático-probatório acostado aos autos, mas ao eventual reenquadramento jurídico dos 
fatos, notadamente constantes da inserção transcrita.

A requalificação jurídica dos fatos ocorre em momento ulterior ao exame da relação entre a prova e o fato, partindo-se da 
premissa de que o fato está devidamente provado. Trata-se, à evidência, de quaestio juris, que pode, ao menos em tese, ser 
objeto dos recursos excepcionais - extraordinário e especial.

Da leitura do conteúdo da inserção, não se verificam pedido expresso de voto nem menção a possível candidatura ou pleito 
futuro, razão pela qual não restou configurada no caso em apreço a alegada propaganda eleitoral antecipada. 

Com efeito, a divulgação de experiência de integrante do partido, com o enaltecimento de sua gestão e utilização de sua 
imagem, não tem o condão de caracterizar, per se, a propaganda eleitoral extemporânea, a qual exige, para sua configuração, 
pedido expresso de votos ou menção à futura candidatura e ao pleito vindouro, ex vi da jurisprudência firmada por esta Corte 
Superior.

Portanto, estando o acórdão regional em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, incide na espécie o 
Verbete nº 83 da Súmula do STJ, verbis: "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal 
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" .

Ex positis, nego seguimento ao agravo, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.

Publique-se.

Brasília, 4 de novembro de 2015.

MINISTRO LUIZ FUX

Relator 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 184-63.2014.6.25.0000 ARACAJU-SE

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) - ESTADUAL

ADVOGADO: ALDO CARDOSO COSTA

Ministro Luiz Fux

Protocolo: 35.003/2014

DECISÃO

EMENTA: ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. DESVIRTUAMENTO. INSERÇÕES. 
CASSAÇÃO DE TEMPO EQUIVALENTE A CINCO VEZES O DA INSERÇÃO ILÍCITA. CÁLCULO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 45, 
§ 2°, II, DA LEI N° 9.096/95. IMPOSSIBILIDADE DE MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE VEICULAÇÕES DA MESMA INSERÇÃO 
JULGADA ILEGAL EM UMA MESMA DATA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. AGRAVO A QUE SE 
NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Eleitoral, com arrimo no art. 544 do CPC, objetivando a 
reforma da decisão pela qual se inadmitiu seu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de 
Sergipe.

A Corte Regional, analisando as representações conexas, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Representação 
n° 184-63, para aplicar ao PROS - Estadual a perda de 24 minutos e 45 segundos do tempo destinado às próximas transmissões 
da propaganda partidária, nos termos do art. 45, § 2°, II, e § 5°, da Lei n° 9.096/95. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos 
vindicados nas Representações nos 538-88 e 618-52, por entender não configurada a realização de propaganda eleitoral 
antecipada no espaço do programa partidário divulgado nos meses de fevereiro, março e abril de 2014. Eis a ementa do 
acórdão regional (fls. 49):

"REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INSERÇÕES REGIONAIS. PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS. 
PROMOÇÃO PESSOAL DE NOTÓRIO FILIADO. FINALIDADE DESVIRTUADA. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA FEMININA. CASSAÇÃO 
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DO DIREITO DE TRANSMISSÃO DO PARTIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PROMOÇÃO PESSOAL SEM CONOTAÇÃO ELEITORAL. 
PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA.

1. Preliminar de inépcia da petição inicial. A ausência de degravação, exigida pelo art. 8º da Resolução TSE nº 23.298/2013, foi 
suprida pela transcrição, na peça inaugural, da inserção considerada propaganda eleitoral antecipada; ademais, está acostada 
aos autos a mídia, com o conteúdo impugnado, de amplo acesso à parte adversa. Assim, a finalidade da norma foi alcançada 
por meio diverso, sem prejuízo ao direito de defesa dos representados (princípio da instrumentalidade das formas), descabendo 
a declaração de inépcia da petição inicial. Preliminar rejeitada.

2. A propaganda partidária, prevista no art. 45 da Lei nº 9.096/95, tem por finalidade a difusão dos programas partidários, a 
transmissão de mensagens aos filiados relativas à execução do programa partidário, a divulgação da posição do partido acerca 
de temas político-comunitários e a promoção e a difusão da participação política feminina.

3. Configurado o desvirtuamento da finalidade da propaganda partidária devido à utilização do espaço publicitário para a 
promoção pessoal de notório filiado da agremiação, impõe-se a cassação do direito de transmissão de inserções do 
Representado, na proporção de cinco vezes o tempo utilizado de forma irregular, por dia de veiculação. Precedentes.

4. A mera realização de promoção pessoal de integrante do partido, apesar de desvirtuar a propaganda partidária, por ofensa 
ao art. 45 da Lei nº 9.096/95, não constitui propaganda eleitoral antecipada quando ausente a finalidade, explícita ou 
subliminar, de influenciar eleitores para angariar votos na eleição vindoura.

5. Depreende-se ainda do conteúdo das inserções que não houve, em momento algum, a promoção ou a difusão da 
participação política feminina, o que contraria o disposto no art. 45, inciso IV, da Lei das Eleições.

6. Representação nº 184-63 parcialmente procedente. Representações nos 538-88 e 618-52 improcedentes" .

Nas razões do recurso especial, manejado com arrimo no art. 276, I, a, do Código Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral 
apontou ofensa ao art. 45, II, § 2°, da Lei n° 9.096/95, sustentando que "a lei expressamente determina a perda do tempo 
`equivalente a 5 (cinco) vezes ao da inserção ilícita", o TRE/SE decidiu considerar apenas `1 (uma) exibição por dia para efeitos 
de aplicação da sanção correspondente"  (fls. 70).

Ao final, pleiteou o provimento do recurso, para que, reformando-se parcialmente o acórdão regional, seja aplicado "o 
desconto de 30' (trinta) minutos, ou seja, o tempo equivalente a 05 (cinco) vezes ao da inserção ilícita por promoção pessoal de 
filiado, tempo ao qual deverá ser acrescido aquele já reconhecido pelo TRE/SE referente à ausência de participação feminina 
(09 minutos e 45 segundos), para o fim de cassar 39'45'' [...] do tempo a que fará jus a agremiação"  (fls. 71).

O Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre, ante a ausência de violação a dispositivo legal expresso (fls. 73-
74).

Daí sobreveio a interposição do presente agravo, no qual o Parquet Eleitoral impugna o fundamento da decisão agravada e 
reitera os fundamentos expendidos no recurso especial (fls. 75-82).

Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 84).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 89-91).

É o relatório. Decido.

A controvérsia travada na demanda gira em torno do cálculo da penalidade prevista no art. 45, II, § 2°, da Lei n° 9.096/95, 
decorrente da veiculação de inserções partidárias irregulares na mesma data.

O Tribunal a quo, ao sopesar essa questão, assentou que se deve considerar apenas os dias de exibição da inserção irregular 
(independentemente da quantidade de exibições idênticas na mesma data) para efeitos de cálculo da penalidade inserta no art. 
45, II, § 2°, da Lei n° 9.096/95. Confiram-se alguns excertos do aresto regional (fls. 61-62):

"[...] devem ser considerados apenas os dias de veiculação, e não a quantidade de exibição de uma mesma inserção julgada 
ilegal em uma mesma data. Noutras palavras, o que deve ser considerado, para fins de cassação, é o tempo utilizado na 
inserção irregular por dia de sua veiculação" .

[...]

Assim sendo, considerando que as inserções impugnadas foram veiculadas nos dias 7 e 14 de fevereiro, 5 e 12 de março, e 2 e 
14 abril, considerar-se-á apenas 1 (uma) exibição por dia para efeitos de aplicação da sanção correspondente. Logo, a cassação 
compreenderá 5 vezes 3" (três minutos), que equivale a 15' (quinze minutos).

[...]

Por todo o exposto, tendo como evidente o desvio de finalidade das inserções impugnadas, no sentido de favorecer promoção 
pessoal de filiado, bem como a ausência de participação política feminina, julgo parcialmente procedente a representação n° 
184-63, para aplicar ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS a perda de 24'45'' (vinte e quatro minutos e quarenta e 
cinco segundos) do tempo destinado às próximas transmissões da propaganda partidária [...]" .

Nesse ponto, o entendimento exarado pela Corte Regional está em perfeita harmonia com a jurisprudência deste Tribunal 
Superior, que veda a multiplicação do tempo da mesma inserção ilícita pela quantidade de vezes de exibição na mesma data. Eis 
os precedentes: 
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"PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. PUBLICIDADE NEGATIVA. AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS 
DIVERSAS. PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONFIRMAÇÃO. LIMINAR. CASSAÇÃO. QUÍNTUPLO. 
TEMPO DAS INSERÇÕES ILEGAIS. LIMITES. PROCEDÊNCIA. [...] 3. A penalidade em decorrência do desvio de finalidade em 
inserções de propaganda partidária limitar-se-á à cassação do tempo equivalente a cinco vezes ao da inserção impugnada, não 
se podendo multiplicá-la pelo número de veiculações da mesma publicidade julgada ilegal em uma mesma data."

(Rp nº 103.977/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe de 3/8/2010); e

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INSERÇÕES. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. 
PROMOÇÃO. INOBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE. SANÇÃO. APLICAÇÃO. CÁLCULO. DESPROVIMENTO.

[...] 2. Nesse caso, a penalidade limitar-se-á à cassação do tempo equivalente a cinco vezes ao da inserção impugnada, não se 
podendo multiplicá-la pelo número de veiculações da mesma publicidade julgada ilegal em uma mesma data. Agravo 
regimental desprovido.

(AgR-REspe n° 16128/ES, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 12/6/2015).

Destarte, verifica-se que o acórdão vergastado não merece reparos, na medida em que a penalidade prevista no art. 45, § 2°, II, 
da Lei n° 9.096/95 foi fixada nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior.

Ex positis, nego seguimento ao agravo, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.

Publique-se.

Brasília, 13 de outubro de 2015.

MINISTRO LUIZ FUX

Relator 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 469-90.2012.6.06.0053 NOVA OLINDA-CE 53ª ZONA ELEITORAL (NOVA OLINDA)

AGRAVANTE: COLIGAÇÃO A VITÓRIA DA NOSSA GENTE

ADVOGADOS: JOSÉ MARQUES JUNIOR E OUTROS

AGRAVADOS: FRANCISCO RONALDO SAMPAIO E OUTRO

ADVOGADOS: SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA E OUTROS

AGRAVADO: AFONSO DOMINGOS SAMPAIO

ADVOGADO: ANTONIO REGNOBERTO SAMPAIO

Ministro Luiz Fux

Protocolo: 7.473/2015

DECISÃO

EMENTA: ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.  ENUNCIADOS DAS SÚMULAS Nº 
279/STF E Nº 7/STJ.  AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Na origem, a Coligação A Vitória da Nossa Gente ajuizou Ação de Investigação Judicial Eleitoral em face de Afonso Domingos 
Sampaio, à época Prefeito do Município de Nova Olinda/CE, de Francisco Ronaldo Sampaio e Elizio Manoel Galdino, candidatos 
eleitos, respectivamente, aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito daquela municipalidade, nas eleições de 2012, por suposta 
prática de captação ilícita de sufrágio, de abuso de poder e de conduta vedada a agentes públicos.

Os referidos ilícitos estariam consubstanciados na captação de votos mediante o pagamento de combustível a eleitores; na 
contratação de 112 pessoas no Município durante o período eleitoral vedado; no uso de dinheiro público na campanha 
eleitoral, tendo em vista a realização de propagandas veiculadas na Rádio Nova Olinda FM, bem como na contratação de várias 
bandas musicais que faziam referência a Afonso Sampaio, prefeito à época, e a Francisco Ronaldo Sampaio.

O Juízo Eleitoral julgou improcedentes os pedidos formulados na representação (fls. 1.742).

Contra essa decisão, a Coligação A Vitória da Nossa Gente interpôs recurso eleitoral, ao qual o TRE/CE deu parcial provimento 
para reformar a decisão primeva apenas quanto à caracterização da conduta vedada ao agente público (art. 73, V, da Lei n° 
9.504/97), determinando a aplicação da multa no valor de 6.000 (seis mil) Ufirs ao Recorrido Afonso Domingos Sampaio. Eis a 
ementa do acórdão regional (fls. 1.995-1.996):

"ELEIÇÕES 2012. RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO 
E VICE-PREFEITO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
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MÉRITO. DOAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CARREATA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ART. 41 - A, LEI 9.504/97 - INOCORRÊNCIA - 
FRAGILIDADE PROBATÓRIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES ANTES DO PERÍODO CRÍTICO ELEITORAL. FINALIDADE ELEITORAL 
NÃO DEMONSTRADA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E/OU POLÍTICO. PRÁTICA NÃO RECONHECIDA. CONTRATAÇÃO DE 
SERVIDORES DURANTE O PERÍODO GLOSADO PELA LEGISLAÇÃO LEITORAL. ART. 73, V, DA LEI N° 9.504/97. CONDUTA VEDADA 
CARACTERIZADA. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO. CONTRATATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES EM TROCA DE SEUS VOTOS. 
ART. 41 - A, LEI DAS ELEIÇÕES. PROVAS FRÁGEIS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. No tocante à 
alegação de doação de combustível e dinheiro em troca de votos, visando a participação em carreata, as provas que instruem 
os autos são frágeis e inaptas a impor a reforma da decisão de primeiro grau, que entendo deva ser mantida quanto a este fato, 
considerando, insisto, a ausência de conjunto probatório robusto a caracterizar captação ilícita de sufrágio, e com maior razão 
há de se ter não demonstrado o abuso de poder econômico, pois este ainda exige para a sua configuração a potencialidade dos 
atos questionados em alterar o resultado das eleições. 2. Quanto às contratações dos sete servidores temporários no período 
crítico do prélio eleitoral, tem-se que seis encontram respaldo na exceção prevista pela letra 'd' do inciso V do artigo 73 da Lei 
n° 9.504/97. Contudo, a contratação de uma servidora, além de ter ocorrido em período proscrito, teve motivação política, a 
atrair a glosa do inciso V do supracitado art. 73, razão pela qual, em observância ao princípio da proporcionalidade e 
razoabilidade, deve ser aplicada a pena de multa ao então Prefeito, ora recorrido. 3. E, por último, em relação à contratação de 
servidores visando à cooptação de seus votos, após exaustiva e fundamentada análise da prova testemunhal e documental 
constantes dos autos, entendo que não restou comprovada, de forma robusta e inconcussa, a captação ilícita disposta no art. 
41-A da Lei das Eleições. 4. Provimento parcial do recurso" .

Os embargos de declaração opostos por Afonso Domingos Sampaio (fls. 2.037-2.045) foram desprovidos (fls. 2.066-2.076).

Sobreveio a interposição de recurso especial pela Coligação A Vitória da Nossa Gente (fls. 2.112-2.143), com arrimo no art. 276, 
I, a e b, do Código Eleitoral. Em suas razões, a Recorrente apontou ofensa aos arts. 26 e 41-A da Lei n° 9.504/97 e ao art. 22 da 
LC n° 64/90, bem como a ocorrência de divergência jurisprudencial.

Sustentou, em linhas gerais, que as condutas praticadas pelos Recorridos configuram captação ilícita de sufrágio e abuso de 
poder, ante a sua gravidade e potencialidade de influência do pleito eleitoral (fls. 2.116-2.118).

Afirmou que "as testemunhas são bastante seguras em suas declarações da ocorrência da captação ilícita de sufrágio, através 
da entrega de dinheiro e combustível aos eleitores"  (fls. 2.127); e que "a prova documental acostada a petição inicial corrobora 
o conjunto probatório, demonstrando a captação ilícita de sufrágio através da distribuição de vale combustível e dinheiro, 
conforme (certidão de fls. 18/19, fotografias de fls. 20/48 e auto de apreensão da polícia federal de fls. 40/60"  (fls. 2.128-
2.129).

Em seguida, argumentou que "para a configuração da captação de sufrágio não há necessidade de prática direta e pessoal pelo 
candidato, bastando apenas sua participação ou mesmo anuência"  (fls. 2.134). Nesse sentido citou precedentes 
jurisprudenciais.

 Alegou, ainda, que "a reiterada prática de fornecimento de benefícios gratuitos, em larga escala, à população carente por parte 
dos representados possui, efetivamente, potencialidade danosa, suficiente para desequilibrar o pleito eleitoral"  (fls. 2.140). 
Acrescentou, contudo, que "para aplicação das sanções do art. 41-A não há que se discutir se existe ou não a potencialidade de 
influência no resultado do pleito"  (fls. 2.140).

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso especial, reformando-se o acórdão recorrido, a fim de cassar os 
mandatos de Francisco Ronaldo Sampaio e Elizio Manoel Galdino e decretar a inelegibilidade de ambos.

O Presidente da Corte Regional negou seguimento ao apelo especial, consignando a impossibilidade de reexame da matéria 
fático-probatória dos autos (fls. 2.145-2.146).

Daí o presente agravo nos próprios autos (fls. 2.148-2.156), em que a Agravante sustenta que o Presidente do Tribunal de 
origem não se limitou a verificar o atendimento dos pressupostos de recorribilidade, mas adentrou indevidamente no mérito 
das razões recursais. Na sequência, reafirma a existência de transgressão à legislação federal e a ocorrência de divergência 
jurisprudencial.

Francisco Ronaldo Sampaio e Elizio Manoel Galdino apresentaram contrarrazões ao agravo (fls. 2.159-2.163) e ao recurso 
especial (fls. 2.164-2.205).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do agravo (fls. 2.209-2.216).

É o relatório. Decido.

Ab initio, consigno que deve ser afastada a alegada usurpação de competência desta Corte quando da formulação do primeiro 
juízo de admissibilidade. É que, consoante reiterado entendimento deste Tribunal, o Presidente do Regional, na referida 
oportunidade, pode adentrar no mérito recursal, máxime porque inexiste vinculação, por parte deste Tribunal Superior, ao juízo 
de admissibilidade realizado na instância de origem (Precedentes: AgR-AI nº 263-02/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 
22/5/2014; AgR-AI n° 96-66/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 20/3/2014; e AgR-AI nº 2647-13/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 
de 23/8/2012)

No mais, entendo que o presente agravo não reclama provimento, porquanto o equacionamento da controvérsia travada 
esbarra no óbice estabelecido pelas Súmulas nos 7 do STJ¹ e 279 do STF².

Com efeito, o TRE/CE, debruçando-se detidamente sobre o arcabouço probatório carreado aos autos, concluiu não haver 
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robustez probatória suficiente à configuração da captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder, no que tange ao pagamento 
de combustível e dinheiro a eleitores e à contratação de pessoal em período vedado. Confiram-se alguns excertos do aresto 
regional (fls. 2.005-2.022):

"- Do pagamento de combustíveis e dinheiro a eleitores

[...]

[...] da análise das fotografias repousantes nestes autos não há nenhum registro de vales, dinheiro ou santinhos que 
hipoteticamente estavam sendo distribuídos, apenas constam imagens de vários veículos, uns sendo abastecidos, outros com 
propaganda eleitoral, havendo ainda placas de veículos em destaque, inexistindo, portanto, elementos probatórios de doação 
de combustível para eleitores em troca de seus votos.

Da certidão da chefe de cartório, sabe-se que o documento tem fé pública, no entanto, não constam valores e/ou quantidades 
de combustíveis distribuídos, bem como não está acompanhada de nenhuma outra prova concreta a demonstrar de forma 
robusta e inconteste o fornecimento de combustível e ou dinheiro em troca de votos.

O Auto de Apreensão igualmente colacionado constante do Inquérito Policial n° 0181/2012, fls. 49/59, apresenta cópias de 
diversos cupons fiscais da empresa Milfont & Milfont Ltda., contendo nomes de clientes, inclusive do promovido, ora recorrido, 
Francisco Ronaldo Sampaio, atinentes a abastecimentos de gasolina em dias diferenciados, até mesmo do dia 21 de julho de 
2012. 

Ressalto que tais documentos apreendidos insertos no supracitado inquérito (fls. 1286/1438) foram apensados ao Inquérito 
Policial n.° 0121/2012-4-DPF/JNE/CE, fls. 1096/1262, também instaurado para investigar a captação indevida de sufrágio 
através de doação de combustíveis e/ou dinheiro para eleitores, tendo sido ouvidas diferentes testemunhas e, mesmo assim, 
no relatório do inquérito foi sugerido o arquivamento do feito, ante a ausência de provas da prática do ilícito eleitoral (fls. 
1244/1262). Portanto, inobstante em vários procedimentos a conduta ter sido objeto de investigação, é de se reconhecer que 
não restou provada a captação ilícita de sufrágio realizada pelos recorridos mediante a doação irregular de combustível.

[...]

Nesse contexto, da oitiva das testemunhas constantes dos autos, entendo que não restou constatada nenhuma doação de 
combustível em troca de votos, havendo somente presunções. A propósito, convém relembrar que é vedado à Justiça Eleitoral 
condenar com base em presunção e/ou ilação.

[...]

Por fim, verifico que a distribuição de combustível para evento da natureza posta nos autos não constitui ato ilícito, porquanto 
aludida distribuição fora realizada com o intuito de viabilizar a campanha dos candidatos, ora recorridos, adeptos para a 
carreata, não configurando captação ilícita de sufrágio.

[...]

Por outro lado, não se sustentam as alegações da recorrente da participação de veículos da Prefeitura Municipal de Nova Olinda 
na carreata dos candidatos recorridos, realizada em 21 de julho de 2012, em um sábado. É que as testemunhas de defesa 
ratificaram que os carros locados pela Prefeitura para transporte escolar durante a semana não detinham cláusula de 
exclusividade, ou seja, os veículos ficavam à disposição da Administração Pública somente durante a semana, de segunda-feira a 
sexta-feira.

[...]

Assim, é imperioso assentar não haver, in casu, a robustez probatória imprescindível à configuração da captação ilícita de 
sufrágio, ou ainda, do abuso de poder econômico.

- Da contratação de servidores temporários

[...]

Quanto a essas contratações datadas de 01/07/2012, entendo que não se revestem de qualquer ilicitude, tendo em vista terem 
sido efetivadas em período permitido pela legislação eleitoral.

Além disso, não foram ouvidos qualquer desses servidores contratados, a fim de que se constatasse eventual desvio político, 
bem como as testemunhas ouvidas em juízo não se manifestaram sobre este fato. Assim, a meu sentir, as contratações de 
pessoal no período que precede ao interregno crítico das eleições não são aptas a demonstrar qualquer abuso de poder 
político.

[...]

Em relação a essas 07 (sete) contratações temporárias realizadas após o dia 07 de julho de 2012, conforme indica a Resolução 
n.° 23.341/2011, a meu ver, 06 (seis) contratações encontram respaldo na exceção prevista pela letra 'd' do inciso V do 
supracitado artigo 73. Isso porque se tratam de contratações de professores em período letivo, para funcionamento inadiável 
do serviço público de Educação, o qual considero como essencial, tendo em vista a carência deixada pelas licenças e contratos 
findos dos antigos titulares, devidamente comprovados nos autos.

[...]
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Em relação à contratação de Cícera Vanessa Emídio, passo à análise. 

De fato, os depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, demonstram, a desdúvida, que sua 
contratação além de ter ocorrido em período proscrito, teve sim, motivação política em prol dos candidatos ora recorridos.

[...]

Portanto, a contratação de Cícera Vanessa Emídio em período vedado, sem a comprovação da participação dos recorridos 
Francisco Ronaldo Sampaio e Elízio Manoel Galdino, configura o descumprimento do disposto no art. 73, V da Lei n.° 9.504/97 
por parte do recorrido Afonso Domingos Sampaio, com responsabilização nos termos do §4° da citada norma, ou seja, aplicação 
de multa.

No tocante ao caso de Suziane Vieira Rolim, indicada pelo recorrente como uma das compras de votos supostamente realizadas 
pelos recorridos e que embora não tenha sido contratada durante o período vedado e ainda não tenha seu nome no 
supracitado relatório do TCM, passo ao exame.

[...]

Entretanto, apesar das provas testemunhais serem no sentido de que houve oferta de emprego à Suziane Vieira Rolim, 
considero-as frágeis e incapazes de dar a robustez necessária à formação do convencimento deste magistrado quanto à ilicitude 
dos atos narrados, explico: Suziane Vieira Rolim é sobrinha de Armando Fernandes Vieira e sobrinha do marido de Sarah Matos 
Ferreira, além de ser filha do patrono dos recorrentes, o advogado Dr. Antônio Flávio Rolim. Embora o juiz a quo não tenha 
aceito a contradita no depoimento de Suziane, entendo que suas afirmações devem ser consideradas com cautela, verificando 
todo o acervo probatório dos autos. Isto porque em seu próprio depoimento, Suziane Vieira Rolim deixou transparecer que 
estava insatisfeita com os recorridos por não haver permanecido no cargo em que ocupava de enfermeira após o início da nova 
gestão, mesmo tendo votado neles, como ela mesmo afirma. Inclusive o próprio juiz a quo teve que intervir durante o 
depoimento de Suziane que respondia de forma ríspida quando indagada pelo patrono dos recorridos, enquanto ao próprio pai 
respondia de forma educada e calma, demonstrando claramente sua vontade de ajudá-lo na causa.

[...]

Com efeito, após exaustiva e fundamentada análise da prova testemunhal e documental, entendo que das contratações 
existentes nos autos restou questionável tão somente a de Cícera Vanessa Emídio, sendo que tal conduta não se reveste de 
demasiada gravidade e não se afigura razoável aplicar pena de cassação de mandato ao presente caso. 

A propósito, o eminente juiz sentenciante ao ter reconhecido a contratação de [Cícera] Vanessa Emídio em troca de votos em 
prol dos candidatos recorridos, entendeu que a presente contratação não tem o poder de desequilibrar o pleito eleitoral, nem 
se reveste de gravidade suficiente para levar à perda dos mandatos impugnados" .

Percebe-se com meridiana clareza que a inversão do julgado quanto à inexistência de provas hialinas da prática da captação 
ilícita de sufrágio e à não configuração do abuso de poder implicaria necessariamente nova incursão no conjunto fático-
probatório (i.e., a formação de nova convicção acerca dos fatos), não se limitando à análise da moldura ou das premissas fáticas 
assentadas no acórdão fulminado.

Deveras, para extrair do acórdão regional conclusão diversa da que chegou a Corte a quo seria necessário proceder ao reexame 
dos fatos e provas, o que é defeso às Cortes Superiores, máxime porque não atuam como terceira instância revisora, a teor dos 
Verbetes das Súmulas nos 7 do STJ e 279 do STF.

Ademais, observo que o entendimento adotado no acórdão vergastado está em consonância com as orientações desta Corte, 
no sentido de que, para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, é indispensável a presença de prova consistente e 
inequívoca a evidenciar o ilícito, assim como a configuração do abuso de poder exige a comprovação da gravidade das 
circunstâncias do caso concreto. Vejam-se os seguintes julgados deste Tribunal:

"ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
AIJE. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 
DESPROVIMENTO.

1. Na espécie, o Tribunal a quo, instância exauriente na análise dos fatos e provas, entendeu ser insuficiente o conjunto 
probatório para a condenação dos agravados por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.

2. Diante da moldura fática delineada no acórdão regional, não há como ser modificada sua conclusão, sem o revolvimento dos 
fatos e provas, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial (Súmulas nos 7/STJ e 279/STF).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, para a caracterização da prática de captação ilícita de sufrágio é necessário a existência 
de prova robusta, e para a configuração do abuso de poder econômico `faz-se necessária a comprovação da gravidade das 
circunstâncias do caso concreto que caracterizam a prática abusiva, de modo a macular a lisura da disputa eleitoral". (AgR-
REspe nº 34915/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27.3.2014).

4. Agravo regimental desprovido" .

(AgR-AI n° 45176/PE, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 20/11/2014); e

"[...] 
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1. A procedência da representação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta. Ainda que se admita, na espécie, prova 
exclusivamente testemunhal, deve-se considerar o conjunto e a consistência dos depoimentos.

2. No caso vertente, o acervo probatório mostra-se frágil e insuficiente para ensejar as severas penalidades previstas no art. 41-
A da Lei n° 9.504/97. 

[...]" .

(REspe nº 34610/MG, redator designado Min. Dias Toffoli, DJe de 14/5/2014).

Demais disso, registro que não cabe cogitar em divergência jurisprudencial a ensejar a interposição de recurso especial quando, 
a pretexto de modificar a decisão objurgada, a tese desenvolvida encontrar óbice no revolvimento do conjunto fático-
probatório constante dos autos. 

Ex positis, nego seguimento a este agravo, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE³.

Publique-se.

Brasília, 5 de novembro de 2015.

MINISTRO LUIZ FUX

Relator

 ¹STJ. Súmula nº 7. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

 ²STF. Súmula nº 279. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

³ Art. 36. O presidente do Tribunal Regional proferirá despacho fundamentado, admitindo, ou não, o recurso.

[...] 

§ 6º O relator negará seguimento a pedido ou recurso intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado 
ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal 
Superior.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 243-13.2015.6.00.0000 BELO HORIZONTE-MG

IMPETRANTE: REGINALDO LOPES

ADVOGADA: DAYSE MARIA ANDRADE ALENCAR

ÓRGÃO COATOR: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

LITISCONSORTE PASSIVO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

LITISCONSORTE PASSIVO: WLADIMIR RODRIGUES DIAS

Ministro Gilmar Mendes

Protocolo: 8.554/2015

  

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 242-28.2015.6.00.0000 - CLASSE 22 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Relator: Ministro Gilmar Mendes

Impetrante: Durval Ângelo Andrade

Advogados: Dayse Maria Andrade Alencar e outros

Órgão coator: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Litisconsorte passivo: Wladimir Rodrigues Dias, membro do TRE-MG

Litisconsorte passivo: Ministério Público Eleitoral

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 243-13.2015.6.00.0000 - CLASSE 22 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Relator: Ministro Gilmar Mendes

Impetrante: Reginaldo Lopes

Advogada: Dayse Maria Andrade Alencar

Órgão coator: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Litisconsorte passivo: Ministério Público Eleitoral

Litisconsorte passivo: Wladimir Rodrigues Dias
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Eleições 2014. Mandados de segurança que objetivam a suspensão de audiência Recurso principal com trânsito em julgado. 
Perda de objeto. Mandados de segurança julgados prejudicados.

DECISÃO 

1. Trata-se de mandados de segurança impetrados por Durval Ângelo Andrade e Reginaldo Lopes em que se pretende a 
suspensão de audiência designada para o dia 29.4.2015 nos autos da Ação de Execução de Suspeição nº 41-73, ajuizada contra 
o relator no TRE/MG do MS nº 32-14.2015.6.13.0000.

Em decisões de fls. 69-71 (MS nº 242-28) e 66-68 (MS nº 243-13), indeferi os pedidos de liminar e de reconsideração.

 Decido.

2.  Considerado haver sido julgada improcedente pelo TRE/MG a Exceção de Suspeição nº 41-73, processo principal, com 
trânsito em julgado em 15.6.2015, os mandados de segurança perderam o objeto.

3. Ante o exposto, julgo prejudicados os mandados de segurança.

Publique-se.

Brasília,  25  de novembro de 2015.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 242-28.2015.6.00.0000 BELO HORIZONTE-MG

IMPETRANTE: DURVAL  ÂNGELO ANDRADE

ADVOGADOS: DAYSE MARIA ANDRADE ALENCAR E OUTROS

ÓRGÃO COATOR: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

LITISCONSORTE PASSIVO: WLADIMIR RODRIGUES DIAS, MEMBRO DO TRE-MG

LITISCONSORTE PASSIVO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Gilmar Mendes

Protocolo: 8.555/2015

  MANDADO DE SEGURANÇA Nº 242-28.2015.6.00.0000 - CLASSE 22 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Relator: Ministro Gilmar Mendes

Impetrante: Durval Ângelo Andrade

Advogados: Dayse Maria Andrade Alencar e outros

Órgão coator: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Litisconsorte passivo: Wladimir Rodrigues Dias, membro do TRE-MG

Litisconsorte passivo: Ministério Público Eleitoral

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 243-13.2015.6.00.0000 - CLASSE 22 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Relator: Ministro Gilmar Mendes

Impetrante: Reginaldo Lopes

Advogada: Dayse Maria Andrade Alencar

Órgão coator: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Litisconsorte passivo: Ministério Público Eleitoral

Litisconsorte passivo: Wladimir Rodrigues Dias

Eleições 2014. Mandados de segurança que objetivam a suspensão de audiência Recurso principal com trânsito em julgado. 
Perda de objeto. Mandados de segurança julgados prejudicados.

DECISÃO 

1. Trata-se de mandados de segurança impetrados por Durval Ângelo Andrade e Reginaldo Lopes em que se pretende a 
suspensão de audiência designada para o dia 29.4.2015 nos autos da Ação de Execução de Suspeição nº 41-73, ajuizada contra 
o relator no TRE/MG do MS nº 32-14.2015.6.13.0000.
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Em decisões de fls. 69-71 (MS nº 242-28) e 66-68 (MS nº 243-13), indeferi os pedidos de liminar e de reconsideração.

 Decido.

2.  Considerado haver sido julgada improcedente pelo TRE/MG a Exceção de Suspeição nº 41-73, processo principal, com 
trânsito em julgado em 15.6.2015, os mandados de segurança perderam o objeto.

3. Ante o exposto, julgo prejudicados os mandados de segurança.

Publique-se.

Brasília,  25  de novembro de 2015.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 4232-33.2014.6.19.0000 RIO DE JANEIRO-RJ

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: MAURICIO JUNIO DE ARAUJO FERREIRA

ADVOGADA: ANA CRISTINA DE ARAÚJO FELLINI LAZZAROTTO

Ministro Luiz Fux

Protocolo: 17.548/2015

DECISÃO

EMENTA: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO. AUTOMÁTICA SUSPENSÃO 
DO REPASSE DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A AGREMIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE DE 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA SEARA ELEITORAL. ART. 25, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.504/97. INTERPRETAÇÃO 
SISTEMÁTICA. SANÇÃO. DECORRÊNCIA DE ATUAÇÃO DO PARTIDO. COMPROMETIMENTO DAS CONTAS DO CANDIDATO. 
RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 276, I, a e b, do Código Eleitoral, em 
face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que, por unanimidade, desaprovou as contas de 
Mauricio Junio de Araujo Ferreira, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. O acórdão foi assim 
ementado (fls. 61):

"Prestação de contas de campanha. Eleições 2014. Existência de irregularidades capazes de comprometer as contas 
apresentadas. 

I - Ausência de extratos bancários referentes a todo o período de campanha.

II - Falta de registro das despesas advocatícias e não constituição de profissional de contabilidade.

III - Recebimento de recursos de origem não identificada. Necessidade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, na 
forma do artigo 29 da Resolução TSE n.º 23.406/14.

IV - Desaprovação das contas na forma do artigo 54, inciso III, da Resolução TSE 23.406/2014."

Os embargos de declaração opostos (fls. 68-70) foram rejeitados (fls. 72-73v).

Adveio a interposição de recurso especial (fls. 78-82), o Recorrente aduziu ultraje ao art. 25, parágrafo único, da Lei nº 
9.504/97, bem como divergência jurisprudencial entre o acórdão fulminado e a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de 
Sergipe.

Suscitou que a desaprovação das contas do candidato enseja a sanção de suspensão do repasse das quotas do fundo partidário 
a que faria jus a agremiação partidária, sustentando que, "desaprovadas as contas do candidato, parcial ou totalmente, diante 
da taxatividade legal e da solidariedade coexistente entre partido e filiado, impõe-se a suspensão do repasse das cotas do fundo 
partidário à agremiação a que se vincula o candidato, na forma do artigo 25, parágrafo único, da Lei n. 9.504/97"  (fls. 81v).

Por fim, pleiteia o provimento do apelo e a consequente reforma do decisum, para que seja cominada a sanção prevista no art. 
25, parágrafo único, da Lei das Eleições ao Solidariedade (SD).

Transcorreu in albis o prazo para oferecimento de contrarrazões (fls. 102).

A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso (fls. 106-113).

É o relatório. Decido.

Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, visto que a intimação pessoal do membro do Parquet Eleitoral, referente ao 

http://www.tse.jus.br


Ano 2015, Número 227 Brasília, terça-feira, 1 de dezembro de 2015 Página 61

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

acórdão de fls. 72-73v, ocorreu em 21/8/2015, sexta-feira (fls. 76), e que o recurso especial foi interposto em 24/8/2015, 
segunda-feira (fls. 78).

Anoto que a controvérsia dos autos cinge-se em saber se a desaprovação das contas do candidato tem o condão de ensejar a 
suspensão das quotas do fundo partidário da agremiação, por força do art. 25, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.

Em substancioso parecer, a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, assentando que a suspensão 
do repasse de quotas do fundo partidário para agremiação apenas se justifica quando a desaprovação das contas do candidato 
decorrer de irregularidade imputada ao partido ou ao comitê financeiro. Vejamos o teor da posição ministerial (fls. 108-113):

"De fato, a interpretação literal do art. 25, parágrafo único, da Lei n.° 9.504/97 leva a crer que, tanto o candidato beneficiado 
por uso indevido dos recursos recebidos (caput), como o partido que deixou de fiscalizar a utilização dos recursos manejados 
pelos candidatos (parágrafo único), passam a ser corresponsáveis pelos vícios no processo de prestações de contas.

Todavia, não há como considerar que a rejeição de contas de um candidato, afetaria, por si só, os repasses do fundo partidário. 
A consequência prática dessa interpretação não fica difícil de prospectar - as agremiações partidárias ficariam sem receber suas 
quotas, na medida em que comumente são vários os casos de rejeição de contas de candidatos numa campanha eleitoral. Não 
se pode conferir interpretação a um dispositivo legal que integra um complexo normativo que atenta contra os próprios 
propósitos dos valores que esse sistema se propõe a tutelar.  Inviabilizar o repasse de quotas partidárias de modo generalizado 
implica asfixiar as agremiações, subtraindo-lhes a principal fonte de provisão financeira, num sistema normativo que se propõe 
a estimular o saudável desenvolvimento dessas organizações.

Além desses aspectos de caráter axiológico, há questões técnicas que devem ser consideradas. Note-se, por exemplo, que o 
partido não integra a relação processual em que o candidato presta contas. Não faria sentido que se rejeitasse as contas do 
candidato e se impusesse a sanção respectiva ao partido político, que não participou da relação processual.

Destaco aqui, a esse respeito, que esse TSE já decidiu que o partido sequer tem interesse (rectius: legitimidade recursal) para 
atuar em processo de prestação de contas de candidato:

`ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 
PARTIDO POLÍTICO. LEGITIMIDADE  RECURSAL. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.  I. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, 
partido político  não possui interesse recursal para, na condição de terceiro  interessado, recorrer de decisão proferida em 
processo de  prestação de contas de candidato, uma vez que, em tais casos, não há repercussão no resultado do pleito ou na 
esfera jurídica da agremiação..."¹

Nota-se que para esse Tribunal a prestação de contas do candidato não implica repercussão na esfera jurídica da agremiação, 
posição diametralmente oposta à da tese sustentada pela parte recorrente em suas razões.

Acrescente-se que a exegese do dispositivo deve respeitar o princípio que garante ao candidato administrar autonomamente 
suas contas (art. 20 da Lei n.° 9.504/97) e prestá-las diretamente à Justiça Eleitoral (art. 28, § 2º, da Lei n.° 9.504/97). Pela 
regularidade das contas responde o candidato e não o partido, salvo se este assumir as contas do candidato.

Desse modo, como se deve interpretar o disposto no art. 25, parágrafo único, da Lei n.° 9.504/97? É inevitável que se transcreva 
novamente a regra:

`Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas  quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial 
das contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze)  meses, 
ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a 
sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, apôs 5 (cinco) anos de 
sua  apresentação."

Essa norma não existia no texto original da Lei das Eleições - foi introduzida pela Lei n.º 12.034/2009. Conquanto a 
interpretação histórica não tenha nenhum caráter vinculativo, vale a pena investigar como surgiu esse dispositivo nos debates 
no Congresso Nacional. A redação foi introduzida durante a votação em plenário, por emenda elaborada pelo deputado José 
Aníbal, então líder do PSDB. Segundo a justificativa, a proposta tinha `por objetivo dar à perda de repasse de quotas do fundo 
partidário, pelos partidos, em razão da desaprovação de contas de candidatos, o mesmo tratamento que se pretende dar com 
este projeto com a alteração do art. 37, § 3º. da lei 9.096/95, que trata da desaprovação de contas dos  partidos políticos"².

Que `mesmo tratamento" é esse a que se refere a emenda em  questão? É que os partidos que tinham suas contas rejeitadas 
pela Justiça Eleitoral ficavam um ano sem receber as quotas do fundo, pois a redação original se limitava a  dizer que, rejeitadas 
as contas da agremiação, ela ficava sujeita à suspensão das cotas  do fundo partidário, sem estabelecer prazo. O TSE passou a 
aplicar essa sanção de modo proporcional, determinado a suspensão das quotas de um mês a um ano, conforme a gravidade da 
conduta. O legislador positivou esse entendimento e transformou-o no disposto no art. 37, § 3º, da Lei n.° 9.096/95:

Lei n.°9.096/95, art. 37...

§ 3. ° A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação 
de contas de partido, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou 
por  meio do desconto, do valor a ser repassado, da importância  apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção 
de  suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo  ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua 
apresentação."

Ao modificar com essa redação a Lei n.° 9096/95 e adequar a suspensão das quotas partidárias ao princípio da 
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proporcionalidade, o Congresso resolveu aplicar a mesma regra na hipótese de rejeição de contas do candidato e criou o 
parágrafo único do art. 25 da Lei n.° 9.504/97.

Ocorre que houve um equívoco, pois nunca houve suspensão de quotas do partido por conta de rejeição de contas do 
candidato. A emenda, que terminou por ser aprovada, conferiu um tratamento à rejeição de contas do candidato própria da 
prestação de contas do partido político. Aplicou o princípio da proporcionalidade a uma sanção que não existia - suspensão de 
quotas do partido por ato do candidato.

Esse breve histórico se faz para se entender a gênese do parágrafo único do art. 25 da Lei n.° 9.504/97. Não se desconhece, 
entretanto, que, existindo equívoco ou não durante as tratativas do Congresso, sabe-se que essa circunstância não tem 
qualquer relevância sobre a imperatividade da norma posta.  Positivado que seja o direito, deve ser aplicado.

Ainda que seja assim, o julgador, vale insistir, deve conferir à regra em discussão interpretação que lhe confira coerência dentro 
do sistema que ela integra.

Sendo assim, de que modo se pode dar coerente aplicabilidade ao artigo 25, parágrafo único, da Lei das Eleições?

Nota-se que a menção a candidato, no parágrafo único do art. 25 da Lei n.° 9.504/97, se insere no tratamento legal dado à 
atuação do partido político, conforme dispõe o caput do artigo:

Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta Lei perderá o 
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados 
por abuso do poder econômico.

O contexto, portanto, se vincula à atuação do partido na campanha. Sabe-se que a interpretação do parágrafo de um artigo 
deve ser feita em harmonia com a cabeça do dispositivo. E o caput do art. 25 da Lei n.° 9504/97 está se referindo à hipótese em 
que o partido atua na campanha de certo candidato, com comitê financeiro específico para aquele pleito. É nesse caso, ou seja, 
quando as contas do candidato são rejeitadas por ato do próprio partido político, que este pode sofrer as consequências ali 
previstas - mas isso quando da prestação de contas do partido político - nunca no processo de prestação de contas do 
candidato.

Imagine-se, por exemplo, hipótese em que o comitê financeiro de um partido político, em certa campanha eleitoral, receba 
vultosa contribuição de fonte não identificada. E o partido repassa esses valores para o comitê de campanha do candidato, sem 
que o candidato cuide de velar pela identificação da origem, violando assim o disposto no art. 26, § 3º, da Resolução TSE n.° 
23.406/2014. Isso implicará a rejeição de contas do candidato e repercutirá sobre as contas do partido político naquele ano. 
Essa é a interpretação correta desse artigo e não a que dá o recorrente em suas razões.

O regime das contas dos candidatos é distinto e está pormenorizadamente regulado no art. 30 da Lei n.° 9.504/97, também 
alterado pela Lei n.° 12.034/2009.

A intelecção da lei, portanto, deve ser no sentido de que quando o partido, por ato próprio ou do comitê financeiro a ele 
vinculado, praticar irregularidade capaz de ocasionar a rejeição de contas do candidato, ele, partido, parte no processo de 
exame de suas contas, poderá ser responsabilizado. É o que diz o artigo 17 da Lei n.° 9.504/97:

`As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas 
na forma desta Lei."

Portanto, somente quando as despesas da campanha eleitoral de candidato ficarem sob a responsabilidade dos partidos é que 
incidirá sobre estes, por ato próprio, a  suspensão das quotas do fundo partidário, quando das prestação de suas contas anuais 
ou de campanha.

No caso dos autos, restando expresso no acórdão regional que a irregularidade nas contas decorreu da ausência dos extratos 
bancários da conta específica de campanha, bem como de outras irregularidades, não há como responsabilizar o Solidariedade" 
. [Grifos no original].

Com efeito, anoto que a tese defendida pelo Recorrente cria indevida hipótese de responsabilidade objetiva na seara eleitoral, 
na medida em que toda e qualquer desaprovação de contas de candidatos implicará automaticamente a sanção de suspensão 
de quotas do fundo partidário a que faria jus a agremiação política pela qual este candidato disputou o pleito, 
independentemente de se examinar eventual atuação ou dolo de sua parte. 

As contas dos candidatos e das agremiações, ainda que referentes à arrecadação de recursos de campanha de um mesmo pleito 
eleitoral, são analisadas de forma autônoma e independente. É dizer: as conclusões acerca de supostas (ir)regularidades 
apuradas em qualquer delas não pode ser trasladada, de força açodada e sem um rigoroso escrutínio, para valoração das 
(ir)regularidades das contas apreciadas no outro processo, e, com maior razão, para a cominação de penalizações. Ora, se uma 
mesma irregularidade ensejasse, sem análise pormenorizada e sem maiores reflexões, a punição de partidos e candidatos, 
inexistiria razão de ambos prestarem contas. Seria suficiente o pronunciamento judicial acerca das contas da agremiação para 
determinar a sorte das contas de seus filiados postulantes a cargos eletivos.

Ademais, considerando-se que o ordenamento jurídico consubstancia um todo unitário e harmônico, a interpretação 
sistemática induz a inter-relação das disposições legais a fim de se buscar a intelecção mais coerente com o conjunto 
normativo. 

Nessa toada, registro que a mens legis de um parágrafo de um determinado artigo não prescinde da análise acurada da essência 
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normativa da integralidade do comando legal, exatamente como se verifica na hipótese vertente. De efeito, do regramento 
disposto no caput do art. 25 da Lei nº 9.504/97, a melhor interpretação extraída é a de que a imposição de sanção de suspensão 
do repasse de novas quotas do fundo partidário, prevista no seu parágrafo único, deverá decorrer de ato praticado pela grei 
partidária que, desviando-se das normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos de campanha, comprometa a 
regularidade das contas de seus candidatos.

Essa Corte Superior, na sessão jurisdicional de 17/9/2015, julgando o REspe nº 5881-33/RJ, de relatoria da Min. Maria Thereza 
de Assis Moura, decidiu por unanimidade que, em interpretação ao parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.504/97, a sanção de 
suspensão de quotas do fundo partidário somente se aplica quando a desaprovação das contas do candidato tiver como causa 
irregularidade decorrente de ato do partido.

Pelo exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 36, § 6°, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.

Publique-se. 

Brasília, 5 de novembro de 2015.

MINISTRO LUIZ FUX

Relator

 ¹TSE, AgR-REspe nº 27741/MG, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 27.6.2014.

 ²Emenda de plenário nº 16, ao projeto de lei nº 5.498 de 2009 - Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, em 7 de julho de 
2009.

 

PETIÇÃO Nº 543-72.2015.6.00.0000 CAMPO GRANDE-MS

REQUERENTE: ADEMAR VIEIRA JUNIOR

ADVOGADO: WELLINGTON KESTER DE OLIVEIRA ULIANA

REQUERIDO: ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA

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

Ministro Gilmar Mendes

Protocolo: 20.159/2015

PETIÇÃO Nº 543-72.2015.6.00.0000 - CLASSE 24 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

Relator: Ministro Gilmar Mendes

Requerente: Ademar Vieira Júnior

Advogado: Wellington Kester de Oliveira Uliana

Requerido: Elizeu Dionizio Souza da Silva

Requerido: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) - Nacional

Eleições 2014. Ação de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária. Deputado federal. Pedido de tutela antecipada. 

1. Neste juízo superficial, não está presente o fumus boni iuris, pois somente com a instrução probatória, garantindo às partes a 
ampla defesa e o contraditório, é que se verificará eventual justa causa do requerido para a desfiliação partidária, como a 
"mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário" , a "grave discriminação política pessoal"  ou a "mudança de 
partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, 
majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente" , nos termos do art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995, 
introduzido pela Lei nº 13.165/2015. 2. Na linha da jurisprudência do TSE, "não cabe no procedimento veiculado pela Res.-TSE 
22.610/2007 a antecipação dos efeitos da tutela. A celeridade processual, inerente aos feitos eleitorais, já está contemplada nos 
processos regidos pela resolução em foco, pois, além da preferência a eles conferida, hão de ser processados e julgados no 
prazo de 60 dias" , motivo pelo qual "é prematuro antecipar os efeitos da tutela quando o parlamentar nem sequer apresentou 
as razões pelas quais se desfiliou da agremiação partidária. Economia e celeridade processual não têm a força de aniquilar a 
garantia do devido processo legal"  (MS nº 3.671/GO, rel. Min. Carlos Ayres Britto, julgado em 27.11.2007). 

3. Pedido de tutela antecipada indeferido. 

4. Citação dos requeridos.

DECISÃO 

1.  Trata-se de ação de perda de cargo eletivo com fundamento na Res.-TSE nº 22.610/2007 proposta por Ademar Vieira Júnior, 
segundo suplente a deputado federal da Coligação Novo Tempo (PSDB/DEM/PSD/SD/PPS/PMN), contra Elizeu Dionizio Souza 
da Silva, em razão de suposta desfiliação partidária sem justa causa. 
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O requerente noticia que o requerido, filiado inicialmente ao Partido Solidariedade (SD) e primeiro suplente a deputado federal 
pela Coligação Novo Tempo, assumiu a vaga de titular, uma vez que o eleito, Márcio Monteiro, assumiu a Secretaria Estadual de 
Fazenda do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Sustenta que o requerido "desfiliou-se do Partido Solidariedade (SD) em 22.09.2015 e ingressou no Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), em 29.9.2015 (docs. 3/4), sem que se houvesse o requerido, a qualquer tempo, justificado, 
dentro dos motivos legais que permitem a troca de partido sem a perda do mandato, sua saída do partido pelo qual foi eleito"  
(fls. 3-4).

Alega que as "`justas causas" devem ser muito bem demonstradas pelos políticos que exercem cargo eletivo, não podendo 
simplesmente, para satisfazerem interesses pessoais, talvez, com o único intuito de terem mais visibilidade política em outro 
partido, se desfiliarem do partido [pelo qual] concorreram ao pleito eleitoral [em] que obtiveram êxito"  (fl. 5).

Ressalta, ademais, que, "não exercendo o partido o direito assegurado de retomar a vaga ilegitimamente ocupada pelo 
requerido, é lógico que essa legitimidade passe a ser exercida pelo suplente legitimado da coligação, na ordem de sucessão 
estipulada pela própria legislação eleitoral"  (fl. 8), razão pela qual "não há que se falar em falta de interesse jurídico em agir dos 
suplentes, vez que são diretamente interessados, sendo a legitimidade dos demais suplentes, já em outras decisões plenamente 
reconhecida"  (fl. 12).

Pleiteia, por fim, a concessão de tutela antecipada para o imediato afastamento do requerido "da condição de Deputado 
Federal junto à Câmara dos Deputados, mediante ofício à Presidência daquela Casa para que proceda à posse ao suplente da 
Coligação, obedecida a ordem sucessória estabelecida, que deverá permanecer no cargo até a decisão do mérito"  (fl. 18). No 
mérito, requer a procedência do pedido.

Decido.

2.  Neste juízo superficial, não verifico o necessário fumus boni iuris, pois somente com a instrução probatória, garantindo às 
partes a ampla defesa e o contraditório, é que se verificará eventual justa causa do requerido para a desfiliação partidária, 
como a "mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário" , a "grave discriminação política pessoal"  ou a 
"mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à 
eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente" , nos termos do art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 
9.096/1995, introduzido pela Lei nº 13.165/2015.

  Ademais, na linha da jurisprudência do TSE, "não cabe no procedimento veiculado pela Res.-TSE 22.610/2007 a antecipação 
dos efeitos da tutela. A celeridade processual, inerente aos feitos eleitorais, já está contemplada nos processos regidos pela 
resolução em foco, pois, além da preferência a eles conferida, hão de ser processados e julgados no prazo de 60 dias" , motivo 
pelo qual "é prematuro antecipar os efeitos da tutela quando o parlamentar nem sequer apresentou as razões pelas quais se 
desfiliou da agremiação partidária. Economia e celeridade processual não têm a força de aniquilar a garantia do devido 
processo legal"  (MS nº 3.671/GO, rel. Min. Carlos Ayres Britto, julgado em 27.11.2007).

3.  Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Citem-se os requeridos para contestarem esta ação, devendo constar do mandado a observação que contém o parágrafo único 
do art. 4º da Res.-TSE nº 22.610/2007.

Publique-se.

Brasília, 24 de novembro de 2015.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

Coordenadoria de Processamento - Seção de Processamento II

Decisão monocrática

PUBLICAÇÃO Nº 303/2015/SEPROC2/CPRO/SJD

RECURSO ORDINÁRIO Nº 3853-34.2010.6.19.0000 RIO DE JANEIRO-RJ

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: DIONÍSIO DE SOUZA LINS

ADVOGADOS: HERMAN TED BARBOSA E OUTROS
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RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA (PP) - ESTADUAL

ADVOGADOS: GABRIELA ROLLEMBERG E OUTROS

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 28.405/2011

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro que julgou improcedente representação por prática de condutas vedadas nas eleições de 2010, pelo Recorrido 
DIONÍSIO DE SOUZA LINS, à época deputado estadual candidato à reeleição.

O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa, ipsis litteris (fls. 980-981):

REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2010. CONDUTA VEDADA. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. AUSÊNCIA 
DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DA FISCALIZAÇÃO 
DA PROPAGANDA ELEITORAL. PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA NÃO DEMONSTRADA. ESTABELECIMENTO FECHADO EM ANO 
ELEITORAL. 

1. Para configuração da litispendência, é indispensável que ocorra a identidade de partes, de causa de pedir e do pedido. No 
entanto, a representação nº 3517-30.2010.6.19.0000 tem por objeto a apuração da captação ilícita de sufrágio e prática de 
conduta vedada, decorrente do encaminhamento de pacientes de centros sociais privados à rede pública de saúde (arts. 41-A e 
73, II e III, da Lei nº 9.504/97). Já esta representação versa sobre a alegada prática de conduta vedada, em decorrência de 
distribuição, através de centros sociais privados, de medicamentos adquiridos por entes públicos (art. 73, IV, da Lei nº 
9.504/97). Litispendência afastada, diante da diversidade das causas de pedir. 

2. O Juízo da Fiscalização da Propaganda Eleitoral é competente para determinar a realização de diligências, relacionadas ao 
exercício de seu poder de polícia, para coibir práticas ilícitas e adotar as medidas que entender cabíveis para sanar as 
irregularidades que encontrar. Rejeição da alegação de nulidade das provas. 

3. Não houve a comprovação, pela prova produzida nos autos, de que os centros comunitários, mencionados pelo 
representante, teriam realizado a distribuição gratuita de medicamentos custeados pelo Poder Público, com finalidade eleitoral. 
O centro social, no qual foi apreendida grande quantidade de medicamentos, dentre os quais aqueles que seriam provenientes 
do Estado e do Município do Rio de Janeiro, estava em obras durante o ano eleitoral de 2010, e fechado ao público, como se 
depreende dos depoimentos dos agentes que atuaram na busca e apreensão determinada pelo Juízo da Fiscalização da 
Propaganda Eleitoral. 

4. O art. 73, IV, da Lei 9.504/97, não veda a distribuição de bens e a prestação de serviço social custeado ou subvencionado pelo 
poder público nos três meses que antecedem a eleição, mas sim a sua utilização, para fins promocionais de campanha eleitoral 
de candidato, após o registro da candidatura. Precedentes do e. TSE (AAG nº 5.283/SP). 

5. Representação improcedente.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, nas razões de recurso ordinário (fls. 997-1.006), sustenta haver prova nos autos para a 
procedência da representação pela prática das condutas vedadas descritas no art. 73, II e IV e §§ 11 da Lei nº 9.504/97.

Argui a existência de provas da vinculação nominal do Recorrido com Centros Sociais, utilizados com finalidade eleitoreira em 
razão da distribuição de medicamentos em prol de sua candidatura.

Argumenta que, em busca e apreensão realizada perante a matriz do referido Centro Social denominado "Fundação Dionísio 
Lins" , situada na Av. Monsenhor Félix, 119, Vaz Lobo, RJ, foram apreendidos mais de 7.000 (sete mil) medicamentos na maior 
apreensão de remédios realizada naquele ano no Estado do Rio de Janeiro pela equipe de fiscalização do TRE/RJ.

Alega, com fundamento em prova testemunhal, que em outra busca e apreensão, realizada em outra unidade do Centro Social 
(Brás de Pina), na sala do Recorrido, foram apreendidos, além de medicamentos, papéis e objetos referentes à propaganda de 
2010, bem como foram encontrados números de títulos de eleitor, o que, segundo alega, evidencia a confusão entre a atividade 
do político e as atividades da entidade assistencialista, expondo de forma contundente a influência desta prática sobre a 
legitimidade do processo eleitoral.

Sustenta que as provas da finalidade eleitoreira dos centros são inúmeras e, a título de exemplo, cita a denominação da 
Fundação, que coloca em destaque o político, além de documentos relativos à atividade parlamentar do Recorrido ali 
apreendidos, "notadamente aqueles referentes aos dados extraídos da Justiça Eleitoral - Eleições 2006 DEPUTADO ESTADUAL 
DIONÍSIO LINS 11111 VOTAÇÃO 59.580"  o que, segundo alega, revela a inexistência de fronteiras entre a atividade política e a 
assistencialista.

Destaca as listas de nomes de favorecidos, acompanhadas de anotações referentes a seus títulos de eleitor e locais de votação 
o que também, segundo afirma, não dá margem a dúvidas acerca dos objetivos políticos da instituição.

Alega também que foram apreendidos panfletos contendo a inscrição "Fundação Dionísio Lins" , com destaque para seu nome 
em letras maiúsculas, e o termo "Fundação"  grafado com letras de metragem menor. Esses panfletos, segundo alega, 
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continham no verso a frase "UM VOTO DE SOLIDARIEDADE POR AMOR AO PRÓXIMO" .

Sustenta, com base no voto divergente proferido no Regional, que o fato do imóvel - onde foi apreendida a grande quantidade 
de medicamentos - estar em obras, em nada socorre o Recorrido porque "nítido seu caráter de depósito de objetos e 
documentos referentes às atividades políticas e assistenciais do representado e, pois, a simbiose entre as atividades políticas do 
investigado e as atividades do centro social."

Alega também que restou comprovado que um lote de certo medicamento ali apreendido, conforme informou por ofício o 
Laboratório Eli Lilly do Brasil, teve como destino a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, bem como outros dois lotes, 
conforme informou o Laboratório Teuto Brasileiro, foram adquiridos pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.

Daí conclui comprovada a pretensão eleitoreira do Recorrido, uma vez que a distribuição gratuita dos medicamentos adquiridos 
por órgãos públicos teve por precípuo escopo a obtenção de votos.

Defende a configuração, na hipótese, das condutas descritas no § 11 e nos inciso II e IV da Lei nº 9.504/97.

O Recorrido apresentou contrarrazões (fls. 1.014-1.045).

Parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral (fls. 1.063-1.073) opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Verifico a tempestividade do recurso ordinário, sua interposição com amparo nos permissivos constitucional e legal, o interesse 
e a legitimidade recursal.

Trata-se de representação que apurou a prática, pelo Recorrido, nas eleições de 2010, das condutas vedadas descritas nos 
incisos II, IV e § 11, do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

O acórdão regional afastou a ocorrência das referidas ilicitudes. Passo à análise das condutas.

1. A alegação da ocorrência da prática de conduta vedada descrita no art. 73, II da Lei nº 9.504/97.

Pretende o Ministério Público Eleitoral a reforma do acórdão regional para obter a procedência da representação quanto à 
prática de conduta vedada descrita no art. 73, II da Lei nº 9.504/97.

Alega o Recorrente que a apreensão de medicamentos da rede pública de saúde no referido Centro Social, configuraria a prática 
da referida conduta vedada que assim dispõe (grifei):

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

[...]

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

Não vislumbro o cometimento da conduta. Pela leitura do dispositivo, trata-se de conduta vedada ao agente público o uso, em 
campanha eleitoral, de materiais que excedam prerrogativas constantes em regimentos ou órgãos que integram.

Pois bem! O suposto agente público de que trata o presente feito - e coincidentemente o beneficiário - seria apenas a pessoa do 
ora Recorrido, enquanto à época ocupante de cargo de deputado estadual.

Daí porque, entendo que só se configuraria a conduta vedada do inciso II do referido art. 73, se tivesse ele usado materiais 
custeados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que excedessem as prerrogativas consignadas em suas normas internas.

Data venia, o Recorrente pretende invocar a incidência do dispositivo em hipótese inaplicável, pois medicamentos não são 
materiais que integram as prerrogativas de deputado estadual daí porque, não se pode afirmar que foram elas excedidas. 
Assim, não se pode tê-lo como agente público praticante da conduta vedada. 

Por estes motivos, afasto a alegação da ocorrência da conduta vedada do inciso II do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

2. A alegação da ocorrência da prática de conduta vedada descrita no art. 73, IV da Lei nº 9.504/97.

Pretende também o Ministério Público Eleitoral a reforma do acórdão regional para obter a procedência da representação 
quanto à prática de conduta vedada descrita no art. 73, IV da Lei nº 9.504/97.

Trata-se da vedação aos agentes públicos de fazer ou permitir o uso promocional, em favor de candidato, da distribuição 
gratuita de bens ou serviços de caráter social. 

Transcrevo o dispositivo:

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

[...]

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e 
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serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

O acórdão recorrido afastou a configuração da referida conduta vedada lastreado em dois argumentos: não se comprovou a 
prática da conduta porque o local onde foram apreendidos os medicamentos se encontrava fechado para obras e; não restou 
demonstrada a finalidade eleitoral do estabelecimento.

Cito o trecho do julgado recorrido:

A prática de conduta vedada, entretanto, não restou comprovada, assim como não restou demonstrada a finalidade eleitoral do 
estabelecimento situado na Avenida Monsenhor Félix, n° 119, no bairro Vaz Lobo/RJ, no qual os medicamentos foram 
apreendidos.

Como se lê dos autos, os medicamentos foram apreendidos pela equipe de fiscalização apenas no imóvel localizado na Avenida 
Monsenhor Félix, nº 119, no bairro Vaz Lobo/RJ, o qual, segundo a prova dos autos, encontrava-se fechado para obras.

A prova testemunhal corroborou, nesse aspecto, a afirmação da defesa, de que a entidade, durante o ano eleitoral de 2010, não 
estava aberta ao público. À fl. 833/833v., consta o depoimento de Flávia Cristina Martinho, no qual esclareceu que participou 
da diligência de busca e apreensão de materiais de propaganda no referido endereço. A depoente informou que, dentre os 
materiais apreendidos, havia lista de medicamentos com a discriminação dos lotes, a fim de verificar a sua procedência e que a 
maioria dos remédios encontrados seriam amostras grátis. Disse, ainda, que no local havia outro prédio, cuja obra estava 
finalizada, mas estava fechado, não havendo público aguardando atendimento, apenas funcionários.

(fl. 986)

Entendo que o acórdão não merece reparos. O disposto no inciso IV do art. 73 da Lei nº 9.504/97 exige que se faça ou se 
permita o uso promocional [da distribuição gratuita de bens ou serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo 
Poder Público] em favor de candidato, partido ou coligação.

Entendo que não resta demonstrado o uso promocional quando se verifica o mero depósito de bens. 

O depósito ou a guarda, feitos em local fechado, são exatamente o contrário do que se entende por uso promocional, que exige 
a comprovação efetiva do uso e, mais que isso, do benefício a candidato, partido ou coligação.

Destarte, considerar conduta vedada o ato de guardar ou ter em depósito mercadorias pode levar à situação de se ter de punir, 
por esta "conduta" , todo aquele que, para evitar ser acusado de distribuir ilegalmente bens em benefício de candidato, esteja 
justamente a guardá-los v. g. para que termine o período eleitoral.

Como se não bastasse, o dispositivo não veda a pura distribuição (que, frise-se, não restou demonstrada), mas exige que seja 
comprovada a sua finalidade eleitoral, expressão que constitui elemento normativo do tipo descrito no inciso IV do art. 73 da 
Lei nº 9.504/97, o que inclusive o diferencia de outros dispositivos como já consignou esta e. Corte. Cito precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES 2004. CASAMENTO COMUNITÁRIO. CONDUTA VEDADA A 
AGENTE PÚBLICO (ART. 73, IV, DA LEI No 9.504/97). DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 

- A Lei Eleitoral não proíbe a prestação de serviço social custeado ou subvencionado pelo poder público nos três meses que 
antecedem a eleição, mas sim o seu uso para fins promocionais de candidato, partido ou coligação. 

- Inviável o reexame de provas nesta instância (Súmula-STF nº 279). 

- Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário o cotejo analítico (Súmula-STF nº 291). 

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgR-AG 5283, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, julgado em 09/11/2004, DJ - Diário de Justiça, Volume 1, Tomo -, Data 
17/12/2004, Página 317, sem grifos no original)

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATOS ELEITOS A 
PREFEITO E VICE. ABUSO DE PODER. CONDUTA VEDADA E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CASSAÇÃO DE DIPLOMAS. 
APLICAÇÃO DE MULTAS. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

[...]

7. A conduta praticada, conforme concluiu o acórdão regional, enquadra-se perfeitamente no art. 73, inciso V, da Lei nº 
9.504/1997, pois os servidores receberam vantagem em período vedado (redução da carga de trabalho sem a redução de 
vencimentos), o que dispensa a análise da finalidade eleitoral do ato, pois esse requisito foi valorado pela legislação, quando 
afirma que "são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais" (art. 73, caput, da Lei nº 9.504/1997), salvo quando a própria norma 
exige uma qualificação especial da conduta, como "fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político 
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público" 
(inciso IV). Precedentes.

[...]

9. Recursos desprovidos.
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(Respe 69541, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 19/05/2015, DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 120, Data 
26/06/2015, Página 249/25)

ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA (LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 73, IV). NÃO CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nºs 279 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 

[...]

2. In casu, a modificação do entendimento do TRE/BA, para decidir de acordo com a pretensão da Agravante, no sentido de 
haver-se configurado a prática de conduta vedada, consubstanciada na distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social 
custeados ou subvencionados pelo Poder Público, é necessário demonstrar o caráter eleitoreiro ou o uso promocional em favor 
de candidato, partido político ou coligação (Lei das Eleições, art. 73, IV), o que demanda o necessário revolvimento do 
arcabouço probatório, providência vedada nas instâncias extraordinárias, nos termos das Súmulas nos 279/STF e 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgR-50893, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 19/12/2014, DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 75, Data 22/04/2015, 
Página 174, sem grifos no original)

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO. TERRENO. DONATÁRIO. APOIO POLÍTICO. MANIFESTAÇÃO. PROPAGANDA 
ELEITORAL GRATUITA. CANDIDATO. DOADOR. CONDUTA VEDADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO.

[...]

3. Na linha dos precedentes desta Corte, "para a configuração do inc. IV do art. 73 da Lei n° 9.504/97, a conduta deve 
corresponder ao tipo definido previamente. O elemento é fazer ou permitir uso promocional de distribuição gratuita de bens e 
serviços para o candidato, quer dizer, é necessário que se utilize o programa social - bens ou serviços - para dele fazer 
promoção (AgRg-REspe n° 25130/SC, DJ de 23.9.2005, rel. Min. Carlos Madeira)" (REspe n° 2826-75/SC, rel. Min. Marcelo 
Ribeiro, DJE de 22.5.2012).

4. Recurso especial provido.

(Respe 34994, Relª. Ministra LUCIANA LÓSSIO, julgado em 20/05/2014, DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 116, Data 
25/06/2014, Página 62-63, sem grifos no original)

Representação. Conduta vedada.

- Para a configuração da conduta vedada prevista no citado inciso IV do art. 73 - distribuição gratuita de bens e serviços de 
caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público -, é necessário demonstrar o caráter eleitoreiro ou o uso 
promocional em favor de candidato, partido político ou coligação.

Agravo regimental não provido.

(Respe 5427532, Rel. Ministro ARNALDO VERSIANI, julgado em 18/09/2012, DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 196, Data 
09/10/2012, Página 17, sem grifos no original)

O Recorrente sustenta que as provas da finalidade eleitoreira dos centros são inúmeras e, a título de exemplo, cita a 
denominação da Fundação, que coloca em destaque o político, além de documentos relativos à atividade parlamentar do 
Recorrido ali apreendidos, "notadamente aqueles referentes aos dados extraídos da Justiça Eleitoral - Eleições 2006 DEPUTADO 
ESTADUAL DIONÍSIO LINS 11111 VOTAÇÃO 59.580"  o que, segundo alega, revela a inexistência de fronteiras entre a atividade 
política e a assistencialista.

Data venia, discordo do referido argumento, entendendo que eventual estratagema publicitário usado pelo candidato, de 
associar sua imagem a de "marca"  já conhecida (como a de um Centro Social que leva seu nome), parece se tratar de conduta 
apta a configurar, se o caso, abuso de poder, o que não se discute neste feito.

A conduta vedada, na hipótese, para se configurar, exigiria prova, tanto da distribuição gratuita, quanto de seu uso promocional 
em favor de candidato.

E não se comprovou, nem a distribuição (porque o local estava fechado para obras), muito menos a sua finalidade eleitoreira, já 
que esta, a meu ver, exigiria a demonstração de que, ao receber o benefício, o cidadão tivesse de ser afetado, de alguma forma, 
com a publicidade do candidato, o que não se demonstrou. 

Pondero que não se está a julgar correção ou não de fatos constatados na busca e apreensão realizada nos referidos Centros 
Sociais, onde se teria encontrado remédios supostamente desviados do poder público - o que pode até mesmo ensejar 
desdobramentos na esfera criminal e de improbidade administrativa -, nem se está a julgar a provável confusão entre o público 
e o privado quando ocupante de cargo legislativo tem atividade paralela em Centro Social e ali guarda papéis que nada tem que 
ver com a filantropia. 

O que analisei, de forma absolutamente independente, é a ocorrência ou não da prática de conduta tipificada na legislação 
eleitoral como vedada, com os elementos e requisitos nelas contidos, à luz dos princípios da tipicidade e da legalidade. 

Por estes motivos, também afasto a alegação da ocorrência da conduta vedada do inciso IV do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
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3. A alegação da ocorrência da prática de conduta vedada descrita no § 11 do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

Analisando a hipótese dos autos, no que se refere à alegada conduta vedada do § 11 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, não verifico 
presentes os elementos normativos fundamentais à sua configuração. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o 
dispositivo:

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

[...]

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da 
Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados 
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente 
vinculada a candidato ou por esse mantida.

(sem grifos no original)

Entendo que a conduta vedada descrita pelo § 11 consiste na execução dos programas sociais de que trata o § 10 do referido 
dispositivo.

Como regra geral (e a leitura de ambos os dispositivos dá a ideia de que o primeiro é "cabeça"  do segundo), o § 10 veda a 
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração, mas permite que tal ocorra nos casos de 
calamidade pública, estado de emergência ou nos casos de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária 
no exercício anterior.

E são esses programas sociais - que a exceção prevista no § 10 permite que ocorram - que não podem ser executados por 
entidade nominalmente vinculada a candidato ou por este mantida. Ou seja, o § 11 prevê vedação a que eventual empresa, 
associação, fundação (ou o que seja), nominalmente vinculada a candidato (ou por ele mantida), execute programa social, ainda 
que permitido pela exceção do § 10.

Compreendo os termos "execução"  como realização de serviço contratada pelo Poder Público e "programa social" como 
projeto do Poder Público por ele financiado, e não mera "filantropia" .

Destarte, do que consta nos autos, concluo que a referida entidade social, de caráter filantrópico, não se enquadra nas 
vedações previstas no § 11 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, uma vez que não se demonstrou que estava ela executando programa 
social de que trata o § 10.

A relação entre os referidos parágrafos do art. 73 da Lei das Eleições foi reconhecida por esta Corte quando da resposta à 
Consulta nº 951-39/DF, da qual foi relator o Ministro MARCO AURÉLIO (Resolução nº 23277 de 8.6.2010, publicada no DJE de 
4.8.2010). Destaco a ementa, in verbis:

CONSULTA - CASO CONCRETO - PERCEPÇÃO DE PARÂMETROS - INTERPRETAÇÃO ESTRITA. PROGRAMAS SOCIAIS - REPASSE DE 
VALORES.

Tratando-se de repasse de valores previstos no orçamento do ano anterior ao das eleições, configura-se a exceção prevista na 
parte final do § 10 do artigo 73 da Lei 9.504/1997, devendo ser observada a limitação do inciso que se segue, ou seja, o 
programa não pode ser executado por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida.

Portanto afasto a alegação de ocorrência da conduta vedada prevista no § 11 do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

Pelo exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao 
recurso.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de setembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Relatora

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 500-49.2011.6.19.0000 RIO DE JANEIRO-RJ 171ª Zona Eleitoral (RIO DE JANEIRO)

SUSCITANTE: SIGILOSO

SUSCITADO: SIGILOSO

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 29.109/2011
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DECISÃO

“...”

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do conflito negativo de competência e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio de Janeiro para as providências que entender cabíveis.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

Relatora

RECURSO ORDINÁRIO Nº 679-80.2011.6.19.0000 RIO DE JANEIRO-RJ

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDA: LUCIA HELENA PINTO DE BARROS

ADVOGADOS: MAURA LANNES CARUSO CARVALHO E OUTROS

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 5.487/2013

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
de Janeiro que julgou improcedente pedido formulado em representação proposta pelo recorrente em desfavor de LUCIA 
HELENA PINTO DE BARROS, candidata ao cargo de deputado estadual, com base em suposta prática de conduta vedada nas 
eleições de 2010.

O acórdão foi assim ementado (fls. 370-371, vol. 2):

Representação. Conduta vedada. Art. 73, § 11, da Lei 9.504/97. Utilização de Centros Sociais para fins eleitorais. 
Desmembramento da AIJE 3936-50, na qual a representada foi declarada inelegível por três anos pela prática de abuso do 
poder econômico (art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/90). 

1. Preliminar de ausência de descrição de qualquer das condutas previstas no art. 73 da Lei 9.504/97 na inicial e nas alegações 
finais da AIJE 3936-50. Rejeição. Entendimento consolidado por esta Corte nos autos da AIJE 3961-63, segundo o qual deve 
haver o desmembramento do feito, com sua consequente submissão à livre distribuição, nos casos em que a inicial relatar 
condutas que se enquadrem nos tipos eleitorais descritos nos arts. 41-A e 73, da Lei 9.504/97. 

2. No mérito, para a caracterização da conduta vedada do art. 73,         § 11, da Lei 9.504/97 devem estar presentes dois 
pressupostos. Um, que a entidade realizadora de programa social seja vinculada ao nome da representada ou por esta mantida. 
Dois, que a entidade seja subvencionada, de alguma forma, por recursos oriundos do poder público, nos termos da 
jurisprudência desta Corte                 (RP 3422-97, RP 3378-78 e RP 369746).

3. Deve-se destacar que restou cabalmente comprovado na AIJE 3936-50 que os cinco Centros Sociais relacionados na inicial 
estão efetivamente vinculados ao nome da representada, bem como que esta sustenta financeiramente tais entidades 
filantrópicas.

4. Todavia, nada obstante a constatação da finalidade nitidamente eleitoreira dos centros sociais vinculados estreitamente ao 
nome da representada, impende salientar que o conjunto fático-probatório dos autos é insuficiente para afirmar que tais 
entidades eram financiadas por recursos provenientes dos cofres públicos ou mantidas por benefícios fiscais concedidos pelo 
Poder Público. 

5. Representação julgada improcedente.

Opostos embargos de declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, foram rejeitados (fls. 388-389v.).

O MPE, nas razões do recurso ordinário (fls. 394-404), alega primeiramente que o TRE/RJ se omitiu, mesmo após a oposição de 
embargos de declaração, quanto à alegação de que os ilícitos perpetrados pela recorrida LUCIA HELENA PINTO DE BARROS por 
meio da utilização eleitoreira dos centros sociais que levam seu nome configurariam, além da conduta vedada prevista no art. 
73, § 11, da Lei nº 9.504/97, a captação ilícita de sufrágio constante no art. 41-A daquele diploma legal.

Aduz que, in verbis (fl. 398):
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[...] ainda que não houvesse as supratranscritas menções expressas à captação ilícita de sufrágio, seria preciso observar que a 
vinculação de candidato à entidade assistencialista se coaduna por completo ao tipo previsto no artigo 41-A, porquanto o 
candidato se vale da aludida entidade para oferecer e doar/entregar, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal.

Salienta ter sido comprovada a vinculação do nome e da imagem da recorrida às cinco unidades da entidade filantrópica Centro 
Social Lucinha na ocasião do julgamento dos mesmos fatos pelo TRE/RJ, na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 3936-50, 
oportunidade em que se reconheceu a prática de abuso do poder econômico por parte da recorrida, então vereadora e 
candidata ao cargo de deputado estadual.

Argumenta haver prova nos autos que permite concluir pela ocorrência das práticas de captação ilícita de sufrágio e de conduta 
vedada, tendo em vista que, além de serem indubitavelmente vinculados os centros sociais ao nome da recorrida, "as atividades 
neles desenvolvidas têm por finalidade última a construção de reduto eleitoral por meio da arregimentação de eleitores para a 
mantenedora daquelas entidades assistencialistas"                    (fl. 399v.). 

Assevera, no tocante à prática da conduta vedada, que a disposição constante do § 11 do art. 73 da Lei nº 9.504/97 veda 

[...] a execução de programas sociais que impliquem na distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, durante todo o ano 
em que se realizar eleição, referindo-se a proibição legal à manutenção de entidades, como os chamados centros sociais, para 
fins eleitoreiros, sejam estes mantidos com recursos públicos ou não, a qual comina a sanção de multa e cassação do registro e 
diploma [...].

(fl. 403v.)

Requer a reforma do acórdão para se aplicar a sanção prevista para a prática das condutas ilícitas que entende terem sido 
configuradas.

Foram apresentadas contrarrazões por LUCIA HELENA PINTO DE BARROS (fls. 413-459).

A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do recurso ordinário (fls. 465-473).

Cumpre destacar ter sido interposta na origem, também pelo MPE em desfavor da ora recorrida, a Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral        nº 3936-50/RJ, relacionada às atividades desenvolvidas pelo referido centro social. Na ocasião, a Corte a quo 
concluiu, com base no disposto no art. 22, XIV, da LC nº 64/90, pela prática de abuso do poder econômico, declarando a 
inelegibilidade da então candidata por três anos.

É o relatório. Decido.

Trata-se, conforme dito anteriormente, de recurso ordinário interposto pelo MPE de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro que julgou improcedente pedido formulado em representação proposta pelo recorrente em desfavor de LUCIA 
HELENA PINTO DE BARROS, candidata eleita ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010.

A Corte Regional julgou improcedentes os pedidos de condenação da recorrida pela prática do ilícito previsto no art. 73, § 11, 
da Lei nº 9.504/97, levando em consideração que, embora demonstrado o vínculo dos centros sociais ao nome da então 
representada e sua utilização com finalidade eleitoreira, estariam ausentes elementos probatórios de que as entidades fossem, 
de alguma forma, custeadas ou subvencionadas por recursos provenientes do Poder Público.

Destaco do acórdão regional os seguintes excertos, in verbis (fls. 373v.-378):

Ao se interpretar sistematicamente o dispositivo em tela conjugado com o § 10, tem-se que a vedação cinge-se à distribuição 
gratuita de bens, valores ou benefícios por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida, nos anos 
eleitorais.

Sobre a matéria, convém considerar que nos autos da Representação 3422-97, de relatoria de Sua Excelência, o Desembargador 
Sérgio Lúcio de Oliveira e Cruz, este Tribunal firmou o entendimento de que o art. 73, § 11, da Lei 9.504/97 encontra-se 
direcionado a toda e qualquer entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida, que receba, de alguma 
forma, recursos públicos, seja na forma de cessão de pessoal, seja de bens ou quaisquer outros investimentos feitos por órgãos 
ou entidades pertencentes à Administração Pública direta ou indireta.

Desde então, tal posicionamento vem sendo corroborado por esta Corte conforme se denota das Representações 3378-78 (Rel. 
Juiz Luiz Roberto Ayoub) e 3697-46 (Rel. Juíza Ana Tereza Basílio).

Dessa forma, são dois os pressupostos para a caracterização da conduta vedada do art. 73, § 11, da Lei 9.504/97. Um, que a 
entidade realizadora de programa social seja vinculada ao nome da representada ou por esta mantida. Dois, que a entidade seja 
subvencionada, de alguma forma, por recursos oriundos do poder público.

Antes de se perquirir acerca da existência de patrocínio público aos programas sociais, deve-se destacar que restou cabalmente 
comprovado na AIJE 3936-50 que os cinco Centros Sociais relacionados na inicial estão efetivamente vinculados ao nome da 
representada, bem como que esta sustenta financeiramente tais entidades filantrópicas.

[...]

Dito isso, compete apreciar se qualquer das cinco entidades sociais atreladas ao nome da representada recebia alguma espécie 
de subvenção pública para o seu funcionamento.

Por sua vez, o mandado de busca e apreensão 12/10 (Anexos I a VI) discriminou uma série de itens apreendidos em 16 de julho 
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de 2010 no Centro Social situado na rua Augusto de Vasconcelos nº 847, Campo Grande, dentre os quais não é possível 
identificar qualquer elemento hábil a confirmar a existência de subvenção pública para manutenção da estrutura da referida 
entidade assistencial.

O mesmo pode-se dizer das fotografias de fls. 3/6 e 45/69                (prot. 35.164/2010) e 4/9 e 48/58 (prot. 35.165/2010), bem 
como do mandado de busca e apreensão 13/10 (Anexos I a IV), cumprido em 16 de julho de 2010 no Centro Social localizado na 
rua Tereza Cristina 98, Santa Cruz.

Nada obstante a constatação da finalidade nitidamente eleitoreira dos centros sociais vinculados estreitamente ao nome da 
representada, impende salientar que o conjunto fático-probatório dos autos é insuficiente para afirmar que tais entidades eram 
financiadas por recursos provenientes dos cofres públicos ou mantidas por benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

Assim, merece prevalecer a tese defensiva no sentido de que os centros se mantinham economicamente por meio de recursos 
privados advindos da própria representada e de eventuais colaboradores.

Por fim, cumpre ressalvar que este relator tem adotado a posição firmada por este Tribunal por ocasião do julgamento do RP 
3422-97, no sentido da necessidade de verificação de subvenção pública como um dos requisitos para configuração da conduta 
vedada prevista no art. 73, § 11, da Lei 9.504/97, sem prejuízo de eventual mudança de posicionamento no caso de 
entendimento diverso firmado pela nova composição desta Corte ou pela jurisprudência do TSE.

Verifica-se, assim, que o TRE/RJ concluiu que o conjunto probatório coligido seria insuficiente para condenar a recorrida pela 
prática da conduta vedada prevista no art. 73, § 11, da Lei nº 9.504/97, considerando que a configuração do ilícito requer, além 
da manutenção da associação pelo candidato ou vinculação nominal deste à entidade, o recebimento de algum tipo de recurso 
da Administração Pública - o que não teria sido demonstrado no caso em comento.

Pois bem. Entendo que não merece prosperar o recurso, porém, por fundamento diverso do adotado no voto condutor do 
decisum recorrido.

Esta eg. Corte Eleitoral tem consagrado a necessidade de interpretação restritiva das normas que dispõem sobre as condutas 
vedadas:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, III, DA LEI 
Nº 9.504/97. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência deste Tribunal opera no sentido de que normas restritivas de direitos devem ser interpretadas estritamente.

2. A mera circunstância de os servidores portarem adesivos contendo propaganda eleitoral dentro da repartição, durante o 
horário de expediente, conquanto eticamente reprovável, não se enquadra na descrição típica contida no art. 73, III, da Lei nº 
9.504/97, cuja proibição consiste na "cessão de servidor"  ou na "utilização de seus serviços" , "para comitês de campanha 
eleitoral de candidato, partido político ou coligação" , circunstâncias que não se verificaram no caso.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgR-REspe nº 1511-88/CE, rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJE de 18.8.2014; sem grifos no original)

Analisando a hipótese dos autos, no que se refere à alegada conduta vedada do § 11 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, não verifico 
presentes os elementos normativos fundamentais a sua configuração. Inicio transcrevendo o dispositivo:

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

[...]

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da 
Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados 
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente 
vinculada a candidato ou por esse mantida.

(sem grifos no original)

Entendo, assim, que a conduta vedada descrita pelo § 11 consiste na execução dos programas sociais de que trata o § 10 do 
referido dispositivo.

Como regra geral (e a leitura de ambos os dispositivos dá a ideia de que o primeiro é "cabeça"  do segundo), o § 10 veda a 
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração, mas permite que tal ocorra nos casos de 
calamidade pública, estado de emergência ou nos casos de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária 
no exercício anterior.

E são esses programas sociais - que a exceção prevista no  § 10 permite que ocorram - que não podem ser executados por 
entidade nominalmente vinculada a candidato ou por este mantida. Ou seja, o § 11 prevê vedação a que eventual empresa, 
associação, fundação (ou o que seja), nominalmente vinculada a candidato (ou por ele mantida), execute programa social, ainda 
que permitido pela exceção do § 10.
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Compreendo os termos "execução"  como realização de serviço contratada pelo Poder Público e "programa social" como 
projeto do Poder Público por ele financiado, e não mera "filantropia" .

Destarte, do que consta nos autos, concluo que a referida entidade social de caráter filantrópico não se enquadra nas vedações 
previstas no § 11 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, uma vez que não se demonstrou que estava ela executando programa social de 
que trata o § 10.

No que tange à alegação de que a então candidata teria, por meio do uso pretensamente eleitoreiro do referido centro social, 
praticado o ilícito previsto no art. 41-A Lei nº 9.504/97, melhor sorte não socorre o recorrente.

Destaque-se, inicialmente, que a jurisprudência desta Corte Eleitoral tem entendimento firmado no sentido de que a prática de 
captação ilícita de sufrágio demanda provas consistentes de atos configuradores do ilícito, a fim de amparar uma condenação.

Não se desconhece ser desnecessário o pedido explícito de votos para configurar a captação de sufrágio, bastando a evidência 
do dolo, consistente no especial fim de agir. 

Porém, a configuração da citada conduta tem como consequência inexorável, além da aplicação de pena pecuniária, a perda do 
mandato. Portanto, é absolutamente necessário existir prova robusta e inequívoca da conduta ilícita, demonstrando, de 
maneira firme e coesa, a prática do ilícito. Destaco, nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal Superior:

Recurso especial. Representação. Captação Ilícita de sufrágio. Vereador. Eleições 2012.

1. Não há violação ao art. 275 do Código Eleitoral, pois "a omissão apta a ser suprida pelos declaratórios é aquela advinda do 
próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não aquela deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da 
emanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador"  (ED-AgR-AI       nº 10804, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 
1º. 2.2011).

2. Não padece de vício de fundamentação o provimento jurisdicional que explicita, ainda que sucintamente, as razões do 
convencimento do prolator. Precedentes: AgR-AI nº 8.609, rel. Min. Caputo Bastos, DJE de 4.9.2007; Ag-RMS nº 518, rel. Min. 
Ayres Britto, DJE de 16.4.2008.

3. A aplicação das sanções previstas no art. 41-A da Lei das Eleições exige prova robusta de que o candidato participou de forma 
direta com a promessa ou a entrega de bem em troca do voto ou, de forma indireta, com ela anuiu ou contribuiu, não bastando 
meros indícios e presunções.

Recurso especial ao qual se dá provimento.

Ação cautelar julgada procedente.

(REspe nº 498-71/MS, rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE de 5.8.2014; sem grifos no original)

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 41-A DA LEI Nº 9.504/97. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM DO TERCEIRO NÃO CANDIDATO. RECONHECIDA. PRECEDENTE. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E 
PROVIDO.

1. O terceiro não candidato não tem legitimidade para figurar no polo passivo da representação calcada no artigo 41-A da Lei                 
nº 9.504/97. Precedente.

2. O conjunto fático-probatório - prova testemunhal e material - não é suficiente para a caracterização da prática de captação 
ilícita de sufrágio, preconizada no artigo 41-A da Lei das Eleições.

3. Recurso ordinário conhecido e provido.

(RO nº 6929-66/RJ, rel. Min. LAURITA VAZ, DJE de 30.5.2014; sem grifos no original)

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÃO 2012. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO.

1. A procedência da representação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta. Ainda que se admita, na espécie, prova 
exclusivamente testemunhal, deve-se considerar o conjunto e a consistência dos depoimentos.

2. No caso vertente, o acervo probatório mostra-se frágil e insuficiente para ensejar as severas penalidades previstas no         art. 
41-A da Lei nº 9.504/97.

3. Recurso especial provido.

(REspe nº 346-10/MG, rel. designado Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 14.5.2014; sem grifos no original)

RECURSO ESPECIAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.       ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97. DESCARACTERIZAÇÃO. PAGAMENTO. 
VIAGEM. ELEITOR. AUSÊNCIA. PROVA. VANTAGEM. TROCA. VOTO. PROVIMENTO. 

1. Em que pese a forte carga axiológica e os princípios éticos que inspiraram a edição da Lei nº 9.840/99 - que acrescentou o art. 
41-A à Lei nº 9.504/97 - a captação ilícita de sufrágio exige, para sua caracterização, que a promessa ou concessão de vantagem 
ou benefício seja condicionada ao voto do eleitor, o que não se verifica na espécie. 

2. A captação ilícita de sufrágio não se pode apoiar em mera presunção, devendo haver provas robustas de que o ato 
impugnado extrapolou os meios legítimos de conquista de votos. 
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3. Recurso especial provido, para afastar a condenação imposta aos recorrentes.

(REspe nº 35.890/SC, rel. Min. MARCELO RIBEIRO, DJE de 1º.2.2010; sem grifos no original)

No caso dos autos, todavia, tendo a representação por captação ilícita de sufrágio como penas previstas a aplicação cumulativa 
de multa e cassação de registro/diploma, é forçoso concluir que se mostra inviável o conhecimento do recurso quanto ao 
ponto, em razão de estar prejudicado pela perda de seu objeto.

Assim, não sendo mais possível a cassação do diploma da recorrida, em razão do término do prazo do mandato, e sendo 
inviável o prosseguimento do processo para fins de aplicação unicamente da sanção de multa, inexiste propósito para o 
seguimento da ação.

Nessa linha, destaco os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. REPRESENTAÇÃO. DEPUTADO ESTADUAL. CAPTAÇÃO 
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. COMPROVAÇÃO. DIPLOMA. CASSAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MORTE. PERDA DE 
OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

[...]

2. As sanções estabelecidas pelo art. 41-A da Lei n° 9.504/97 multa e cassação do registro ou do diploma são cumulativas. 
Verificada a perda do objeto por força do término dos mandatos, inexiste propósito para a sequência do processo sob alegada 
subsistência da cominação de multa (AgR-RO nº 1538/AP, Rel. Min. Laurita Vaz, de 12.9.2013).

3. Embargos de declaração acolhidos, para consignar o prejuízo do recurso ordinário e a insubsistência da multa aplicada.

(ED-RO nº 1510-12/AP, rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJE de 27.3.2014; sem grifos no original)

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - SANÇÕES. As sanções previstas na Lei nº 9.504/1997 - multa e cassação de registro - são 
cumulativas, desaguando, ante o encerramento do mandato, na impossibilidade jurídica de impor-se apenas a multa. 
Precedente: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral         nº 955974377, Relatora Ministra Laurita Vaz, Diário da Justiça 
Eletrônico de 28 de agosto de 2013.

DIREITO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito, especialmente o instrumental, é orgânico e dinâmico, não se podendo voltar 
a fase ultrapassada. Em sede extraordinária, não se julga matéria pela vez primeira.

(REspe nº 255797-68/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJE de 28.2.2014; sem grifos no original)

ELEIÇÕES 2006. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DEPUTADO ESTADUAL E 
PRIMEIRO SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. TÉRMINO DOS 
MANDATOS. PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO. 

1. O recurso ordinário interposto do acórdão regional está prejudicado pela perda de seu objeto diante do término do mandato 
eletivo 2007-2010. 

2. As sanções estabelecidas pelo art. 41-A da Lei nº 9.504/97 multa e cassação do registro ou do diploma são cumulativas. 
Verificada a perda do objeto por força do término dos mandatos, inexiste propósito para a sequência do processo sob alegada 
subsistência da cominação de multa. 

3. Agravo regimental desprovido.

(AgR-RO nº 1.538 [47232-24]/AP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJE de 2.10.2013, sem grifos no original)

Pelo exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, NEGO SEGUIMENTO ao 
recurso.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Relatora

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 452-55.2012.6.13.0313 CONTAGEM-MG 91ª Zona Eleitoral (CONTAGEM)

RECORRENTE: MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

ADVOGADOS: MÁRCIO LUIZ SILVA E OUTROS

RECORRIDA: COLIGAÇÃO CONTAGEM É MAIS

ADVOGADOS: HUMBERTO EUSTÁQUIO SALES DE FARIAS E OUTROS
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Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 9.208/2013

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por MARÍLIA APARECIDA CAMPOS, com fundamento nos arts. 276, inciso I, alínea a e b, 
do Código Eleitoral e 121, § 4º, incisos I e II, da Constituição Federal, de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
que, negando provimento a recurso contra sentença, manteve a multa no valor de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos 
reais), em razão de estar configurada a veiculação de publicidade institucional em período vedado, em ofensa ao art. 73, VI, b, 
da Lei nº 9.504/97.

Eis a ementa do acórdão recorrido (fls. 273-274):

Recursos Eleitorais. Representação. Eleições 2012. Conduta vedada a agente público. Publicidade institucional em período 
vedado. Ação julgada procedente. Condenação em multa. Cassação de registro de candidatura. Pedido de desistência da ação 
pela parte recorrida. Não homologação do pedido. Seguimento do processo.

1) Preliminar de cerceamento de defesa, arguida pela segunda recorrente.

Analisando os fundamentos das defesas apresentadas, bem como as provas trazidas aos autos, verifica-se ser totalmente 
desnecessária a produção da prova testemunhal. Ausência de dúvidas quanto aos fatos narrados na inicial. Aplicação dos arts. 
130 e 330, I, do CPC.

Preliminar rejeitada.

2) Preliminar de violação do devido processo legal, arguida pela segunda recorrente.

Ausência de documento novo após contestação, a justificar as alegações finais. Ausência de prejuízo às partes. Observância do 
disposto no art. 219 do CE. Preliminar rejeitada.

Mérito.

Comprovação dos fatos narrados na inicial. Solenidade de assinatura da ordem de serviço do Posto Médico do Bairro Oitis, em 
Contagem/MG. Distribuição de convite no qual aparece a fotografia do primeiro representado, Rogério Marreco, mencionando 
ser de autoria dele a obra. Participação da Prefeitura utilizando-se do slogan da Prefeitura Municipal de Contagem/MG. Prática 
de conduta vedada. Pretensão do candidato a vereador de auferir exposição pública em período vedado. Beneficiamento de sua 
imagem em detrimento dos demais candidatos. Desequilíbrio do pleito.

Negado provimento ao recurso da recorrente Marília e dado parcial provimento ao recurso de Rogério para excluir a penalidade 
de cassação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega ofensa aos arts. 267, VIII, do Código de Processo Civil, c.c. o 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 
7.347/85, e pugna pela extinção do feito, porquanto a coligação autora manifestou-se pela desistência da ação, que não foi 
encampada pelo Ministério Público Eleitoral. No ponto, defende a possibilidade de tal desistência após a sentença, mas antes 
do trânsito em julgado.

Nesse sentido, traz à colação, entre outros, o acórdão no AgRg no REsp nº 1.127.391/DF (rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 
de 11.3.2014), em que foi feita "referência ao RE nº 669.367/RJ, para admitir que `o impetrante pode desistir do mandado de 
segurança, nos termos do art. 267, VIII, do CPC, a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária, mesmo após a prolação da 
sentença de mérito""  (fl. 743).

Aponta a ocorrência de dissídio jurisprudencial com o acórdão no REspe nº 7741-55/RJ (rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJE de 
27.5.2011).

Assevera que houve afronta aos arts. 22, V e X, da Lei Complementar nº 64/90, 5º, LIV e LV, da CF e 400 do CPC, em decorrência 
do indeferimento da produção de prova oral e da ausência de oportunidade para as alegações finais.

Sustenta a ocorrência de afronta ao art. 73 da Lei nº 9.504/97, pois não houve o objetivo eleitoreiro para beneficiar candidato. 
Nesse ponto, argumenta que o fato praticado consistiu em assinatura de ordem de serviço, realizada em reunião administrativa, 
no local onde o futuro prédio seria construído. Aduz que (fls. 751-752):

[...] o voto condutor chega aos píncaros da presunção, porque entende que como a reunião sucedeu sábado e contou com 
microfone e a presença de servidores, a divulgação dela teria se dado por meio de convite.

[...]

[...] o voto condutor do acórdão afirma sua convicção com base na sentença recorrida, assentando que "resta claro que a 
Prefeita praticou a conduta vedada em lei, visto que participou do evento e realizou ostensiva propaganda eleitoral de sua 
administração, utilizando do slogan da Prefeitura Municipal de Contagem/MG" . Ocorre que das fotografias de fls. 20/25, não se 
tem qualquer referência a slogan.

Afirma, ademais, que não houve na sentença menção à existência da faixa a qual se refere o voto do Des. Wander Marotta. A 
seu ver, o Tribunal não analisou corretamente as fotos colacionadas nem a certidão expedida pela Justiça Eleitoral, fls. 19-25, 
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acerca do evento.

No ponto, assevera que não autorizou a propaganda institucional e que não houve prova do alegado, em explícita omissão do 
ônus processual, violando o art. 333, I, do CPC (fl. 753).

Alega que (fl. 753):

Sob outro ângulo, o de ter havido cessão de bens móveis e imóveis em favor de candidato em decorrência da realização da 
reunião administrativa demonizada, nova presunção eis que indemonstrado o beneficiamento de candidato.

Em reforço à argumentação, transcreve ementas deste Tribunal e do TRE/MS.

Aponta divergência jurisprudencial com acórdão desta Corte e do TRE/SP, nos quais restou afastada a configuração de conduta 
semelhante ao caso dos autos.

Sustenta, também, afronta aos arts. 93, IX, da CF e 458, II, do CPC, devido à ausência de fundamentação para se aplicar a multa 
acima do mínimo legal. No ponto, afirma (fl. 761):

Não bastasse a exigência legal do art. 93, IX, da CRFB e 458, II, do CPC, o STF já declarou como de ordem pública a matéria que 
versa a ausência de fundamentação das decisões, AI 791.292 repercussão Geral na Questão de Ordem, rel. il. Min. Gilmar 
Mendes, DJE de 12.08.2010.

Destarte, sendo de ordem pública a matéria, desnecessário requerimento da parte para a redução houvesse, aliás, conclusão 
óbvia, extraída de mera leitura das peças recursais lançadas nos autos. Assim, em face da completa ausência de fundamentação 
para aplicação de multa várias vezes majorada, essa Corte, se entender que subsiste a conduta, deve reduzi-la ao menor valor 
legal.

Ao final, requer o provimento do recurso especial para:

a) extinguir o feito sem resolução de mérito;

b) julgar improcedente o pedido formulado na representação, afastando a multa aplicada; ou

c)  em homenagem à eventualidade, reduzir a multa aplicada, fixando-a no mínimo legal.

Instado a se manifestar, o MPE apresentou parecer (fls. 860-869), da lavra do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, José Eugênio 
Guilherme de Aragão, opinando pelo provimento do recurso especial.

É o relatório. Decido.

Verifico a tempestividade do recurso especial, a legitimidade e a subscrição da peça por advogado constituído nos autos.

1 - Suposta afronta aos arts. 267, VIII, e 560 do CPC

Nas razões recursais, a recorrente sustenta a possibilidade de desistência da ação após a sentença, mas antes do trânsito em 
julgado. Sem razão, no entanto, a parte.

Esta Corte tem orientação no sentido de que o pedido de desistência da ação não enseja a extinção do feito, tendo em vista a 
natureza eminentemente pública da matéria. A propósito:

AGRAVOS REGIMENTAIS COM O MESMO OBJETO. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2006. PEDIDO DE 
DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 
PROCURADOR-GERAL ELEITORAL. LEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO 
PROVIMENTO.

1. Em recurso contra expedição de diploma, a desistência manifestada pelo recorrente não implica extinção do feito sem 
resolução do mérito, tendo em vista a natureza eminentemente pública da matéria. Precedentes: REspe nº 26.146/TO, Rel. Min. 
José Delgado, DJ de 22.3.2007; AgRgREspe nº 18.825/MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ de 27.4.2001.

2. Embora não haja previsão expressa para que o Ministério Público assuma o polo ativo da demanda, tal medida é justificada 
pela relevância do interesse público ínsito na demanda e por analogia, nos art. 9º da Lei 4.717/65 (GOMES, José Jairo. Direito 
Eleitoral. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 341), e nos arts. 82, III e 499, §2º, CPC. (REsp 8.536, Rel. Min. Paulo Brossard, 
DJ 24.3.1993; REspe nº 15.085/MG, Rel. Min. José Eduardo Alckmin, DJ de 15.5.1998. No caso, a primeira oportunidade em que 
se poderia dar vista ao Ministério Público para que, expressamente, se manifestasse sobre seu interesse em assumir a autoria 
desta ação ocorreu com o despacho datado de 20.8.2009, após a decisão monocrática (fls. 1.902-1.903) que indeferiu o pedido 
de extinção do feito, em razão do pedido de desistência do PTB, e o acórdão que confirmou tal decisão (publicado em 
29.4.2009 fls. 1.936-1.944). Houve manifestação do Parquet no mesmo dia em que recebeu os autos na Secretaria (27.8.2009), 
não havendo falar em preclusão da pretensão ministerial de assumir o polo ativo da demanda. Frise-se que o deferimento do 
pedido de desistência ocorreu somente em 8.9.2009 (fls. 1.977-1.981).

[...]

6. Agravos regimentais não providos.

(AgRgRCEd nº 661/SE, rel. Min. FELIX FISCHER, DJE de 10.12.2009; sem grifos no original)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO ART. 41-A DA LEI 9.504/97. DESISTÊNCIA TÁCITA. AUTOR. 
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TITULARIDADE. AÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. 

[...]

2. O Ministério Público Eleitoral, por incumbir-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal), possui legitimidade para assumir a titularidade da representação 
fundada no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 no caso de abandono da causa pelo autor. 

3. O Parquet assume a titularidade da representação para garantir que o interesse público na apuração de irregularidades no 
processo eleitoral não fique submetido a eventual colusão ou ajuste entre os litigantes. Assim, a manifestação da parte 
representada torna-se irrelevante diante da prevalência do interesse público sobre o interesse particular.

[...]

7. Agravo regimental desprovido.

(AgR-REspe nº 35.740 [42418-32)/PI, rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJE de 6.8.2010; sem grifos no original)

2 - Suposto cerceamento de defesa em decorrência de indeferimento da oitiva de testemunhas

A recorrente alega cerceamento de defesa, pugnando pela nulidade do processo, em decorrência do indeferimento de prova 
testemunhal.

No entanto, este Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que não existe cerceamento de defesa quando o 
magistrado, entendendo ser desnecessário produzir quaisquer outras provas, decide julgar antecipadamente a lide, porquanto 
todos os elementos fático-probatórios necessários à solução da controvérsia estão presentes nos autos (nesse sentido: AgR-
REspe nº 52-86/CE, rel. Min. LAURITA VAZ, publicado na sessão de 23.10.2012).

Não se pode olvidar que a primeira parte do art. 5º da LC 

nº 64/90 estabelece que a fase de produção de provas só terá início "se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova 
protestada for relevante" . Logo, tratando-se de discussão apenas de direito, estando já o fato probando satisfatoriamente 
demonstrado com os documentos carreados aos autos ou sendo irrelevante a prova que se pretenda produzir para a solução da 
lide, deverá o juiz decidir a lide de plano.

No caso, a partir da moldura fática fixada no acórdão recorrido, verifica-se que o juiz eleitoral dispensou a inquirição das 
testemunhas indicadas pela recorrente, em razão de considerá-las totalmente desnecessárias, reconhecendo que os fatos 
restaram comprovados por outros meios de prova 

(fl. 282). Para conferir, transcrevo excetos do voto condutor do julgado 

(fls. 282-283):

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ARGUIDA PELA SEGUNDA RECORRENTE.

A recorrente pleiteou expressamente a oitiva de testemunha, dados os contornos fáticos da demanda a serem aferidos, o que 
foi indeferido pela MM. Juíza Eleitoral à fl. 60.

Entretanto, conforme consignado na sentença a quo, não obstante a segunda recorrente ter apresentado rol de testemunhas, 
analisando os fundamentos das defesas apresentadas, bem como as provas trazidas aos autos, verifica-se ser totalmente 
desnecessária a produção da prova testemunhal. Isso porque os representados não negam a ocorrência do fato, até mesmo 
porque a certidão de fls. 19 e as fotografias de fls. 20/25 não deixam dúvidas quanto a ele.

Ademais, conforme preceitua o art. 130 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

E complementa o art. 330, I, do CPC:

Art. 330. o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir 
prova em audiência.

[...]

Então, com todas essas razões, há de se verificar que, nas contestações de fls. 27/30, de Rogério Braz de Almeida, e de 

fls. 34/49, de Marília Aparecida Campos, não há nem mesmo pedido de produção de prova.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

Nessas condições, a inversão do julgado, para entender, consoante pretende a recorrente, que era necessária a oitiva de 
testemunhas para provar a inexistência da conduta vedada, implicaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos 
autos, o que não se coaduna com a via eleita, consoante os Enunciados Sumulares 279 e 7 do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

A respeito da impossibilidade de análise de prova, cito precedentes desta eg. Corte:
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AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS 
AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, III, DA LEI 

Nº 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESPROVIMENTO.

1. Conforme se extrai da moldura fática do acórdão regional, os agravantes foram multados pela prática da conduta vedada do 

art. 73, III, da Lei nº 9.504/97, consubstanciada em entrevistas realizadas em 7.7.2012 com duas servidoras públicas municipais, 
durante o seu horário de expediente no Centro de Apoio à Inclusão de Pirapora, com conteúdo posteriormente reproduzido no 
programa eleitoral dos candidatos agravantes.

2. Conclusão em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor 
da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgR-REspe nº 1214-65/MG, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE de 16.9.2014; sem grifos no original)

ELEIÇÕES 2008. Agravo regimental em agravo de instrumento. Representação. Conduta vedada a agente público (art. 73, inc. I e 
III, da Lei n. 9.504/97), caracterizada pela utilização de servidores e bens públicos. Conhecimento do beneficiário. Controvérsia 
decidida com base nos fatos e provas submetidos ao Tribunal Regional Eleitoral. Reexame. Impossibilidade. Dissídio 
jurisprudencial não demonstrado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(AgR-AI nº 10.939 [38113-05]/SC, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE de 4.3.2011; sem grifos no original)

A propósito, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. 
AUDIÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO. AFERIÇÃO. SÚMULA 7 - STJ. CAUÇÃO. PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA. ART. 835 DO CPC. 
INTERPRETAÇÃO. DÍVIDA DE JOGO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.

1 - Em nenhum dos dispositivos que regem a monitória há a exigência de ser a inicial da ação guarnecida com planilha de 
cálculos ou memória discriminada do montante da dívida em cobrança, o que fica relegado aos embargos.

2 - A necessidade ou não de produzir prova em audiência é da exclusiva e soberana discricionariedade das instâncias ordinárias, 
com apoio no acervo probatório, esbarrando, portanto, a questão federal (arts. 330, I e 332, ambos do CPC), neste particular, 
no óbice da súmula 7 - STJ.

[...]

5 - Recurso especial não conhecido.

(REsp nº 307.104/DF, rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 23.8.2004; sem grifos no original)

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - LOCAÇÃO - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356/STF - JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SÚMULA 07/STJ - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONFRONTADO.

[...]

2 - Não enseja interposição de Recurso Especial matéria que não tenha sido ventilada no julgado atacado (art. 130, do CPC), e 
sobre a qual, a parte não opôs os embargos declaratórios competentes, havendo desta forma, falta de prequestionamento 
(Súmula 356 do STF). Ademais, este Colegiado Infraconstitucional já assentou entendimento de que o cerceamento de defesa 
em virtude de julgamento antecipado da lide (arts. 330, I, CPC) esbarra no óbice do enunciado sumular 07, porquanto 
necessário seria reexaminar as circunstâncias fáticas e o conjunto probatório constante dos autos para concluir se a produção 
de outras provas, além das já carreadas aos autos, é imprescindível para o escorreito julgamento da demanda (cf. EDREsp nº 
39623/RJ).

3 - Recurso não conhecido.

(REsp nº 469.238/SP, rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 22.4.2003; sem grifos no original)

3 - Suposto cerceamento de defesa em decorrência da não abertura de prazo para alegações finais 

De outro lado, no que tange à alegação de cerceamento de defesa calcado na ausência de oportunidade para a apresentação de 
alegações finais, inviável seu conhecimento, tendo em vista que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a 
jurisprudência desta Corte.

No caso, o Tribunal de origem entendeu que nenhum prejuízo adveio dessa omissão, pois, após a contestação, não houve 
apresentação de qualquer documento novo para justificar a apresentação de alegações finais. Para conferir, destaco os termos 
do acórdão recorrido, in verbis (fls. 283-284):

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ARGUIDA PELA SEGUNDA RECORRENTE.

[...]

Sem razão a recorrente. 

O § 12 do art. 73 da Lei nº 9.504/97 prevê:
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§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do art. 22 da Lei Complementar 

nº 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Entretanto, embora não oportunizada às partes a apresentação das alegações finais, dessa omissão nenhum prejuízo lhes 
adveio.

Após a contestação não veio aos autos nenhum documento novo a justificar as alegações finais.

Por fim, importante observar o disposto no art. 219 do Código Eleitoral, que determina:

Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar 
nulidades sem demonstração de prejuízo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

A nulidade por cerceamento de defesa pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo, consoante disposto no art. 219 do CE. 
Essa é a orientação firmada por esta Corte em diversos julgados. Ilustrativamente: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA 
AOS AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. MULTA. 
DESPROVIMENTO.

1. A decretação de nulidade de ato processual sob a alegação de cerceamento de defesa pressupõe a efetiva demonstração de 
prejuízo (art. 219 do Código Eleitoral). No caso, a despeito da adoção do rito do art. 96 da Lei 9.504/97 em detrimento do 
previsto no art. 22 da LC 64/90, a matéria versada é exclusiva de direito, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia a 
produção de outras provas.

2. Também não há, excepcionalmente, nulidade decorrente da ausência de prévia intimação dos ora agravantes para 
apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração quando o acórdão embargado não modifica o julgado anterior, mas 
apenas o integra.

3. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional nos três meses que antecedem a 
eleição - possui natureza objetiva e configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a 
sua manutenção no período vedado. Precedentes.

4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no Twitter, rede social de cadastro e acesso 
gratuito, não afasta a ilicitude da conduta.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgR-REspe nº 1421-84/PR, rel. Min. JOÃO OTAVIO DE NORONHA, DJE de 9.10.2015; sem grifos no original)

No voto condutor desse julgado, esta Corte assentou que a falta de oportunidade para a apresentação de alegações finais 
igualmente não ocasionou prejuízo à parte, pois o art. 22, X, da LC nº 64/90 prevê a facultatividade desse ato processual.

Visto que a matéria está assentada na jurisprudência deste Tribunal, impõe-se a aplicação do Enunciado Sumular 83 do STJ, in 
verbis:

Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 
recorrida.

Anote-se, ademais, que a diretriz jurisprudencial do STJ é de que esse Enunciado não se restringe ao recurso especial interposto 
com fundamento em divergência jurisprudencial, mas aplica-se igualmente àqueles manejados por afronta à lei.

A propósito, cito os seguintes precedentes do referido Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA. COMPROVAÇÃO DE RENDA PER CAPITA NÃO SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. DESNECESSIDADE. 
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 83 DA SÚMULA DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA.

1. "1. A impossibilidade da própria manutenção, por parte dos portadores de deficiência e dos idosos, que autoriza e determina 
o benefício assistencial de prestação continuada, não se restringe à hipótese da renda familiar per capita mensal inferior a 1/4 
do salário mínimo, podendo caracterizar-se por concretas circunstâncias outras, que é certo, devem ser demonstradas."  (REsp 
464.774/SC, da minha Relatoria, in DJ 4/8/2003).

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da 
decisão recorrida."  (Súmula do STJ, Enunciado nº 83).

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o enunciado nº 83 de sua Súmula 
não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, sendo também 
aplicável nos recursos fundados na alínea a.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag nº 507.707/SP, rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 2.2.2004; sem grifos no original)
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RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 83-STJ. AMPLITUDE.

I - A Súmula nº 83 desta Corte é aplicável, também, aos recursos especiais fundados na letra a do permissivo constitucional.

II - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag nº 135.461/RS, rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ de 18.8.97)

4 - Alegada ausência de caracterização das condutas vedadas

Este Tribunal Superior, ao tratar da matéria por diversas vezes, assentou que o art. 73 da Lei nº 9.504/97, em seu caput - ao 
estabelecer que as condutas em seguida enumeradas seriam vedadas aos agentes públicos porque tendentes a afetar a 
igualdade de oportunidade nos pleitos eleitorais -, criou verdadeira presunção legal de que, uma vez praticada qualquer delas, 
haveria o indesejável desequilíbrio entre candidatos.

Em relação à necessidade da prova da autorização da divulgação no período vedado, não logra êxito a irresignação, pois não se 
exige que essa prova seja expressa, sob pena de tornar inócua a restrição imposta na norma atinente à conduta de impacto 
significativo na campanha eleitoral. No mesmo sentido encontram-se diversos acórdãos deste Tribunal. Ilustrativamente:

Recurso especial. Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

- O acórdão regional está em consonância com a atual jurisprudência do TSE, segundo a qual, para a configuração do ilícito 
previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, é desnecessária a existência de provas de que o chefe do Poder Executivo 
municipal tenha autorizado a divulgação da publicidade institucional no período vedado, uma vez que dela auferiu benefícios, 
conforme prevê o § 5º do referido dispositivo legal. Precedentes: REspe nº 408-71, red. para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJE 
de 11.10.2013; e AgR-REspe nº 35.590, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 24.5.2010. Ressalva do entendimento do relator.

Recurso especial a que se nega provimento.

(REspe nº 334-59/SP, rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE de 27.5.2015; sem grifos no original)

Investigação judicial. Abuso de poder. Uso indevido dos meios de comunicação social. Condutas vedadas.

1. A infração ao art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 aperfeiçoa-se com a veiculação da publicidade institucional, não sendo exigível 
que haja prova de expressa autorização da divulgação no período vedado, sob pena de tornar inócua a restrição imposta na 
norma atinente à conduta de impacto significativo na campanha eleitoral.

2. Os agentes públicos devem zelar pelo conteúdo a ser divulgado em sítio institucional, ainda que tenham proibido a veiculação 
de publicidade por meio de ofícios a outros responsáveis, e tomar todas as providências para que não haja descumprimento da 
proibição legal.

3. Comprovadas as práticas de condutas vedadas no âmbito da municipalidade, é de se reconhecer o evidente benefício à 
campanha dos candidatos de chapa majoritária, com a imposição da reprimenda prevista no § 8º do art. 73 da Lei das Eleições. 

4. Mesmo que a distribuição de bens não tenha caráter eleitoreiro, incide o § 10 do art. 73 da Lei das Eleições, visto que ficou 
provada a distribuição gratuita de bens sem que se pudesse enquadrar tal entrega de benesses na exceção prevista no 
dispositivo legal.

5. Se a Corte de origem, examinando os fatos narrados na investigação judicial, não indicou no acórdão regional circunstâncias 
que permitissem inferir a gravidade/potencialidade das infrações cometidas pelos investigados, não há como se impor a pena 
de cassação, recomendando-se, apenas, a aplicação das sanções pecuniárias cabíveis, observado o princípio da 
proporcionalidade.

Agravos regimentais desprovidos. 

(AgR-REspe nº 35.590 [43819-66]/SP, rel. Min. ARNALDO VERSIANI, DJE de 24.5.2010; sem grifos no original)

Em relação à ausência do caráter eleitoreiro da conduta, sem razão a pretensão recursal. Não se faz necessário, para a 
configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, que a mensagem divulgada possua caráter 
eleitoreiro. Basta que tenha sido veiculada nos três meses anteriores ao pleito, excetuando-se, tão somente, a propaganda de 
produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e a grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela 
Justiça Eleitoral.

Para melhor elucidação, transcrevo, de modo exemplificativo, as seguintes ementas de acórdãos deste Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, b, LEI Nº 
9.504/97. MULTA. INTUITO ELEITOREIRO. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO.

1. A Corte Regional constatou a ocorrência de veiculação de publicidade institucional em período vedado, o que afeta, por 
presunção legal, a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. É desnecessária a verificação de 
intuito eleitoreiro.

2. Não se evidencia a divergência jurisprudencial, ante a ausência de similitude fática entre as hipóteses confrontadas.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgR-AI nº 719-90/MS, rel. Min. MARCELO RIBEIRO, DJE de 22.8.2011)
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ELEIÇÕES 2014. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B. LEI DAS ELEIÇÕES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DIVULGAÇÃO DE 
VÍDEOS DE PROPAGANDA NA INTERNET. PERÍODO CRÍTICO ELEITORAL. USO DE LOGOMARCA DO GOVERNO FEDERAL. 
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.

[...]

12. "Esta Corte já afirmou que não se faz necessário, para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei n° 
9.504/97, que a mensagem divulgada possua caráter eleitoreiro, bastando que tenha sido veiculada nos três meses anteriores 
ao pleito, excetuando-se tão somente a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e a grave e 
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido: AgR-Al 719-90, rel. Min. Marcelo Ribeiro, 
DJE de 22.8.2011" .

[...]

(Rp nº 817-70, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 23.10.2014; sem grifos no original)

Em relação à afronta ao art. 333, I, do CPC, melhor sorte não socorre a recorrente. Nas razões de recurso especial, a parte alega 
inexistir prova dos fatos e erro na análise das fotos do evento colacionadas aos autos e da certidão expedida pela Justiça 
Eleitoral, fls. 19-25, acerca do evento.

No caso, o Tribunal de origem (fls. 284-288), à vista das provas dos autos, assentou a prática de conduta vedada no art. 73, VI, 
b, da Lei 

nº 9.504/97, consistente na distribuição de convites para divulgar a realização de evento ocorrido em 22.9.2012, às 17 horas, no 
Bairro Oitis, Contagem/MG, em que se deu a assinatura da ordem de serviço de construção do posto médico do referido bairro.

De acordo com as conclusões lançadas no voto condutor do julgado, ficou comprovado nos autos que a simples assinatura de 
ordem de serviço ocorreu no sábado, em solenidade fora do expediente normal de trabalho, tendo sido precedida de "convite" 
, e contou com microfone e a presença de várias pessoas, entre elas fotógrafos. Foi montada toda uma estrutura para a 
assinatura da referida ordem de serviço e, atrás do palco, havia uma grande faixa que continha o brasão e a inscrição da 
Prefeitura Municipal de Contagem.

No que tange à divulgação do evento, firmou-se que foi distribuído convite, cuja cópia consta à fl. 4, no qual aparece a 
fotografia de Rogério Marreco, candidato à reeleição ao cargo de vereador, e a menção de ser este o autor do requerimento a 
que se refere a ordem de serviço.

Para o Tribunal, o então candidato Rogério Marreco tanto se beneficiou da divulgação do evento por meio do "convite"  como 
do próprio evento, que divulgou ato de assinatura de ordem de serviço, a que se referiu requerimento de sua autoria.

Ainda a respeito do fato, faz-se apropriado trazer à colação os esclarecimentos prestados pelo Des. Wander Marotta em seu 
voto, ao acompanhar o relator do feito no Tribunal de origem, que consignou estar configurada a conduta, pois, na ordem de 
serviço relativa à solenidade, consta que o patrocínio de tudo era da Prefeitura Municipal de Contagem, inclusive com faixa que 
dizia: "Esta obra é fruto do Requerimento nº 549, de autoria do Vereador Rogério Marreco, para a população da região" (fl. 
290). 

Diante de todos esses fatos, o Tribunal considerou suficientemente provada a veiculação de publicidade institucional em 
período vedado. 

O acórdão, na parte que interessa, possui a seguinte fundamentação (fls. 284-288), in verbis:

Analisando o mérito, a representação tem por fundamento fático o evento realizado no dia 22/9/2012, às 17 horas, no Bairro 
Oitis, Contagem/MG, para assinatura da ordem de serviço do posto médico do referido bairro.

Para a divulgação do evento foi distribuído o "convite" , cuja cópia consta à fl. 4, no qual aparece a fotografia do primeiro 
representado, Rogério Marreco, mencionando ser de autoria dele a obra.

É sabido que o bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igualdade entre os candidatos, de modo que é 
justamente isso que deve ser verificado, tornando-se prescindível qualquer questionamento ou prova acerca da potencialidade 
da conduta na lisura do pleito.

Dispõe o art. 73 da Lei Eleições:

[...]

No que se refere ao evento propriamente dito, a segunda recorrente confirma seu comparecimento no local e, em sua defesa, 
alega que se trata de ato público regular da Administração Pública, consistente na assinatura de ordem de serviço.

Entretanto, conforme comprovado nos autos, a simples assinatura de uma ordem de serviço ocorreu em uma solenidade fora 
do expediente normal de trabalho (sábado), foi procedida de "convite" , contou com microfone e a presença de várias pessoas, 
entre elas fotógrafos. Foi montada toda uma estrutura para a assinatura da referida ordem de serviço, sendo que atrás do palco 
havia uma grande faixa contendo o brasão e a inscrição Prefeitura Municipal de Contagem.

Toda a divulgação da referida solenidade se deu através do "convite"  juntado aos autos, fl. 4.

Ora, mister consignar que a presença de várias pessoas no local onde se realizou o evento para a assinatura da ordem de 
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serviço está devidamente comprovada nos autos, conforme se verifica das fotografias juntadas às fls. 20/25.

Dessa forma, resta claro que a Prefeita praticou a conduta vedada em lei, visto que participou do evento e realizou ostensiva 
propaganda de sua administração, utilizando o slogan da Prefeitura Municipal de Contagem/MG, praticando a conduta 
estampada no art. 73, VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97.

Quanto ao primeiro recorrente, Rogério Braz de Almeida, colhe-se dos autos que ele exerce mandato de vereador na Câmara 
Municipal de Contagem/MG e foi autor do requerimento que se refere à ordem de serviço.

O candidato alega em sua defesa que não foi o responsável pela elaboração, confecção ou distribuição do convite. 

É que, sendo o primeiro representado o autor do requerimento que se refere à ordem de serviço que ensejou o evento 
realizado no Bairro Oitis, no dia 22/9/2012, difícil concluir pelo seu desconhecimento ou sua participação na divulgação do 
evento de tal envergadura, especialmente porque candidato à reeleição.

Com efeito, o recorrente auferiu exposição pública em período eleitoral não apenas com a realização do evento, mas também a 
partir da divulgação do evento, por meio do "convite"  distribuído à população diretamente interessada na ordem de serviço, 
onde constava, além da fotografia dele, expressamente e em letras grandes, que "ESTA OBRA É FRUTO DO REQUERIMENTO Nº 
549/2009, DE AUTORIA DO VEREADOR ROGÉRIO MARRECO PARA A POPULAÇÃO DA REGIÃO" . 

Assim, percebe-se que o primeiro representado se beneficiou tanto da divulgação do evento, através do "convite" , como do 
próprio evento, que divulgou ato seu, como vereador, através da assinatura de ordem de serviço a que se referiu requerimento 
de sua autoria.

Ademais, releva consignar que, em propaganda institucional realizada nos três meses que antecedem o pleito, não há 
necessidade de que tenha conteúdo eleitoreiro para que se configure a conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

(sem grifos no original)

Com efeito, do cotejo que se faz entre as razões do recurso especial e a fundamentação do decisum, observa-se que a 
recorrente pretende devolver a este Tribunal matéria de prova, haja vista que, em última análise, discute-se se a prova 
produzida foi ou não bem interpretada, com rediscussão dos motivos que levaram o Tribunal a quo a assentar que foi veiculada 
propaganda institucional em período vedado, o que constitui, claramente, matéria de fato, insuscetível de revisão em âmbito 
de recurso especial.

Em verdade, para se chegar a conclusa~o diversa da do Tribunal a quo, seria inevita´vel o revolvimento de fatos e provas, 
procedimento sabidamente invia´vel nesta seara, a teor dos Enunciados 7 do STJ e 279 do STF.

Noutro vértice, quanto ao cabimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial com o acórdão no AgR-AI nº 4592/SP, 
rel. Min. GILMAR MENDES, e com acórdão do TRE/SP, o recurso especial não pode ser conhecido, pois, uma vez incidindo na 
hipótese as Súmulas 7 do STJ e 279 do STF, fica prejudicada a análise da alegação de dissídio, a qual aborda a mesma tese que 
embasou a interposição do recurso pela alínea a do inciso I do art. 276 do CE.

Outrossim, nas razões recursais, a recorrente defendeu a ocorrência de presunção quanto à existência de cessão de bens 
móveis ou imóveis, pois não foi demonstrado o benefício a candidato.

No entanto, o conhecimento do recurso especial exige que haja clara indicação do dispositivo legal supostamente afrontado, o 
que não se deu no presente caso.

A esse respeito, este Tribunal Superior já consignou que o recurso especial, de devolutividade restrita, tem como fim garantir a 
correta interpretação da lei, motivo pelo qual se impõe ao recorrente a exata demonstração do dispositivo legal ou 
constitucional que eventualmente tenha sido mal aplicado ou mal interpretado pela Corte de origem ou a demonstração da 
existência de possível dissídio jurisprudencial.

Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO 
LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. SÚMULA 284/STF. DESPROVIMENTO.

1. O recurso especial eleitoral possui devolutividade restrita e visa assegurar a correta interpretação da lei eleitoral. Por esse 
motivo, exige-se que o recorrente demonstre de forma clara e precisa qual a discussão jurídica que pretende trazer a esta 
Corte, devendo explicitar de maneira inequívoca o dispositivo de lei supostamente violado pelo tribunal de origem e/ou a 
existência de dissídio jurisprudencial 

(art. 276, I, do CE).

2. Considerando que o agravante não apontou violação a qualquer dispositivo legal ou a caracterização de divergência 
jurisprudencial, a Súmula 284/STF incide na espécie.

3. Agravo regimental não provido.

(AgR-REspe nº 178-97/SP, rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE de 4.9.2013)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. VIOLAÇÃO A 
DISPOSITIVO DE LEI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. DESPROVIMENTO.
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1. O recurso especial eleitoral possui devolutividade restrita, vocacionado apenas a assegurar a correta interpretação da lei 
eleitoral, razão pela qual não se conhece de recurso que não justifica o seu cabimento segundo as hipóteses do art. 276, I, do 
CE.

2. Na espécie, o agravante não indicou em que medida o art. 27 da Res.-TSE 23.373/2011 teria sido violado, o que impede a 
exata compreensão da controvérsia. Ademais, não apontou a ocorrência de dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 
284/STF.

Agravo regimental não provido.

(AgR-REspe nº 77-85/RJ, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, publicado na sessão de 23.10.2012)

Diante dessas considerações, incide na espécie o disposto no Enunciado 284 da Súmula do STF.

5. Suposta ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 458, II, do CPC, por ausência de fundamentação na sentença que aplicou a multa 
acima do mínimo legal

No que concerne à suposta afronta aos arts. 93, IX, da CF e 458, II, do CPC, devido à ausência de fundamentação para se aplicar 
a multa acima do mínimo legal, a recorrente afirma tratar-se de matéria de ordem pública, mostrando-se, assim, desnecessário 
que houvesse requerimento para redução ao limite legal.

No entanto, não há falar em afronta à lei ou à Constituição Federal, se, como no caso, o Tribunal de origem não estava obrigado 
a se manifestar acerca da matéria que, por força do princípio dispositivo, cumpria à parte recorrente deduzir nas razões do 
recurso eleitoral interposto contra a sentença.

A decorrência lógica disso é que o erro na fixação do quantum da multa não pode ser conhecido nesta instância, por ausência 
de prequestionamento. Consoante consta do acórdão prolatado em âmbito de embargos declaratórios, a ausência de 
fundamentação na sentença para fixação do quantum da multa não foi suscitada no recurso eleitoral interposto, motivo pelo 
qual o Tribunal de origem assentou a inexistência de omissão no julgamento.

É condição sine qua non ao conhecimento do recurso especial que o acórdão recorrido tenha emitido juízo de valor expresso 
sobre a tese jurídica que se busca discutir na instância excepcional, sob pena de ausência de prequestionamento, pressuposto 
processual específico do recurso especial.

A esse respeito, este Tribunal Superior tem assentado que se diz "prequestionada a tese quando a decisão impugnada emitiu 
juízo explícito a respeito do tema, ainda que não mencionado o dispositivo legal"  (AgR-AI 

nº 1795-80/PB, rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJE de 11.4.2014).

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, 

com fundamento no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, para julgar improcedente o pedido na 
representação, desconstituindo a multa aplicada.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Relatora

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 350-67.2012.6.25.0032 BREJO GRANDE-SE 32ª Zona 
Eleitoral (PACATUBA)

RECORRENTES: ANDERSON FERREIRA BASTOS E OUTROS

ADVOGADOS: ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDA: FERNANDA TENÓRIO RIBEIRO

ADVOGADOS: FABIANO FREIRE FEITOSA E OUTRAS

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 25.016/2013

DECISÃO
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Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado: 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO 
DEMONSTRADO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.

1. Para modificar a conclusão da Corte Regional de que foi comprovado o uso promocional de programa social de distribuição 
de cheques, com desvio de finalidade, em benefício dos agravantes, de forma grave e com potencialidade de influenciar no 
resultado do pleito, necessário seria o reexame fático-probatório, tarefa vedada nesta instância, consoante as Súmulas 7 do 
Superior Tribunal de Justiça e 279 do Supremo Tribunal Federal.

2. O agravo regimental não infirma o fundamento da decisão agravada relativo ao não conhecimento da tese que amparou a 
interposição do recurso especial pela alínea b do art. 276 do Código Eleitoral, atraindo, dessa forma, a incidência da Súmula 182 
do STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (fl. 1.976).

 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 1.221 a 1.228).

Os recorrentes sustentam a existência de repercussão geral da matéria, apontando ofensa aos arts. 5º, II, XXXVV, XXXVI, LIV e 
LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Reiteram as alegações aduzidas no recurso especial de violação aos princípios do devido 
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que: i) a decisão relativa à quebra de sigilo bancário foi 
proferida antes mesmo do ajuizamento da ação cautelar apensada à representação, ato judicial eivado de nulidade que tem o 
potencial de contaminar todo o processo; e ii) foi juntado aos autos documento novo sem a oitiva da parte contrária e de 
pronunciamento do Tribunal de origem sobre seu conteúdo.

Indicam afronta aos arts. 275 do Código Eleitoral e 463 do CPC, pretendendo a anulação do acórdão que apreciou os embargos 
opostos na origem. Reafirmam que o julgado regional violou o conteúdo do § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, ao desmerecer a 
lei e eleger como instrumento normativo viável o decreto regulamentar, e o disposto no art. 41-A da Lei das Eleições, ao 
concluir pela prática de captação ilícita de sufrágio por suposto ato ocorrido dois meses antes do registro de candidatura. 

Contrarrazões da recorrida às fls. 1.275 a 1.292 e do MPE às fls. 1.295 a 1.307.

É o relatório. Decido.

O recurso não merece seguimento. 

Inicialmente, observo que os recorrentes suscitam violação genérica aos arts. 5º, II, XXXVV, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da 
Constituição Federal, sem demonstrar em que ponto os acórdãos do TSE teriam desrespeitado os mencionados dispositivos. 
Incide, na espécie, a Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência na fundamentação.

De todo modo, o acórdão recorrido assentou a incidência do disposto nas Súmulas nos 7/STJ, 182/STJ e 279/STF. Tais questões, 
além de não impugnadas no recurso extraordinário, o que atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF, são inerentes aos 
pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência desta Corte, não possuindo, portanto, repercussão geral, 
conforme concluiu o STF, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, cujo acórdão foi assim ementado:

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

A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 
Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso "elemento de 
configuração da própria repercussão geral" , conforme salientou a Ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral 
no RE 584.608.

Ainda que ultrapassados os aludidos óbices, verifica-se que o TSE não negou vigência aos dispositivos constitucionais referidos, 
mas interpretou a legislação infraconstitucional pertinente, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, para concluir 
pela manutenção da decisão do Tribunal a quo.  Logo, incabível o recurso extraordinário, pois a alegada afronta seria, caso 
existente, indireta à Constituição Federal. 

Por fim, a matéria relativa à suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não se 
mostra suficiente para amparar o apelo extremo, por não ser dotada de repercussão geral. Nesse sentido é o entendimento da 
Suprema Corte:

Alegação de cerceamento de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos 
limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação 
das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE nº 748.371-RG/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 
de 1o.8.2013).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 25 de novembro de 2015.
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Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3878-08.2014.6.19.0000 RIO DE JANEIRO-RJ

AGRAVANTE: ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: JOSÉ OLÍMPIO DOS SANTOS SIQUEIRA E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Herman Benjamin

Protocolo: 32.420/2014

DECISÃO  

Trata-se de agravo interposto para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso 
extraordinário.

Naquela Corte, por meio de decisão proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, determinou-se a devolução dos autos a 
esta Corte, para cumprimento do art. 543-B do Código de Processo Civil, em razão do que decidido nas Repercussões Gerais no 
RE nº 598.365 e no ARE nº 748.371 (fl. 250).

É o relatório.

Decido.

O presente agravo encontra-se prejudicado. 

O Ministro Gilmar Mendes, ao devolver estes autos ao Tribunal Superior Eleitoral, determinou que ao caso fosse aplicado o 
entendimento expressado na apreciação da Repercussão Geral no RE nº 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de 
outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser 
apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso "elemento de configuração da própria repercussão geral" , conforme salientou a 
ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.

De fato, o extraordinário aqui interposto teve seu seguimento negado em virtude de o acórdão recorrido assentar a ausência de 
impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo.

Tal questão, atinente a pressuposto de admissibilidade de recurso de competência deste Tribunal, não revela repercussão geral, 
conforme concluiu o STF, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto.

Ademais, determinou o Ministro Gilmar Mendes aplicar-se ao presente caso a decisão da Suprema Corte na Repercussão Geral 
no ARE nº 748.371.

Com efeito, o ora agravante, nas razões do recurso extraordinário, sustentou a existência de repercussão geral da matéria, 
suscitando ofensa ao art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, sob o argumento de que a decisão do TSE que desproveu o 
regimental e, por conseguinte, negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão do TRE/RJ que 
inadmitiu o recurso especial, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, conforme concluiu o STF no ARE nº 748.371-RG/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, a apontada violação é 
insuficiente para amparar o apelo extremo, por não ser dotada de repercussão geral. Confira-se:

Alegação de cerceamento de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos 
limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação 
das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE nº 748.371-RG/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 
de 1o.8.2013).

Impõe-se, portanto, a aplicação da regra do art. 543-B, § 3º, do CPC, que determina a pronta apreciação, pelo Tribunal, de 
todos os recursos que versarem sobre matéria idêntica àquela que a Suprema Corte já tiver analisado sob a sistemática da 
repercussão geral, exatamente a hipótese ocorrente nestes autos.  

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo, nos termos do art. 543-B, § 3°, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de fls. 498 a 502, baixando os autos à origem, a seguir.

Publique-se.

Brasília, 23 de novembro de 2015.

Ministro DIAS TOFFOLI
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Presidente

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 307-02.2011.6.13.0000 UBERABA-MG 326ª Zona Eleitoral (UBERABA)

AGRAVANTE: GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: JACOB ESTEVAM DE OLIVEIRA E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 37.437/2014

DECISÃO

Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso especial interposto por GAMA CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., com 
fundamento no artigo 276, inciso I, alíneas a e b, do Código Eleitoral, do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
que, reformando parcialmente a sentença, afastou a sanção de proibição de licitar e celebrar contratos com o Poder Público, 
bem como a decretação de inelegibilidade do dirigente da empresa, mantendo o pagamento de multa no valor mínimo legal em 
representação por doação acima do limite legal para campanha eleitoral.

O acórdão regional está assim ementado (fls. 243-246):

Representação. Doação de recursos acima do limite legal. Eleições 2010. Pessoa jurídica. Ação julgada procedente. Condenação 
em multa. Declaração de inelegibilidade. Proibição de contratar com o Poder Público.

Preliminar de inépcia da representação. Rejeitada.

Peça não apresenta qualquer incoerência concernente à causa de pedir e ao pedido. A ausência de identificação dos donatários 
não constitui óbice ao exercício da ampla defesa. Para efeitos de doação acima do limite legal, não interessam quem sejam os 
beneficiários ou se eles foram efetivamente beneficiados, mas apenas se a doação ocorreu.

Preliminar de ilegitimidade ativa. Rejeitada.

Ação ajuizada frente ao Tribunal Regional Eleitoral em momento em que prosperava o entendimento segundo o qual a 
competência para o julgamento da ação era deste Tribunal. Entendimento alterado por decisão superveniente à propositura da 
demanda. Mudança interpretativa. Essa mudança não ocasiona na necessidade de ajuizamento de nova demanda, mas apenas 
na remessa dos autos para o juízo competente, aproveitando-se todos os atos anteriormente praticados. Cabe ao Promotor 
Eleitoral dar seguimento ao processo, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da segurança jurídica e da 
efetividade do processo, de modo que a propositura da ação pelo Procurador Regional Eleitoral não configura ilegitimidade 
ativa.

Preliminar de nulidade do processo pelo cerceamento de defesa. Rejeitada.

A prova documental é suficiente, sendo que os documentos que instruíram a petição inicial constituem prova da doação que 
não poderia ser elidida por meio depoimento testemunhal. Quanto às demais provas, houve deliberação da sentenciante, que 
entendeu, corretamente, não serem necessárias.

Preliminar de ilicitude da quebra do sigilo fiscal. Rejeitada.

Lista das pessoas físicas e jurídicas que efetuaram doações em valores superiores aos limites legais, de acordo com cruzamento 
de informações entre o TSE e a Receita Federal que foi posteriormente enviada à Procuradoria Regional Eleitoral. Nos 
documentos não constam informações referentes ao valor do faturamento bruto da empresa e do valor de excesso da doação. 
A representação foi proposta tendo por base as informações dos documentos fornecidos pela Receita Federal e só então foi 
requerida a medida cautelar de quebra do sigilo fiscal.

Prejudicial de mérito. Decadência. Rejeitada.

Apesar da necessidade de fixação de prazo específico para ajuizamento das ações eleitorais, ao considerar-se a limitação 
temporal dos mandatos e as preclusivas fases do processo eleitoral, tal determinação não se mostra necessária com relação às 
doações acima do limite legal, vez que esta não se dirige a discutir mandato, elegibilidade ou registro, e nem mesmo se volta 
contra candidatos ou partidos. Não havendo prazo fixado em lei, não se pode falar em prazo prescritivo por analogia, por se 
tratar de regra restritiva de direito. A utilização do prazo de 180 dias estabelecido pela Súmula 21 do TSE, definido para que a 
ação não se tornasse imprescritível, mostra-se razoável e favorável ao réu, vez que, de outro modo, a ação poderia ser 
interposta a qualquer momento. Não há, então, razão para o acolhimento da alegação, pois, de qualquer forma, a ação foi 
proposta tempestivamente.

Mérito.

Limite de doações em 2% do faturamento bruto auferido no ano anterior ao pleito. Inteligência do art. 81 da Lei 9.504/97 e 
seus parágrafos. Doação pela pessoa jurídica de valor excedendo o limite permitido pela Lei das Eleições. Incontroverso que 
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houve doação de recursos para a campanha ou candidato nas eleições de 2010 a extrapolar o limite legal permitido e a atrair a 
aplicação da sanção constante da norma supramencionada, haja vista que a conduta do doador deu ensejo à representação. 
Ausência de má-fé a justificar o alijamento da empresa de negociações com o poder público, sendo suficiente a imposição da 
multa, no mínimo legal, devendo ser decotada a proibição de celebrar contratos públicos e participar de licitações. As sanções 
previstas na lei não são, necessariamente, aplicáveis de forma cumulativa. Precedentes. No que concerne à decretação da 
inelegibilidade da dirigente da empresa, o que se tem é a inviabilidade de sua declaração em representações por doação acima 
do limite legal, consoante voto de desempate do Presidente, Desembargador Geraldo Augusto nos autos do RE 56-11.2013.

Recurso a que se dá parcial provimento, para afastar a sanção imposta à pessoa jurídica de vedação em licitar e em celebrar 
contratos com o poder público, mantida a multa no mínimo legal; e, ainda, para decotar a declaração de inelegibilidade do 
segundo recorrente, pessoa física.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 270-277).

Nas razões do recurso especial (fls. 283-294), a recorrente apontou violação ao artigo 275 do CE, uma vez que haveria pontos 
omissos e contraditórios no acórdão recorrido. Indicou, também, malferimento aos artigos 5º, LV, da Constituição Federal e 22, 
I, a, da Lei Complementar nº 64/90, em razão de, supostamente, ter sofrido cerceamento em seu direito de defesa.

Prosseguindo nas razões do apelo especial, a empresa representada indicou infringência ao artigo 5º, X e LVI, da CF, por 
considerar ilícita a prova que deu origem à representação. Nesse particular, apontou possível dissídio entre o acórdão 
vergastado e julgado desta Corte Superior. Asseverou, ainda, não ter havido doação acima do limite legal, tornando a conclusão 
presente no acórdão ofensiva ao artigo 81 da Lei das Eleições.

A decisão agravada (fls. 311-316) inadmitiu o apelo nobre ao fundamento de que não houve violação ao artigo 275 do CE, tendo 
em vista que a Corte de origem manifestou-se sobre todas as questões postas em juízo. Ressaltou a desnecessidade de ser 
realizada perícia técnica a fim de comprovar doação excessiva, uma vez que a prova documental é capaz de suprir tal demanda. 
Assegurou que a listagem enviada pela Receita Federal serve apenas à individualização de pessoas físicas e jurídicas que 
realizaram doações, sem culminar em quebra de sigilo fiscal.

Prosseguindo, a Presidência do TRE/MG dispôs não ser cabível a verificação acerca da regularidade da doação, sob pena de 
incorrer-se em reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância especial. Por derradeiro, afirmou que a recorrente 
não logrou êxito em demonstrar o dissídio pretoriano, apto a autorizar o conhecimento do recurso especial pela alínea b do 
inciso I do artigo 276 do Código Eleitoral.

Nas razões do agravo (fls. 320-328), aduz-se, em síntese, ter havido violação ao artigo 275, I e II, do CE, em razão de a Corte 
Regional ter se mantido omissa quanto às seguintes questões ligadas à controvérsia (fl. 324):

a. Omissão quanto à necessidade de inclusão do limite do sócio para apuração dos recursos financeiros;

b. Omissão quanto à imprescindibilidade da perícia técnica, o que acarreta no cerceamento de defesa, eis que a prova foi 
oportunamente requerida;

c. Contradição quanto à ilicitude da prova obtida junto à Receita Federal, visto que não precedida do necessário pedido de 
quebra de sigilo fiscal.

A agravante assevera não se fazer necessário o reexame de fatos e provas na apreciação do apelo especial. Assegura ter 
demonstrado com exatidão o dissídio jurisprudencial e ter sofrido cerceamento em seu direito de defesa diante da negativa de 
realizar prova pericial.

Requer o recebimento do agravo para que seja admitido o recurso especial.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou parecer (fls. 339-343) opinando pelo desprovimento do 
agravo.

É o relatório. Decido.

Verifica-se a tempestividade do agravo, o cabimento da interposição com amparo no permissivo legal, a subscrição por 
advogado habilitado nos autos, o interesse e a legitimidade.

O agravo não merece prosperar, ante a própria inviabilidade do recurso especial.

A recorrente aduz ter havido ofensa ao artigo 275, I e II, do CE, ao argumento de que o TRE não teria se pronunciado a respeito 
de pontos fundamentais ao exame da controvérsia em âmbito de recurso especial, bem como que o acórdão impugnado possui 
fundamentos contraditórios, por serem inconciliáveis entre si.

Pois bem. Nas razões dos embargos de declaração, a então embargante alega ter havido omissão no que tange ao exame dos 
seguintes pontos: a) imprescindibilidade de realização de prova pericial a fim de atestar a regularidade da doação realizada; b) 
necessidade de incluir a participação societária do também representado Joaquim Alberto Reis Resende para apuração do valor 
auferido em 2009. Aponta contradição por terem sido admitidos como lícitos os dados obtidos junto à Receita Federal sem 
prévia autorização judicial.

Todavia, a Corte de origem examinou e decidiu a respeito de todas as questões essenciais ao deslinde do litígio trazidas à 
apreciação. Houve claro afastamento da necessidade de realização de prova pericial, ressaltando-se que a controvérsia poderia 
ser regularmente analisada com a apreciação do acervo documental. A esse respeito, transcrevo do voto condutor (fl. 251):
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Além disso, não procede a ilação ingênua formulada pela recorrente, nas razões do recurso, de que a perícia se faz 
extremamente. Ora, como dito na sentença, basta a realização de uma conta simples, a partir de dados da Receita Federal, para 
averiguar a extrapolação do limite de doação.

Quanto às demais provas, houve deliberação da sentenciante, que entendeu, corretamente, não serem necessárias, pois, como 
pontuado, "os valores legais da doação (o máximo que a empresa pode doar) são aferidos por simples cálculo aritmético, da 
análise do patrimônio bruto constante da declaração de imposto de renda anual do doador (...)"  - fl. 192.

Portanto, é facultado ao juiz indeferir provas inúteis, art. 130, CPC.

(sem grifos no original)

Sobre a inclusão da participação societária do segundo representado, a fim de ampliar a capacidade de doação da primeira 
recorrente, verifico que tal matéria não foi objeto de debate pelo acórdão regional, tendo sido abordada apenas en passant 
pelo voto vencido no acórdão que julgou os embargos declaratórios, o que, a teor do Enunciado Sumular 320 do Superior 
Tribunal de Justiça, não atende ao requisito do prequestionamento.

Com efeito, na linha da jurisprudência desta Corte Superior (AgR-REspe nº 140-82/PR, rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, publicado na 
sessão de 30.10.2012):

[...] As premissas fáticas consideradas no julgamento do recurso especial são apenas aquelas estabelecidas pela maioria da 
Corte de origem, de modo que não atende ao requisito do prequestionamento a matéria ventilada somente no voto vencido 
(Súmula nº 320/STJ).

No tocante à suposta ilicitude dos dados remetidos pela Receita Federal, ponderou a Corte de origem que as informações 
prestadas serviram apenas para individualizar a empresa doadora, sem que se configurasse quebra irregular de sigilo fiscal. Para 
confirmar, transcrevo excerto extraído do decisum impugnado (fls. 251-252):

Observa-se que em tais documentos não constam informações referentes ao valor do faturamento bruto da empresa, do valor 
de excesso da doação, mas unicamente dados suficientes para individualizar a empresa, tais como razão social, endereço, CNPJ 
e o valor doado.

O Procurador Regional Eleitoral, no ofício em que requisitou tais informações ao TSE (fls. 12-15), solicita, expressamente, que 
não haja a quebra do sigilo fiscal, de modo que foi observado o disposto no     art. 16, § 6º, da Resolução nº 23.217/2010/TSE.

Sendo assim, a representação foi proposta, tendo por base as informações dos documentos fornecidos pela Receita Federal, e 
só então foi requerida a medida cautelar de quebra do sigilo fiscal com vista a apurar o valor exato do excesso para possibilitar 
o cálculo da multa aplicável nos termos do art. 81, § 2º, da Lei das Eleições, momento em que se mostra indispensável e 
mediante autorização judicial.

Neste sentido, tem-se o seguinte julgado do TSE:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO PARA CAMPANHA. 
INOBSERVÂNCIA. LIMITE LEGAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. 
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constitui prova ilícita aquela colhida mediante a quebra do sigilo fiscal do doador, sem autorização 
judicial, consubstanciada na obtenção de dados relativos aos rendimentos do contribuinte, requeridos diretamente pelo 
Ministério Público à Secretaria da Receita Federal, para subsidiar a representação por descumprimento dos arts. 23, § 1º, I, e 
81, § 1º, da Lei nº 9.504/97. 2. Ressalva-se a possibilidade de o Parquet requerer à Receita Federal somente a informação 
quanto à compatibilidade entre o valor doado pelo contribuinte à campanha eleitoral e as restrições impostas na legislação 
eleitoral, que estabelece o limite de dez por cento dos rendimentos brutos de pessoa física e de dois por cento do faturamento 
bruto de pessoa jurídica, auferidos no ano anterior à eleição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão: O 
Tribunal, por maioria, desproveu o Agravo Regimental, nos termos do voto do Ministro Marcelo Ribeiro, que reajustou seu voto 
anterior.

(TSE. ARESPE - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 28218 - São Paulo/SP. Acórdão de 27/05/2010. 
Relator: Min. JOAQUIM BENEDITO BARBOSA GOMES. Relator designado: Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA. 
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, data 3/8/2010, p. 268) (Destaque nosso).

Assim, diante da suficiente manifestação do Tribunal Regional a respeito das questões apontadas como não enfrentadas - 
embora de forma contrária aos interesses da recorrente -, não há falar em violação ao artigo 275, I e II, do CE.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, com violação aos princípios e dispositivos alegados, tendo em vista o 
indeferimento da produção de prova pericial, mantém-se sem razão a agravante.

Acerca da matéria, a Corte Regional esclareceu que tal meio de prova seria despiciendo, haja vista que os documentos 
constantes nos autos seriam suficientes para a análise da controvérsia, à luz do artigo 81 da Lei          nº 9.504/97. Para conferir, 
extraio trecho do acórdão regional (fl. 249-251):

[...] A ausência de identificação dos donatários não constitui óbice ao exercício da ampla defesa. Para efeitos de doação acima 
do limite legal, não interessa quem sejam os beneficiários, mas apenas se a doação ocorreu.

[...]

Suscitam os recorrentes, mais uma vez, a impossibilidade do exercício da ampla defesa pela falta de individualização dos 
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donatários, o que, como dito, não merece prosperar. Não há, além disso, a necessidade de oitiva dos donatários, pois a prova 
deve se dar apenas por meio de documentos, sendo que aqueles que instruíram a petição inicial constituem prova da doação 
que não poderia ser elidida por meio de depoimento testemunhal.

Além disso, não procede a ilação ingênua formulada pela recorrente, nas razões do recurso, de que a perícia se faz 
extremamente. Ora, como dito na sentença, basta a realização de uma conta simples, a partir de dados da Receita Federal, para 
averiguar a extrapolação do limite de doação.

Tal entendimento encontra respaldo no disposto no artigo 130 do Código de Processo Civil, norma aplicada subsidiariamente ao 
processo eleitoral, que autoriza o julgador a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Além disso, o artigo 420 
do mesmo diploma legal prescreve que o juiz poderá indeferir a prova pericial quando desnecessária em vista de outras provas 
produzidas nos autos.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem se manifestado no sentido de que "o indeferimento de diligência 
considerada desnecessária pelo juízo competente não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa"  (AgR-RMS nº 716 
[43872-47]/CE, rel. Min. Felix Fischer, DJE de 5.4.2010).

Nesse sentido é a decisão monocrática no Agravo de Instrumento nº 774-78/MG, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, que tratou 
de doação acima do limite legal.

Ademais, importa colacionar ementa de julgado recente desta Corte, mutatis mutandis:

RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO. ABUSO DO PODER POLÍTICO COM VIÉS ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS. 
INELEGIBILIDADE. ART. 22, XIV, DA LC 64/90. DESPROVIMENTO.

1. Não há violação ao art. 275, II, do Código Eleitoral e aos arts. 165 e 458, I, do CPC, devido à ausência de omissão no acórdão 
recorrido.

2. O indeferimento de produção de prova oral não afrontou o   art. 5º, LIV, LV, da CF/88, pois os fatos relevantes foram objeto 
de prova documental, o que atrai a incidência do disposto nos      arts. 130 e 400 do CPC.

3. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não há cerceamento de defesa quando o juiz, motivadamente, rejeita 
os requerimentos desnecessários ou protelatórios, especialmente em se tratando de processo eleitoral, que exige a adoção de 
procedimento célere. Precedentes.

4. Não procede o argumento de violação ao art. 333, I, do CPC, pois, consoante consta do acórdão recorrido, foram 
apresentadas provas suficientes nos autos para demonstrar a veracidade das informações apontadas na petição inicial.

[...]

10. Recursos especiais desprovidos.

(REspe nº 630-70/RJ, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE de 11.2.2015; sem grifos no original)

No tocante à suposta ilicitude da prova obtida sem a necessária autorização judicial para quebra do sigilo fiscal, a Corte 
Regional esclareceu que os dados obtidos, num primeiro momento, serviram apenas à individualização da empresa, sem 
apresentar informações acerca do seu faturamento bruto. Somente após a propositura da representação houve pedido de 
quebra do sigilo fiscal, por meio de medida cautelar, a fim de apurar o valor exato do excesso (fls. 251-252).

Observe-se que a jurisprudência deste Tribunal tem considerado lícitas informações obtidas em decorrência do convênio 
firmado entre o TSE e a SRF, desde que "restritas à confirmação de que o valor das doações feitas por pessoa física ou jurídica 
extrapola ou não o limite legal"  (AgR-REspe nº 762-58/SC, rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE de 3.2.2014), para que 
então possa o Parquet propor representação com pedido de quebra judicial do sigilo fiscal do doador.

A propósito, confira-se:

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. LIMITE LEGAL. ART. 81 DA LEI Nº 9.504/97. DECADÊNCIA. 
INOCORRÊNCIA. RECEITA FEDERAL. INFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUEBRA DE SIGILO. LICITUDE DA PROVA. DECISÃO 
FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Ao Ministério Público é permitido requisitar à Receita Federal a confirmação de que as doações feitas pela pessoa física ou 
jurídica à campanha eleitoral obedecem ou não aos limites estabelecidos na lei. É lícita a quebra do sigilo fiscal autorizada pela 
autoridade judiciária competente.

[...]

4. Recurso especial desprovido.

(REspe nº 21-30/PE, rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJE de 27.10.2015; sem grifos no original)

Visto que a matéria está assentada na jurisprudência desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula 83 do STJ, in verbis:

Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 
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recorrida.

Por derradeiro, precisamente quanto à doação acima do limite legal, assim manifestou-se a Corte de origem (fls. 254-256):

É incontroverso, nos autos, que a recorrente doou o valor total de      R$ 100.000,00 (cem mil reais), no pleito de 2010 - fl. 20.

Conforme informado pela Receita Federal, o faturamento bruto da sociedade Gama Construções e Participações Ltda., em 
2009, foi de R$ 2.143.664,85 (dois milhões, cento e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco 
centavos) - fls. 120-163. Tendo isso em vista, constata-se que a doação excedeu em               R$ 57.126,73 (cinquenta e sete mil, 
cento e vinte seis reais e setenta e três centavos) o valor previsto.

Destarte, incontroverso que houve doação de recursos para a campanha ou candidato, nas eleições de 2010, a extrapolar o 
limite legal permitido e a atrair a aplicação da sanção constante na norma supramencionada, haja vista que a conduta do 
doador deu ensejo à representação.

No que tange à alegação no sentido de que o sócio da empresa representada deve ser equiparado a empresário individual e, 
assim, ser considerada lícita a doação, observo que essa matéria não foi debatida pelo Regional. Embora tenha havido oposição 
de embargos de declaração, a temática foi abordada apenas no voto vencido, o que, como mencionado em linhas transatas, 
não atende ao requisito do prequestionamento. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. PROMESSA GENÉRICA. DESPROVIMENTO.

[...]

2. As matérias debatidas exclusivamente no voto vencido não atendem ao requisito do prequestionamento, a teor da Súmula 
320/STJ.

[...]

5. Agravo regimental desprovido.

(AgR-REspe nº 1096-93/SP, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE de 8.10.2014; sem grifos no original)

É condição sine qua non ao conhecimento do recurso especial que o acórdão recorrido tenha emitido juízo de valor expresso 
sobre a tese jurídica que se busca discutir na instância excepcional, sob pena de ausência de prequestionamento, pressuposto 
processual específico do recurso especial.

A esse respeito, a propósito, este Tribunal Superior tem assentado que se diz "prequestionada a tese quando a decisão 
impugnada emitiu juízo explícito a respeito do tema, ainda que não mencionado o dispositivo legal"  (AgR-AI nº 1795-80/PB, rel. 
Min. LUCIANA LÓSSIO, DJE de 11.4.2014).

Assim, aplica-se ao caso o disposto no Enunciado 282 Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Publique-se. 

Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

Relatora

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 2077-36.2014.6.09.0000 GOIÂNIA-GO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: FRANCISCO SOBRINHO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: AFRÂNIO COTRIM VIRGENS JÚNIOR E OUTRO

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 8.541/2015

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de 
Goiás que, posteriormente integrado por acórdão que julgou os embargos          de declaração, manteve a aprovação com 
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ressalvas das contas de campanha de FRANCISCO SOBRINHO DE OLIVEIRA e excluiu a determinação de recolhimento ao 
Tesouro Nacional da quantia referente aos recursos de origem não identificada.

Eis as respectivas ementas (fls. 879 e 912):

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO INDIRETA SEM 
IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO E DOAÇÕES DE 
RECURSOS FINANCEIROS. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA PELO PARTIDO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO.

1. O recebimento de doações indiretas, sem a identificação do doador originário, enseja a transferência do montante para o 
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 29, da Resolução TSE                       n. 23.406/2014.

2. A assunção da dívida pelo partido não exime a obrigação de efetivamente demonstrar quais foram os doadores originários da 
campanha eleitoral, sobretudo quando não cumpridos cumulativamente os requisitos exigidos pela norma regente, quais sejam, 
decisão do órgão nacional de direção partidária e anuência expressa dos credores. Inteligência do artigo 30, § 2º, alíneas "a"  e 
"b" , da Resolução TSE n. 23.406/2014.

3. Agravo regimental desprovido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SANÇÃO 
PECUNIÁRIA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. ILEGALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não é omisso o acórdão que enfrenta todas as questões apresentadas pela parte.

2. A contradição apta a ensejar a utilização dos Embargos Declaratórios é aquela havida entre a fundamentação e a conclusão 
do julgado.

3. Conforme jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, nas prestações de contas de campanha, é inadmissível a 
juntada de novos documentos em sede de Embargos de Declaração, sob pena de eternização do feito. (Precedente: Respe - 
30060; Relator: Gilmar Ferreira Mendes; Publicação: 22/12/2014).

4. Constitui ofensa ao principio da legalidade a determinação contida no Art. 29 da Resolução do TSE 23.406/2014, por se tratar 
de imposição de uma sanção pecuniária aos candidatos sem fundamento expresso ou implícito em lei.

5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL interpôs este recurso especial eleitoral, com base no art. 276, I, alíneas a e b, do Código 
Eleitoral, no qual aduz em suma que:

a) o TRE/GO negou vigência ao disposto no art. 29 da Resolução-TSE nº 23.406/2014, pois, mesmo tendo reconhecido o 
recebimento de recursos de origem não identificada, deixou de determinar o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, cuja 
utilização desequilibra as eleições e atenta contra a moralidade, a isonomia, a lisura e a transparência do processo eleitoral;

b) "a Resolução TSE nº 23.406 do TSE é abstrata, geral e impessoal, destinada a dar máxima efetividade à lisura e transparência 
do financiamento eleitoral, notadamente, quanto à devida identificação dos doadores de campanha dos candidatos, sendo 
plenamente válida e apta à aplicação nos casos concretos"  (fl. 932);

c) há divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados dos TREs de Sergipe, São Paulo e Mato Grosso do Sul, que 
teriam aplicado o art. 29 da Resolução-TSE nº 23.406/2014, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de 
origem não identificada.

Contrarrazões apresentadas às fls. 980-987.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso especial (fls. 991-999).

É o relatório. Decido.

Cuida-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral 
de Goiás que, dando parcial provimento aos embargos declaratórios opostos por FRANCISCO SOBRINHO DE OLIVEIRA, excluiu a 
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada, correspondente a R$ 3.000,00 (três 
mil reais), mantendo a aprovação, com ressalvas, das contas de campanha do recorrido.

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás afastou a aplicação do art. 29 da Resolução nº 23.406/2014, sob o fundamento de que 
"não há na legislação de regência, in casu, a Lei n. 9.504/1997, qualquer dispositivo explícito ou implícito que determine a 
transferência dos recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional, não podendo essa constrição ser determinada por 
Resolução do Tribunal Superior Eleitoral"  (fl. 916).

Nas razões do recurso, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL alega violação ao art. 29 da Res.-TSE nº 23.406/2014, bem como 
divergência jurisprudencial, ao argumento de que os recursos de origem não identificada para financiamento da campanha 
eleitoral devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

O recorrido, em suas contrarrazões, argumenta que o referido art. 29 da Res.-TSE nº 23.406/2014 fere o princípio constitucional 
da reserva legal, haja vista determinar o recolhimento de pena pecuniária ao Tesouro Nacional sem previsão em lei.

Como se vê, a controvérsia reside no exame da legalidade do art. 29 da Resolução-TSE nº 23.406/2014 no que tange à 
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determinação de transferência ao Tesouro Nacional de recursos de campanha de origem não identificada.

De início, vale esclarecer que a legislação eleitoral, em diversos dispositivos, estabelece obrigatoriedade de se identificar a 
origem dos recursos recebidos como doação de campanha, para permitir que a Justiça Eleitoral exerça o efetivo controle sobre 
as contas prestadas por partidos políticos e candidatos, a fim de zelar pela lisura e probidade da campanha eleitoral.

Como exemplo, cito o art. 30 da Lei nº 9.096/95, que estabelece que os partidos políticos devem manter escrituração contábil, 
de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas  despesas. 

Além disso, o art. 22, caput, da Lei nº 9.504/97 determina que os candidatos e os partidos devem abrir conta bancária específica 
para a campanha, e o § 1º, inc. II, do mesmo artigo dispõe que os bancos são obrigados a identificar o CPF ou CNPJ do doador. 
Com isso, a Lei das Eleições prevê meios de identificação de toda a movimentação financeira da campanha eleitoral.

As normas eleitorais não poderiam estabelecer de modo diferente. Afinal, sem a devida identificação da origem dos recursos, 
não há como a justiça eleitoral exercer o efetivo controle sobre as contas prestadas e coibir abusos e ilegalidades que possam 
desequilibrar a disputa eleitoral e ferir os princípios da transparência e da isonomia.

A propósito, entre as condutas que poderiam ferir a isonomia no processo eleitoral, podemos citar o recebimento de recursos 
de fontes vedadas, como prevê o art. 17, II, da Constituição Federal, o art. 31 da Lei            nº 9.096/95 e o art. 24 da Lei nº 
9.504/97. Daí pode-se concluir que, sem a devida identificação da origem dos recursos de campanha, seria inviável à Justiça 
Eleitoral verificar, inclusive, se os recursos proveem de fonte vedada.

Vê-se, portanto, que, ao contrário do que sustentou o recorrido em suas contrarrazões, a proibição quanto ao aproveitamento 
de recursos de origem não identificada está embasada nos mecanismos criados pela legislação eleitoral para o controle das 
contas. Isso porque, permitir que quantias de origem não identificada permaneçam com o partido político ou com o candidato 
seria obstaculizar o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, diante da sistemática apresentada.

Em face desse contexto, não se evidencia ter o art. 29 da Resolução-TSE nº 23.406/2014 estipulado sanção, tampouco se 
verifica ter o indigitado dispositivo ultrapassado os limites da função normativa do Tribunal Superior Eleitoral, que lhe permite 
expedir instruções para a fiel execução da legislação eleitoral (arts. 1º, parágrafo único, e 23, IX, do Código Eleitoral e       art. 
105 da Lei nº 9.504/97), haja vista a sua finalidade de impedir que se concretizem proibições legalmente previstas, como 
demonstrado acima.

As considerações acima, aliás, decorrem de compreensão desta Corte Superior firmada por ocasião do julgamento do REspe                       
nº 2481-87/GO, de relatoria do e. Ministro HENRIQUE NEVES, cuja ementa transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2014. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ART. 
29 DA RES.-TSE Nº 23.406.

- Nos termos do art. 29 da Res.-TSE nº 23.406, os recursos de natureza não identificada verificados nas prestações de contas de 
campanha devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, em face da manifesta ilegalidade de sua utilização pelos candidatos ou 
pelos partidos políticos.

Recurso especial provido.

(REspe nº 2481-87/GO, rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE de 13.10.2015)

Destaco, ainda, julgados por meio dos quais esta Corte Eleitoral tem determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional de 
recursos de origem não identificada: REspe nº 1224-43/MS, rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE de 5.11.2015; AgR-REspe 
nº 1288-94/MG, rel. Min. GILMAR MENDES, DJE de 29.4.2015; AgR-REspe nº 20-96/MT, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
DJE de 2.10.2015.

Por importante, acrescento que a determinação do disposto no art. 29 da Res.-TSE nº 23.406/2014 já estava prevista no art. 32 
da Resolução nº 23.376/2012, que regulamentou a arrecadação e os gastos de campanha eleitoral e a prestação de contas para 
as Eleições 2012, e no art. 24 da Resolução nº 23.217/2010, que regulamentou o mesmo tema para as Eleições 2010 e, desde 
então, vem sendo aplicado nos respectivos pleitos.

A esse respeito, ressalto as considerações lançadas pelo e. Ministro HENRIQUE NEVES, no voto mencionado:

Trata-se de dispositivo que, na sua essência, já havia constado de resoluções atinentes a eleições pretéritas, ex vi do art. 32 da 
Res.-TSE n° 23.376 e do art. 24 da Res.-TSE n° 23.217.

Tal como os anteriores, o dispositivo em questão foi submetido à análise dos partidos políticos e da própria sociedade, antes de 
sua edição, em audiência pública realizada neste Tribunal, com a participação do Ministério Público Eleitoral, sem que tenha 
sido observada nenhuma irresignação em relação ao seu teor.

Em verdade, é possível recordar que, pela redação das Res.-TSE         n° 23.217 e n° 23.376, os recursos de origem não 
identificada deveriam ser recolhidos ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias contados do trânsito em julgado da prestação 
de contas.

Entretanto, por solicitação dos partidos políticos - que alegaram o interesse de resolver eventual situação irregular de forma 
rápida, sem a necessidade de aguardar o pronunciamento final da Justiça Eleitoral -, foi acrescida, na Res.-TSE n° 23.406, a 
possibilidade de recolhimento "tão logo seja constatada a impossibilidade de identificação".
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Os dispositivos que regeram a matéria nas Eleições de 2010, 2012 e 2014 foram reiteradamente aplicados pelos Tribunais 
Regionais Eleitorais e por este Tribunal Superior Eleitoral.

Diante desse quadro, concluiu-se ter havido ofensa ao art. 29 da Res.-TSE nº 23.406/2014, bem como divergência 
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e as decisões paradigmas indicadas pelo recorrente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, DOU PROVIMENTO ao 
recurso especial, para restabelecer a determinação do recolhimento do valor de origem não identificada, correspondente a R$ 
3.000,00 (três mil reais), ao Tesouro Nacional.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Relatora

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 2074-59.2014.6.17.0000 RECIFE-PE

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO BELO

ADVOGADAS: LIRDES MARIA DE OLIVEIRA E OUTRA

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 15.863/2015

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, com fundamento no artigo 276, inciso I, alíneas a 
e b, do Código Eleitoral, de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que aprovou, com ressalvas, as contas do 
recorrido relativas à campanha eleitoral de 2014, quando concorreu ao cargo de deputado estadual.

O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 125):

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADES QUE NÃO 
COMPROMETEM AS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Ausência de informação de doações e despesas realizadas antes da 2ª prestação parcial, porém informadas nas contas finais.

2. Extrapolação do prazo de 10 (dez) dias para abertura da conta bancária.

3. Ausência de nota explicativa para o rateio da nota fiscal, porém comprovada por meio de nota fiscal acostada aos autos.

4. Irregularidades que não afastam o acompanhamento e fiscalização das contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 138-142).

Nas razões do recurso especial (fls. 146-157), o recorrente alega que o entendimento do Regional violou a regra disposta no 
artigo 45, I, da Resolução-TSE nº 23.406/2014, o qual exige que as doações estimáveis em dinheiro efetuadas por pessoas 
jurídicas sejam comprovadas por documento fiscal e também por termo de doação.

Afirma que a irregularidade encontrada nas contas do recorrido (ausência do termo de doação e apresentação de nota fiscal 
genérica) configuraria irregularidade grave e insanável, apta a ensejar a desaprovação da prestação de contas, devendo ser 
reconhecida a ausência de documentação hábil para comprovar a receita recebida.

Afirma que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do TRE/SP, do qual cita precedente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso especial, com a consequente reprovação das contas de campanha do ora 
recorrido. 

Foram apresentadas contrarrazões (170-174).

A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso especial (fls. 187-191).

É o relatório. Decido.

Verifico a tempestividade do recurso, o interesse e a legitimidade.

Tratam os autos de prestação de contas de campanha referente ao pleito de 2014, na qual o ora recorrido disputou o cargo de 

http://www.tse.jus.br


Ano 2015, Número 227 Brasília, terça-feira, 1 de dezembro de 2015 Página 94

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

deputado estadual. O Tribunal Regional de Pernambuco entendeu que as irregularidades encontradas não comprometeram a 
regularidade das contas, razão pela qual as aprovou com ressalvas.

Colho do acórdão (fls. 127-127v.):

Compulsando os autos, em especial o Parecer Técnico Conclusivo elaborado pela Comissão de Exame de Contas Eleitorais - 
COECE e os documentos acostados pelo prestador, destaco as seguintes irregularidades:

1. Recebimento de doações e despesas contratadas em data anterior a 2ª prestação de contas parcial não informadas à época.

2. Extrapolação do prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ para a abertura da conta bancária, aberta em 
01/08/2014 quando deveria ocorrer em 06/07/2014 nos moldes do art. 12, § 2º, alínea a, da Resolução-TSE nº 23.406/2014.

3. Ausência de nota explicativa para o rateio da nota fiscal de serviço nº 4323 de 22/09/2014 no valor total de R$ 134.400,00 
para a confecção de materiais gráficos, sendo o valor recebido de 

R$ 5.760,00, conforme fl. 37.

Percebo que o candidato instruiu a prestação de contas com os documentos necessários para a sua análise, o que possibilitou a 
identificação dos recursos arrecadados e dos gastos realizados durante a campanha.

Quanto ao item 1, verifico que, embora o prestador não tenha informado as doações e despesas na 2ª prestação parcial, o fez 
nas contas finais, razão pela qual entendo que tal fato não impossibilitou o exame das contas.

No que tange ao item 2, observo que se trata de uma impropriedade que não afasta o acompanhamento e fiscalização das 
contas, pois o candidato atende a exigência de movimentação dos recursos pela conta bancária como se verifica nos extratos 
bancários acostados de fls. 54/64.

No item 3, a despeito de não haver nota explicativa, do exame do extrato de prestação de contas final (fl. 23) acompanhado do 
recibo eleitoral de fl. 36, pode-se concluir que a nota fiscal de serviços acostada à fl. 37 trata de serviços gráficos contratados 
pelo diretório estadual do PSB e doados ao requerente, portanto, é documento apto a comprovar a receita oriunda de doação, 
conforme dispõe o art. 45 da Resolução-TSE 

nº 23.406/2014.

Entendo que tais impropriedades, quando analisadas em conjunto, não têm o condão de desaprovar as contas em julgamento, 
conforme prescreve o art. 52 da Resolução-TSE 

nº 23.406/2014.

(sem grifos no original)

Pois bem, entendo que não merece reparos a decisão do Regional.

Conforme consignado no acórdão, os vícios apontados não prejudicaram a análise da prestação de contas, tendo sido possível 
àquele Tribunal "a identificação dos recursos arrecadados e dos gastos realizados durante a campanha"  (fl. 127).

Afirmou-se, na ocasião, que as irregularidades encontradas, quando analisadas em conjunto, não teriam o condão de 
desaprovar as contas, de acordo com o que preceitua o artigo 52 da Res.-TSE nº 23.406/2014.

A decisão da Corte a quo é consentânea com o entendimento deste Tribunal Superior. Nesse sentido, mutatis mutandis, 
confiram-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CAMPANHA ELEITORAL DE 2012. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez constatadas falhas formais e materiais que, em seu 
conjunto, não prejudicam a análise das contas, não revelam a má-fé do partido e alcançam valores absolutos e relativos 
ínfimos, é possível a aprovação com ressalvas, nos termos do art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

2. A falha constatada, atinente à não comprovação de despesa com postagens, alcançou o percentual de 0,33% dos recursos 
arrecadados na campanha, o que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes: PC 
nº 3880-45, rel. Min. Henrique Neves, DJE de 27.8.2014; AgR-AI nº 7327-56, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 11.10.2013.

Prestação de contas aprovada com ressalvas.

(PC nº 1319-77/DF, rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE de 20.10.2015; sem grifos no original)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DEMOCRATAS (DEM). ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2010. IRREGULARIDADES. COMPROVAÇÃO. DESPESAS. PERCENTUAL. 
INSIGNIFICÂNCIA. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Na dicção do art. 30, II, § 2º-A da Lei nº 9.504/97, os erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de 
contas, que não comprometam o seu resultado, não acarretam sua rejeição.

2. Contas aprovadas com ressalva.

(PC nº 4074-45/DF, rel. Min. MARCELO RIBEIRO, DJE de 24.5.2012; sem grifos no original)
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Visto que a matéria está assentada na jurisprudência deste Tribunal, impõe-se a aplicação do Enunciado Sumular 83 do Superior 
Tribunal de Justiça, in verbis:

Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 
recorrida.

Anote-se, ademais, que a diretriz jurisprudencial do STJ é de que esse Enunciado não se restringe ao recurso especial interposto 
com fundamento em divergência jurisprudencial, mas aplica-se igualmente àqueles manejados por afronta à lei.

A propósito, cito os seguintes precedentes do referido Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA. COMPROVAÇÃO DE RENDA PER CAPITA NÃO SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. DESNECESSIDADE. 
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 83 DA SÚMULA DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA.

1. "1. A impossibilidade da própria manutenção, por parte dos portadores de deficiência e dos idosos, que autoriza e determina 
o benefício assistencial de prestação continuada, não se restringe à hipótese da renda familiar per capita mensal inferior a 1/4 
do salário mínimo, podendo caracterizar-se por concretas circunstâncias outras, que é certo, devem ser demonstradas."  (REsp 
464.774/SC, da minha Relatoria, in DJ 4/8/2003).

2. "Não se conhece do recurso especial, pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da 
decisão recorrida."  (Súmula do STJ, Enunciado nº 83).

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o enunciado nº 83 de sua Súmula 
não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "c"  do permissivo constitucional, sendo também 
aplicável nos recursos fundados na alínea "a".

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag nº 507.707/SP, rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 2.2.2004; sem grifos no original)

RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 83-STJ. AMPLITUDE.

I - A Súmula nº 83 desta Corte é aplicável, também, aos recursos especiais fundados na letra a do permissivo constitucional.

II - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag nº 135.461/RS, rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ de 18.8.97)

Além disso, para concluir de forma diversa do que entendeu o TRE/PE, no sentido de que as irregularidades encontradas seriam 
aptas a ensejar a desaprovação da prestação de contas por comprometer sua confiabilidade, seria necessário o reexame do 
acervo fático-probatório, o que é inviável nesta instância, por força do entendimento consolidado nos Enunciados Sumulares 7 
do Tribunal da Cidadania e 279 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, NEGO SEGUIMENTO 
ao recurso.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Relatora

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 1936-28.2014.6.05.0000 SALVADOR-BA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: JOSÉ ANTONIO ALMEIDA DE CERQUEIRA

ADVOGADA: MAIANA DA SILVA SANTANA

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 16.800/2015

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 
que desaprovou as contas de campanha do recorrido nas eleições de 2014, mas afastou a aplicação da sanção de suspensão do 
repasse de quotas do fundo partidário.

Nas razões de recurso especial eleitoral, interposto com fundamento no art. 276, I, a e b do CE, aponta o Recorrente violação ao 
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disposto no parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.504/97 e divergência jurisprudencial, defendendo a necessidade da imposição 
da sanção de suspensão do repasse das quotas do fundo partidário em decorrência da desaprovação das contas do candidato.

O recurso foi admitido perante a Corte Regional.

Parecer da e. Procuradoria-Geral Eleitoral pelo desprovimento do recurso especial eleitoral.

É o relatório. 

Decido.

Pretende o Ministério Público Eleitoral a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que rejeitou as 
contas de campanha do candidato ora Recorrido, com o objetivo de ver acrescentada ao dispositivo, a sanção de suspensão de 
repasse de quotas do Fundo Partidário, ao argumento de que sua incidência decorre da aplicação do disposto no parágrafo 
único do art. 25 da Lei nº 9.504/97.

Ocorre que o Plenário desta e. Corte afastou esta tese quando do julgamento do Respe 5881-33, sob minha relatoria. Cito a 
ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CONTAS REJEITADAS POR MOTIVOS ALHEIOS À 
ATUAÇÃO DO PARTIDO. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO 
ART. 25, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.504/97. DESPROVIMENTO.

Nos processos de prestação de contas de candidato, não se aplica a sanção de suspensão de quotas de fundo partidário, se a 
desaprovação da conta não tem, como causa, irregularidade decorrente de ato do partido. Interpretação do parágrafo único do 
art. 25 da Lei nº 9.504/97.

Recurso especial eleitoral desprovido.

(Respe 5881-33, julgado em 17/09/2015, DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 204, Data 27/10/2015, Página 58)

Tal entendimento decorre da conclusão de que, o parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.504/97 não é norma sancionadora, mas 
sim dispositivo que esclarece o caput e limita a aplicação de determinada sanção aos critérios de proporcionalidade e 
razoabilidade e pelo período de 1 a 12 meses.

Tal dispositivo - para receber a interpretação pretendida pelo Recorrente - depende da existência de suposta norma 
sancionadora que preveja a eventual sanção de suspensão das quotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial das 
contas do candidato, norma esta que atualmente não existe no ordenamento.

Portanto, a aplicação do dispositivo só tem cabimento, como bem ponderou o Parquet em seu parecer, em casos de 
irregularidade nas contas do partido, que porventura repercuta nas contas do candidato, o que não é a hipótese dos autos.

Se assim não se entender realmente a quantidade de casos de rejeição de contas de candidato fruto de questões de sua 
responsabilidade, implicaria na permanente suspensão das quotas do Fundo Partidário, afetando inevitavelmente a subsistência 
das agremiações.

Vale acrescentar que o e. Ministro HENRIQUE NEVES, em mais de uma decisão monocrática (autos 2037-65, 4367-45 e 4355-31) 
também já vinha adotando, como razões de decidir, esta mesma tese.

Pelo exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao 
recurso especial eleitoral.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Relatora

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2031-09.2014.6.14.0000 BELÉM-PA

AGRAVANTE: ROSINELMA MARIA PALHETA DOS SANTOS

ADVOGADOS: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA E OUTRO

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 16.804/2015

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ROSINELMA MARIA PALHETA DOS SANTOS de decisão que inadmitiu recurso especial 
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manejado contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará que desaprovou suas contas de campanha ao cargo de 
deputado estadual nas eleições de 2014.

O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 70):

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. DECURSO DO PRAZO SEM SANEAMENTO DO VÍCIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
DESAPROVAÇÃO.

1. Não contabilização dos serviços advocatícios e contábeis.

2. Não saneamento do vício.

3. Contas julgadas desaprovadas.

Na decisão agravada (fls. 112-115), assentou-se que o apelo especial carece dos pressupostos recursais do art. 276, inciso I, 
alíneas a e b, do Código Eleitoral, ante a ausência de indicação expressa de violação a dispositivo de lei e a inexistência de 
demonstração de dissídio pretoriano, visto que não basta a transcrição de ementas dos acórdãos alçados a paradigmas para sua 
configuração. Consignou-se, ainda, que entendimento contrário ao adotado pela Corte a quo demandaria necessário reexame 
do arcabouço fático-probatório dos autos, a teor do Enunciado Sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões (fls. 120-127), a agravante aduz, em síntese, que a irregularidade encontrada nas contas - ausência de recibos 
eleitorais que comprovem o gasto com serviços contábeis e advocatícios - não seria insanável nem deveria ensejar a 
desaprovação das contas.

Alega não pretender o reexame de fatos e provas dos autos e estar "amplamente consignado no recurso o dissídio 
jurisprudencial"  (fl. 125), por ter demonstrado "a existência de outros julgados que entendem pela aplicação dos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade no exame das contas de campanha"  (fl. 126).

Requer o conhecimento e provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial inadmitido.

A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 133-135).

É o relatório. Decido.

Verifico a tempestividade do agravo e a subscrição por advogado habilitado nos autos.

Das razões do agravo, verifica-se que a agravante reitera as alegações já expendidas no recurso especial, não logrando êxito em 
infirmar, especificamente, os fundamentos do decisum agravado no sentido de que estariam ausentes os pressupostos de 
admissibilidade do recurso especial.

De fato, não foi demonstrado que o acórdão da Corte Regional foi proferido contra expressa disposição legal, nem sequer tendo 
sido indicado pela recorrente, ora agravante, qual artigo teria sido supostamente violado.

Além disso, é cediço o entendimento de que a demonstração da ocorrência de dissídio jurisprudencial demanda o necessário 
cotejo analítico entre excertos do corpo dos acórdãos recorrido e paradigmas, mister do qual não se desincumbiu a então 
recorrente. Tampouco foram mencionadas as circunstâncias fáticas e jurídicas que identificam ou assemelham os casos 
confrontados. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO 
DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI Nº 9.504/97. IMPOSSIBILIDADE. MULTA 
APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 
DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO.

1. Não há falar em extinção do processo sem julgamento de mérito tendo a ação sido proposta dentro dos 180 dias contados da 
diplomação, pela parte à época legítima, considerando-se o Juízo também tido por competente naquele momento. Mesmo que 
tenha havido modificação posterior em relação à fixação da competência para tais casos, seria impossível prejudicar as 
representações devidamente ajuizadas e com respeito ao prazo.

2. Não é possível aplicar o art. 27 da Lei nº 9.504/97, uma vez que os valores doados são superiores a 1.000 Ufirs, devendo ser 
considerado o todo doado, e não apenas o valor extrapolado.

3. Impossibilidade de se atribuir sanção em valor inferior ao mínimo legal, estando os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade adstritos aos limites mínimo e máximo estabelecidos em lei.

4. Não foi realizado o cotejo analítico entre as decisões confrontadas nem demonstrada a necessária similitude fática, não 
sendo a mera colação de acórdãos apta à demonstração da divergência jurisprudencial.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgR-AI nº 290-95/RJ, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 27.11.2013; sem grifos no original)

Anote-se que a demonstração do dissídio não se satisfaz com a simples transcrição de ementa, como realizada nas razões do 
recurso especial. É necessário que seja feito o cotejo analítico, a fim de mostrar a similitude fática e jurídica entre os casos 
confrontados (precedentes do STJ: REsp nº 425.467/MT, rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 5.9.2005; REsp nº 703.081/CE, 
rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 22.8.2005; AgRg no REsp nº 463.305/PR, rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 8.8.2005). A propósito:
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AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. AUSÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO DO ART. 275 DO CE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO JULGADO SUPOSTAMENTE 
DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO DESPROVIMENTO.

[...]

2. No que se refere ao mérito do recurso especial, verifica-se que este foi interposto com fundamento na suposta existência de 
dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 276, I, b, do CE. Contudo, o agravante não realizou o necessário cotejo analítico, 
limitando-se a transcrever trechos do julgado supostamente divergente. 

3. Consoante o entendimento deste Tribunal, cotejar significa confrontar as teses das decisões colocadas em paralelo, de modo 
que a mera transcrição das ementas dos julgados não implica demonstração da divergência.

4. Agravo regimental não provido. 

(AgR-REspe nº 126-43/GO, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, publicado na sessão de 6.11.2012; sem grifos no original)

Pois bem. Nossa jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de que sejam impugnados todos os fundamentos da decisão 
agravada, sob pena de subsistir sua conclusão e aplicar-se a Súmula 182 do STJ. Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. RECURSO ORDINÁRIO. 
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Desaprovadas as contas do PRONA, incorporado pelo PR, referentes ao exercício de 2005, resultando na suspensão do 
repasse das cotas do Fundo Partidário pelo período de quatro meses.

2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade e do consequente recebimento do recurso ordinário como 
especial, em razão de não terem sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Precedentes.

3. Não impugnados os fundamentos da decisão agravada, incide, por analogia, a Súmula 182 do STJ.

4. Diante da ausência de argumentação relevante, apta a afastar a decisão impugnada, esta se mantém por seus próprios 
fundamentos.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgR-AI nº 870-90/SC, rel. Min. LAURITA VAZ, DJE de 12.8.2013; sem grifos no original)

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006. DESAPROVAÇÃO. FALHAS QUE 
COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. FUNDAMENTOS NÃO 
INFIRMADOS. DESPROVIMENTO.

1. A ausência de abertura de conta corrente, bem como o recebimento de recursos sem a devida identificação do doador, em 
inobservância ao que dispõe o art. 4º, § 2º, da Resolução-TSE 

nº 21.841/2004, não consubstanciam falhas meramente formais, mas vícios que atingem a transparência da prestação de 
contas e comprometem a fiscalização de sua regularidade pela Justiça Eleitoral.

2. Para que o agravo obtenha êxito, é necessário que os fundamentos da decisão agravada sejam especificamente infirmados, 
sob pena de subsistirem suas conclusões.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgR-REspe nº 28349-40/SP, rel. Min. MARCELO RIBEIRO, DJE de 13.4.2012; sem grifos no original)

Ainda que ultrapassados tais óbices, tem-se que o Tribunal Regional, soberano na análise das provas dos autos, concluiu que a 
prestação de contas da então candidata padecia de vício grave o suficiente para ensejar a desaprovação.

Destaco do decisum o seguinte excerto (fl. 67):

Como exposto no documento de fl. 08, serviços advocatícios e contábeis foram utilizados durante o período eleitoral, tendo em 
vista a assinatura de advogado e contador no extrato apresentado, porém os gastos com tais serviços não se encontram 
contabilizados na prestação de contas, ferindo a Resolução nº 23.406/2014 do TSE, em seu artigo 40, alínea d.

Ao contrário do que alegado pela agravante, o entendimento desta Corte é no sentido de considerar a falta de contabilização de 
serviços como irregularidade insanável apta a ensejar a desaprovação de contas. A propósito:

ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANDIDATO. REJEIÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. 
OMISSÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADEQUAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE RECIBOS ELEITORAIS. NÃO 
COMPROVAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de valores que não transitaram em conta bancária, bem como a não comprovação de receitas e despesas - 
comprometem a confiabilidade das contas de campanha e ensejam a sua desaprovação.

2. Não impugnados os fundamentos da decisão agravada, incide, por analogia, a Súmula 182 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.
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(AgR-AI nº 2397-12/PI, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 14.10.2013)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECIBOS ELEITORAIS. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ausência de recibos eleitorais configura irregularidade grave e insanável, apta, portanto, a ensejar a rejeição das contas do 
candidato. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgR-REspe nº 256123-15/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJE de 2.5.2014)

Prestação de contas de campanha. Eleições 2010.

1. Não há falar afronta ao art. 275, I, do Código Eleitoral quando o Tribunal a quo expressamente se pronunciou, no julgamento 
dos embargos de declaração, sobre a incidência do art. 30, II e § 2º-A, da Lei nº 9.504/97.

2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de recibos eleitorais e de notas fiscais constitui 
irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas do candidato.

3. O art. 30, II e § 2º-A, da Lei nº 9.504/97 não é aplicável diante da existência de vícios com gravidade suficiente para 
comprometer a aferição da regularidade das contas.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgR-REspe nº 2450-46/RO, rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE de 25.11.2013)

Visto que a matéria, quanto ao ponto, está assentada na jurisprudência desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula 83 do STJ, 
in verbis:

Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 
recorrida.

No mais, tem-se que a análise das alegações da agravante, não obstante sua argumentação em sentido contrário, demandaria 
necessário reexame de fatos e provas, o que não é possível em âmbito de recurso especial, nos termos do disposto nos 
Enunciados Sumulares 7 do Tribunal da Cidadania e 279 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, NEGO SEGUIMENTO ao 
agravo.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Relatora

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 3100-17.2014.6.09.0000 GOIÂNIA-GO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: JOÃO BATISTA ARAÚJO

ADVOGADO: CLAÚDIO MAURICIO ARAÚJO

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 19.097/2015

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, fundamentado no art. 276, inciso I, alíneas a e b, 
do Código Eleitoral, de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás que desaprovou as contas de candidato ao cargo de 
deputado estadual, relativas às eleições 2014, porém deixou de determinar a transferência dos recursos de origem não 
identificada ao Tesouro Nacional prevista no art. 29 da Res.-TSE nº 23.406/2014, entendo se tratar de imposição de sanção 
pecuniária sem fundamento expresso ou implícito em lei.

O acórdão teve a seguinte ementa (fl. 111):

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR INDIRETO. DETERMINAÇÃO 
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral, a determinação de recolhimento dos recursos de origem não 
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identificada ao Tesouro Nacional, contida no artigo 29 da Resolução TSE nº 23.406/2014, é ilegal por impor sanção pecuniária 
aos candidatos sem fundamento expresso ou implícito em lei. 

2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Sustenta o Recorrente, nas razões de seu recurso especial (fls. 124-138), a contrariedade ao disposto no art. 29 da Res.-TSE nº 
23.406/2014, bem como divergência jurisprudencial.

O recurso foi admitido perante a Corte Regional (fls. 178-179).

O Recorrido, mesmo intimado, não apresentou contrarrazões (certidão à fl. 183).

Parecer da e. Procuradoria-Geral Eleitoral pelo provimento do recurso especial (fls. 186-189).

É o relatório. Decido.

Verifico a tempestividade do recurso, o interesse e a legitimidade.

Esta e. Corte, em recente julgamento de recurso especial eleitoral originário do Estado de Goiás, do qual também participei, 
entendeu pela perfeita aplicabilidade do disposto no art. 29 da Res.-TSE nº 23.406/2014.

Cito o precedente:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2014. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ART. 
29 DA RES.-TSE Nº 23.406.

- Nos termos do art. 29 da Res.-TSE nº 23.406, os recursos de natureza não identificada verificados nas prestações de contas de 
campanha devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, em face da manifesta ilegalidade de sua utilização pelos candidatos ou 
pelos partidos políticos.

Recurso especial provido.

(Respe 248187, Rel. Ministro HENRIQUE NEVES, julgado em 08/09/2015, DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 194, Data 
13/10/2015, Página 87/88)

Cito trecho do voto do e. Ministro HENRIQUE NEVES no precedente, a demonstrar a necessidade de reforma no acórdão ora 
recorrido, eis que se trata de hipótese absolutamente análoga:

A regra do art. 29 da Res.-TSE nº 23.406, ao contrário do considerado pelo acórdão regional e pelo parecer da d. Procuradoria-
Geral Eleitoral, não constitui, em si, a aplicação de uma sanção.

Ao contrário, o dispositivo permite - independentemente da caracterização da infração - que a interminável pesquisa sobre a 
origem do recurso por parte da Justiça Eleitoral e dos próprios candidatos e partidos políticos possa ser substituída pela 
devolução dos respectivos recursos aos cofres públicos, evitando-se, assim, longos períodos de suspensão da distribuição das 
quotas do Fundo Partidário.

Nesse aspecto, não há falar em extrapolação da função normativa secundária deste Tribunal ao editar a Res.-TSE n° 23.406 ou 
em violação ao art. 105 da Lei n° 9.504/97.

Ademais, as resoluções editadas por este Tribunal também servem à unificação dos procedimentos eleitorais, de forma a 
permitir que a interpretação da lei eleitoral seja única em todo o território nacional. Nesse mister, é fundamental para a 
segurança jurídica e correta aplicação das normas vigentes que o entendimento sobre determinadas situações habituais e 
recorrentes seja padronizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, de forma a obstar que fatos semelhantes resultem em decisões 
diametralmente opostas. 

Nessa linha, vale recordar que, por definição legal, as prestações de contas dos candidatos têm natureza jurisdicional (Lei n° 
9.504/97, art. 30, § 70), e os candidatos, como visto, estão submetidos à obrigação de identificar as doações que recebem e de 
não fazer uso de recursos provenientes de fontes vedadas pela legislação eleitoral.

Assim, ao examinar a obrigação legalmente imposta aos candidatos, o ordenamento jurídico vigente também determina que o 
juiz, no momento em que prolata sua decisão, determine as providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 
adimplemento da obrigação (CPC, art. 461).

Em outras palavras, com ou sem a resolução que foi editada por este Tribunal, o magistrado que julga as prestações de contas 
apresentadas pelos partidos políticos e pelos candidatos deve adotar as providências que traduzam o resultado prático das 
proibições expressas na legislação em vigor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "é lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 
11 do art. 461 do Código de Processo Civil para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-
fazer, em obrigação pecuniária (o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não 
possa ser executada" (REspe n° 1 .055.822/RJ, reI. Ministro Massami Uyeda, DJe de 26.10.2011), também consignando neste 
precedente que, "independentemente de a impossibilidade ser jurídica ou econômica, o cumprimento especifico da obrigação 
pela recorrida, no caso concreto, demandaria uma onerosidade excessiva e desproporcional, razão pela qual não se pode impor 
o comportamento que exige o ressarcimento na forma especifica quando o seu custo não justifica a opção por esta modalidade 
ressarcimento".
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De igual modo, é assente que "é permitido ao julgador, à vista das circunstâncias do caso apreciado, buscar o modo mais 
adequado para tornar efetiva a tutela almejada, tendo em vista o fim da norma e a ausência de previsão legal de todas as 
hipóteses fáticas" (REspe 794.253/RS, rel. Min. José Delgado, DJe de 11.12.2007).

Nessa linha, reconhecer que os candidatos e partidos políticos somente podem utilizar recursos financeiros cuja origem esteja 
devidamente identificada e não podem usar aqueles provenientes de fontes vedadas, e, ao mesmo tempo, permitir que tais 
recursos - não identificados - permaneçam à disposição dos candidatos ou dos partidos políticos revelaria, no mínimo, um 
gigante contrassenso, em manifesto desrespeito ao ordenamento jurídico vigente, retirando por completo da decisão judicial 
qualquer efeito prático no que tange à impossibilidade de utilização de tais recursos.

Daí é que, além de constituir uma garantia para as agremiações contra a interminável suspensão da distribuição de quotas do 
Fundo Partidário, por força do art. 36, I, da Lei n° 9.096/96, as disposições previstas no art. 29 da Res.-TSE n° 23.406, de 2013, 
também servem à padronização da prestação jurisdicional ao dispor que os recursos de origem não identificada devem ser 
destinados ao erário, evitando-se, assim, que cada magistrado brasileiro, com o propósito de assegurar o resultado efetivo do 
processo e da prestação jurisdicional, decida de forma diversa sobre a destinação de tais valores.

Desse modo, o dispositivo indicado - reiterado e aperfeiçoado há várias eleições - não contém obrigação que não derive 
diretamente da Constituição da República, das leis eleitorais e da prestação jurisdicional por parte da Justiça Eleitoral, por isso 
está em plena consonância com a atividade de organização e fiscalização do financiamento dos pleitos eleitorais.

Anoto que esta Corte Superior, em várias oportunidades e tratando dos mais diversos temas, assentou a regularidade do poder 
regulamentar da Justiça Eleitoral, desde que exercido de acordo com as regras e os princípios (implícitos e explícitos) insertos na 
Constituição Federal e na legislação eleitoral. Cito, entre outros: AgR-REspe n° 6265-08, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 
27.11.2014; AgR-REspe n° 42372-20, rel. Min. Henrique Neves, DJe de 28.4.2014; MS n° 3.738, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 
de 31.3.2009; e MS n° 3.756, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 30.10.2008.

Portanto, ao contrário do que entendeu o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o exercício do poder regulamentar do qual 
resultou a edição do art. 29 da Res.-TSE n° 23.406 é legítimo e acorde com as atribuições da Justiça Eleitoral.

Trata-se, portanto, de entendimento aplicado em hipótese absolutamente análoga, que justifica a reforma do acórdão regional 
para que a ele se alinhe.

Além dele, outro julgamento mais recente desta e. Corte, do qual também participei, reiterou seu entendimento. Cito a 
ementa:

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. DECISÃO REGIONAL. APROVAÇÃO 
COM RESSALVAS. IRREGULARIDADE. DOAÇÃO DE BEM ESTIMÁVEL POR OUTRO CANDIDATO. MATERIAL DE PUBLICIDADE. 
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR ORIGINÁRIO.

1. A determinação de recolhimento aos cofres públicos do valor correspondente aos recursos recebidos pelo candidato de fonte 
vedada ou de origem não identificada, prevista no § 3º do art. 26 da Res.-TSE nº 23.406, atende aos princípios e às regras 
constitucionais que regem a prestação de contas, a transparência do financiamento eleitoral e a normalidade e legitimidade das 
eleições.

2. A prestação de contas - cuja obrigatoriedade está prevista no art. 17, III, da Constituição da República - pressupõe a perfeita 
identificação da origem de todas as doações recebidas pelo candidato, independentemente de elas serem realizadas em 
dinheiro, por meio da cessão de bens, produtos, serviços ou qualquer outra forma de entrada financeira ou econômica em favor 
das campanhas eleitorais.

Recurso especial a que se nega provimento, mantendo-se integralmente o acórdão regional que aprovou as contas da candidata 
com ressalvas, com determinação de recolhimento de valor aos cofres públicos.

(Respe 122443, Rel. Ministro HENRIQUE NEVES, julgado em 06/10/2015, DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 05/11/2015)

Pelo exposto, com fundamento no art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, dou provimento ao 
recurso especial para reformar o acórdão recorrido e determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem 
não identificada no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) nos termos do disposto no art. 29 da Res.-TSE nº 
23.406/2014.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Relatora
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PUBLICAÇÃO Nº 304/2015/SEPROC2/CPRO/SJD

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 6360-26.2014.6.19.0000 RIO DE JANEIRO-RJ

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: FRANCISCO ANISIO ALVES ROCHA

ADVOGADA: CHRISTIANE MELO DE OLIVEIRA DUARTE

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 19.014/2015

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
de Janeiro que desaprovou as contas de campanha do recorrido nas eleições de 2014, mas afastou a aplicação da sanção de 
suspensão do repasse de quotas do fundo partidário.

Nas razões de recurso especial eleitoral, interposto com fundamento no art. 276, I, a e b do CE, aponta violação ao disposto no 
parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.504/97 e divergência jurisprudencial, defendendo a necessidade da imposição da sanção 
de suspensão do repasse das quotas do fundo partidário em decorrência da desaprovação das contas do candidato.

O recurso foi admitido perante a Corte Regional.

Parecer da e. Procuradoria-Geral Eleitoral pelo desprovimento do recurso especial eleitoral.

É o relatório. 

Decido.

Pretende o Ministério Público Eleitoral a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que 
rejeitou as contas de campanha do candidato ora Recorrido, com o objetivo de ver acrescentada ao dispositivo, a sanção de 
suspensão de repasse de quotas do Fundo Partidário, ao argumento de que sua incidência decorre da aplicação do disposto no 
parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.504/97.

Ocorre que o Plenário desta e. Corte afastou esta tese quando do julgamento do Respe 5881-33, sob minha relatoria. Cito a 
ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CONTAS REJEITADAS POR MOTIVOS ALHEIOS À 
ATUAÇÃO DO PARTIDO. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO 
ART. 25, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.504/97. DESPROVIMENTO.

Nos processos de prestação de contas de candidato, não se aplica a sanção de suspensão de quotas de fundo partidário, se a 
desaprovação da conta não tem, como causa, irregularidade decorrente de ato do partido. Interpretação do parágrafo único do 
art. 25 da Lei nº 9.504/97.

Recurso especial eleitoral desprovido.

(Respe 5881-33, julgado em 17/09/2015, DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 204, Data 27/10/2015, Página 58)

Tal entendimento decorre da conclusão de que, o parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.504/97 não é norma sancionadora, mas 
sim dispositivo que esclarece o caput e limita a aplicação de determinada sanção aos critérios de proporcionalidade e 
razoabilidade e pelo período de 1 a 12 meses.

Tal dispositivo - para receber a interpretação pretendida pelo Recorrente - depende da existência de suposta norma 
sancionadora que preveja a eventual sanção de suspensão das quotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial das 
contas do candidato, norma esta que atualmente não existe no ordenamento.

Portanto, a aplicação do dispositivo só tem cabimento, como bem ponderou o Parquet em seu parecer, em casos de 
irregularidade nas contas do partido, que porventura repercuta nas contas do candidato, o que não é a hipótese dos autos.

Se assim não se entender realmente a quantidade de casos de rejeição de contas de candidato fruto de questões de sua 
responsabilidade, implicaria na permanente suspensão das quotas do Fundo Partidário, afetando inevitavelmente a subsistência 
das agremiações.

Vale acrescentar que o e. Ministro HENRIQUE NEVES, em mais de uma decisão monocrática (autos 2037-65, 4367-45 e 4355-31) 
também já vinha adotando, como razões de decidir, esta mesma tese.

Pelo exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao 
recurso especial eleitoral.

Publique-se.
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Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Relatora

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 418-81.2012.6.24.0052 ANITA GARIBALDI-SC 52ª Zona 
Eleitoral (ANITA GARIBALDI)

RECORRENTES: IVONIR FERNANDES DA SILVA E OUTROS

ADVOGADOS: ÁLVARO LUIZ CARLINI E OUTROS

RECORRENTE: SUPERMERCADO MATTOS LTDA

ADVOGADOS: WANDERLEY JOSÉ CORONA E OUTRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro João Otávio de Noronha

Protocolo: 5.603/2014

DECISÃO

 Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral 
que manteve decisão monocrática do relator, o qual, reconhecendo a ilicitude da gravação ambiental realizada sem prévia 
autorização judicial e, via de consequência, das provas dela derivadas, reformou o acórdão regional para julgar improcedente a 
representação.    

É o relatório.

Nos termos do art. 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil, "caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos 
representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento 
definitivo da Corte" .

O Recurso Extraordinário no Recurso Especial Eleitoral nº 602-30 foi admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal 
como o representativo da controvérsia, devendo os demais permanecerem sobrestados neste Tribunal Superior. 

Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo, nos termos do art. 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil.

À Secretaria Judiciária para acompanhar o julgamento de mérito do mencionado recurso extraordinário representativo da 
controvérsia.

Publique-se.

Brasília, 23 de novembro de 2015.

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 780-26.2012.6.08.0021 JAGUARÉ-ES 21ª Zona Eleitoral 
(SÃO MATEUS)

RECORRENTES: ROGÉRIO FEITANI E OUTRO

ADVOGADOS: FLÁVIO CHEIM JORGE E OUTROS

RECORRIDOS: DOMINGOS SÁVIO PINTO MARTINS E OUTRAS

ADVOGADOS: ANTÔNIO CARLOS PIMENTEL MELLO E OUTROS

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 8.193/2014

DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (fls. 482 a 486): 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. RECURSO DE ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA QUE 
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INDEFERIU PETIÇÃOINICIAL E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AIME. DECISÃO NÃO DEFINITIVA. DESCABIMENTO DE 
RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão regional anulou sentença que extinguiu processo sem julgamento de mérito e determinou o prosseguimento da 
AIJE.

2. O agravo regimental não infirma os fundamentos da decisão agravada, quanto à vedação ao reexame de fatos e provas em 
sede de recurso especial eleitoral, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. O TSE tem assentado a irrecorribilidade nas hipóteses que versam sobre pronunciamento não definitivo do Tribunal Regional 
Federal. Precedentes.

Agravo regimental desprovido. 

Opostos embargos de declaração às fls. 501 a 508, estes foram rejeitados às fls. 514 a 519.

Os recorrentes sustentam a existência de repercussão geral da matéria, suscitando violação ao art. 14, §§ 9º e 10, da 
Constituição Federal. Aduzem que a decisão que desproveu o agravo regimental e confirmou a decisão monocrática a qual 
negou seguimento ao recurso especial, mantendo, por conseguinte, a decisão do TRE/ES que anulou a sentença de 
indeferimento da petição inicial, proferida em sede de AIJE, ofendeu o art. 121, § 4º, I e II da Carta Maior, vez que o referido 
dispositivo "[...] não traz qualquer restrição quanto às decisões recorridas, não se exigindo que elas sejam finais [...]"  (fl. 530). 
Afirmam que o TSE, ao assentar a impossibilidade de revolvimento da matéria fático-probatória para rever a decisão regional, 
negou-lhes a prestação jurisdicional.

Não foram ofertadas as contrarrazões (certidão de fl. 539). 

É o relatório. Decido.

O recurso não merece seguimento. 

Inicialmente, transcrevo do voto condutor do julgamento do agravo regimental, os seguintes trechos (fls. 685-686): 

[...]

Os agravantes não logram êxito na impugnação da decisão agravada quanto ao óbice contido nas Súmulas 7/STJ e 279/STF.

O fato do acórdão dos embargos consignar que "havia um DVD acostado na contracapa dos autos" e que "o tribunal a quo 
considerou tal DVD inexistente por estar na contracapa e não na parte interna dos autos" não

configura premissa fática suficiente para o julgamento do recurso.

Isto porque o fundamento do acórdão não foi a existência ou não do tal DVD na contracapa dos autos, mas sim, como constou 
na decisão agravada, a constatação de que "em momento algum houve a produção, bem como a anexação na peça exordial de 
prova consistente em CD's ou DVD's não havendo, portanto, que se falar na incumbência de apresentação de cópia de peça que 
sequer foi mencionada ou juntada na inicial."

A verificação da veracidade desta constatação, em sede de recurso especial, demandaria reexame de provas, o que esbarra no 
disposto nas citadas Súmulas.

Desta forma, das razões do regimental, verifica-se que os Agravantes não trouxeram elementos suficientes para infirmar os 
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial neste ponto. Tal comportamento não é apto a ensejar a 
reforma pretendida, incidindo na espécie, a Súmula 182 do STJ. 

[...]

Como se não bastasse, a decisão do Regional que pretendem reformar foi prolatada nos termos do entendimento 
jurisprudencial desta e. Corte, no sentido do descabimento de recurso em face de decisão não definitiva em AIJE, conforme 
julgado citado no corpo da decisão agravada. (grifei)

Consoante assentou o acórdão recorrido, os recorrentes não impugnaram especificamente o fundamento relativo à vedação de 
reexame dos fatos e das provas que seriam necessários à revisão da conclusão regional, fazendo incidir o óbice da Súmula nº 
182/STJ.

Ademais, verifica-se que os recorrentes não impugnaram todos os fundamentos do decisum recorrido, porquanto deixaram de 
atacar a assertiva de que "[...] a decisão do Regional que pretendem reformar foi prolatada nos termos do entendimento 
jurisprudencial desta e. Corte, no sentido do descabimento de recurso em face de decisão não definitiva em AIJE"  (fl. 485). 
Incide, na espécie, a Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 

Tais questões, que são relativas aos pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência dos demais tribunais, não 
possuem repercussão geral, conforme concluiu o STF, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, cujo 
acórdão foi assim ementado:

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

A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 
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Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso "elemento de 
configuração da própria repercussão geral" , conforme salientou a Ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral 
no RE 584.608.

Por fim, as matérias suscitadas pelos recorrentes quanto à violação do art. 121, § 4º, I e II, e do art. 5º, XXXV da Constituição 
Federal, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos atacados não cuidaram dos referidos temas. 
Incide, na espécie, a Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 17 de novembro de 2015.

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 237-48.2013.6.26.0001 SÃO PAULO-SP 1ª Zona Eleitoral 
(SÃO PAULO)

RECORRENTE: PORTELLA ARTES GRÁFICAS LTDA

ADVOGADOS: MARIA FERNANDA PESSATTI DE TOLEDO E OUTRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro João Otávio de Noronha

Protocolo: 15.642/2014

DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática, na qual o relator, Ministro João Otávio de Noronha, 
em representação ajuizada para apurar suposta doação acima do limite legal, deu parcial provimento ao agravo regimental da 
doadora apenas para excluir a sanção de proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder 
público, mantida a multa (fls. 310 a 315).

A recorrente sustenta a existência de repercussão geral da matéria, apontando ofensa ao art. 5º, X e LIV, da Constituição 
Federal. Argumenta, em síntese, que a quebra indiscriminada do sigilo fiscal, sem ampla defesa e contraditório, constitui prova 
ilícita.

Contrarrazões às fls. 334 a 336.

Em 27.10.2015, o STF, constatando a remessa equivocada dos autos àquela Corte, devolveu o feito a este Tribunal para o 
exame de admissibilidade do recurso extraordinário (fls. 337v).

É o relatório. Decido.

O recurso não merece seguimento. 

Na espécie, a recorrente interpôs o recurso extraordinário diretamente contra decisão monocrática do relator, sem que tenha 
ocorrido o necessário esgotamento das vias recursais nesta instância de origem.

Com efeito, a jurisprudência pacífica do STF é no sentido do cabimento de recurso extraordinário apenas contra decisão de 
única ou última instância, nos termos do art. 102, III, da CF. Incide, na espécie, a Súmula nº 281 do STF. Nesse sentido:

Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos em agravo regimental. Embargos declaratórios 
opostos na origem rejeitados monocraticamente pelo Relator. Ausência de interposição do recurso cabível. Não esgotamento 
das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. 

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 

2. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo relator da causa, haja 
vista que essa não esgota a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 

3. Agravo regimental não provido (ED-ARE nº 783.912/RR, DJe 24.6.2014, de minha relatoria); e 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO 
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AgR-AI nº 808.643, DJe 30.11.2010, Rel. Min. Cármen Lúcia).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se.
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Brasília, 23 de novembro de 2015.

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 149-71.2014.6.19.0000 RIO DE JANEIRO-RJ

RECORRENTE: ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: JOSÉ OLÍMPIO DOS SANTOS SIQUEIRA E OUTROS

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

ADVOGADOS: MARCELLO SILVA FALCI COURI E OUTROS

Ministro João Otávio de Noronha

Protocolo: 27.854/2014

DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (fl. 199): 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NAO INFIRMADO. SÚMULA I82/STJ. DESPROVIMENTO.

1. E ônus do agravante, em suas razões, impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de subsistirem suas 
conclusões.

2. No caso dos autos, não infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, incide a 
Súmula 182/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

O recorrente sustenta a existência de repercussão geral da matéria, apontando violação ao art. 5º, IV, da Constituição Federal. 
Afirma que o TSE, ao negar provimento ao agravo regimental e manter a condenação imposta no acórdão regional, afrontou o 
direito constitucional à livre manifestação do pensamento. Aduz que "nas matérias atacadas não se identifica propaganda 
antecipada, tampouco pedido de votos" , mas apenas a "informação de seus atos na vida política, prestando contas aos seus 
eleitores de seus feitos como parlamentar e pessoa pública"  (fl. 210).

Não foram ofertadas contrarrazões (certidão de fl. 218). 

É o relatório. Decido.

O recurso não merece seguimento. 

Inicialmente, transcrevo do voto condutor do julgamento do agravo regimental, os seguintes trechos: 

Senhor Presidente, constitui ônus do agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob 
pena de incidência da Súmula 182/STJ.

No caso dos autos, reitera-se que o agravante não se desincumbiu desse ônus, pois não infirmou o fundamento relativo a 
ausência de prequestionamento sobre a questão do prévio conhecimento.

Ressalte-se, no ponto, que a impugnação desse fundamento apenas no presente agravo regimental e incapaz de afastar o que 
foi decidido na decisão agravada, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão.

Por fim, não merece prosperar a alegação de que a discussão limita-se ao debate da violação do art. 36 da Lei 9.504/97, uma 
vez que o agravante suscita em seu recurso especial a ausência de comprovação do prévio conhecimento (fl. 95), sem a devida 
análise da Corte Regional.

Verifica-se que o acórdão recorrido está calcado na incidência da Súmula n° 182 do STJ, uma vez que o recorrente não 
impugnou especificamente a ausência de prequestionamento sobre a questão da comprovação do prévio conhecimento. Tal 
óbice refere-se aos pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência deste Tribunal, não possuindo, portanto, 
repercussão geral, conforme concluiu o STF, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, cujo acórdão foi 
assim ementado:

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de 
outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser 
apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso "elemento de configuração da própria repercussão geral" , conforme salientou a 
Ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.

Ademais, a matéria suscitada pelos recorrentes quanto à violação do art. 5º, IV da Constituição Federal, carece do necessário 
prequestionamento, sendo certo que o acórdão atacado não cuidou do referido tema. Incide, na espécie, a Súmula nº 282 do 
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Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 23 de novembro de 2015.

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 265-43.2012.6.22.0007 ARIQUEMES-RO 7ª Zona Eleitoral (ARIQUEMES)

RECORRENTE: ALEX MENDONÇA ALVES

ADVOGADOS: NELSON CANEDO MOTTA E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

INTERESSADO: VANDERLEI AMAURI GRAEBIN

ADVOGADO: DANIEL ROLLER

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 37.157/2014

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por ALEX MENDONÇA ALVES, com fundamento no artigo 121, § 4º, da Constituição 
Federal, de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia que deu provimento a recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO 
ELEITORAL e reformou sentença para reconhecer a ocorrência de abuso de poder político e econômico pelo recorrente, então 
vereador e candidato à reeleição no pleito de 2012, em virtude de alocação excessiva de recursos financeiros do orçamento 
municipal para associação beneficente, e condenou-o à inelegibilidade pelo prazo de oito anos, além da cassar seu diploma, 
com fundamento no artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.

Eis a ementa do acórdão (fls. 267-268):

Recurso. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder político e econômico. Ilegitimidade passiva da coligação. 
Emendas aditivas. Alocação de recursos à associação ligada ao investigado. Uso promocional. Favorecimento eleitoral.

I- São legitimados passivos para responder ação de investigação judicial o candidato e terceiros, não figurando pessoa jurídica 
como legitimada passiva. Ainda que estejamos tratando de coligação, qual seja da união formal de partidos políticos, dispensa o 
legislador tratamento equivalente a de um partido político, nos termos do § 1º do art. 6º da Lei n. 9.504/1997. Processo extinto 
sem julgamento do mérito, em relação à coligação.

II- O investigado incorreu em abuso de poder político e de autoridade ao alocar recursos financeiros através de emendas 
aditivas para beneficiar associação ligada ao seu nome, bem como participando ostensivamente dos projetos da entidade, 
demonstrando que além da filantropia, a vontade era o favorecimento eleitoral.

III- Comprovado o abuso do poder político e econômico devem ser aplicadas as penas definidas no art. 22, inciso XIV, da Lei 
Complementar n. 64/1990.

Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos e declarados protelatórios (fls. 319-327).

Em seu recurso especial (fls. 330-352), o recorrente alega, inicialmente, que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já 
sedimentou o entendimento de que o primeiro e único embargo declaratório não pode ser considerado protelatório, ainda mais 
quando o Regional aclara alguns pontos do acórdão embargado, como é o caso dos autos. Quanto a isso, sustenta ter havido 
violação aos artigos 275, § 4º, do Código Eleitoral e 535, II, do Código de Processo Civil.

Afirma que o recurso interposto pelo Parquet da sentença proferida nos autos da ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), 
ajuizada pelo MPE, não obedeceu ao tríduo legal e que a Corte a quo, ao não reconhecer sua intempestividade, violou os artigos 
265, 258 e 275, § 3º, do CE, 18, II, h, da LC nº 75/93 e 125, I, 160, 162, § 4º, e 168 do CPC.

Assevera não pretender revolver matéria fático-probatória, mas afirma haver presunção de que a protocolização do recurso 
eleitoral pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ocorreu em 14.4.2014, "em que pese não haver autenticação mecânica ou mesmo manual 
que possa lastrear essa presunção"  (fl. 342).

Alega que foi conferida fé à certidão da serventuária, em detrimento dele. In verbis (fls. 342-343):

[...] presumiu o Juízo a quo serem verdadeiras as certidões da lavra da mesma serventuária que deveria ter anotado em 
protocolo a data da protocolização da pela recursal, com vistas a aferir a tempestividade, tudo em prejuízo do recorrente, 
conforme salientado [...], e mais, violando-se os diversos dispositivos da lei adjetiva civil já indicados.
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Ainda segundo o recorrente, o aresto de embargos violou os artigos 93, IX, e 5º, LIV, da CF, pois não houve "clareza e 
possibilidade de compreensão"  (fl. 344) do decisum impugnado nem o enfrentamento das teses fáticas e jurídicas da acusação 
e da defesa.

Afirma que não se extrai dos fatos assinalados pelo acórdão regional a ocorrência de abuso de poder e que, assim, não houve 
interpretação idônea dos artigos 22, caput e inciso XIV, da LC nº 64/90 e 73, I e IV, § 10, e 74 da Lei nº 9.504/97.

Sustenta que não se depreende dos artigos citados haver impedimento a agente público para que proponha ao orçamento 
municipal a destinação de verbas a associação que ajude os munícipes e que, antes da criação do Projeto Redano, "já se fazia 
identificar pela alcunha de `Alex Redano""  (fl. 347).

Aduz, in verbis (fl. 347):

A decisão vergastada se valeu tão somente de emendas ao orçamento municipal propostas pelo recorrente em favor da já 
citada associação beneficente para, com base nos dispositivos supra indicados, declarar que [ele] teria cometido abuso, tudo ao 
arrepio da própria fundamentação expendida.

Sustenta que "a norma que veda o abuso de poder não visa conspurcar a relação existente entre mandatário político e 
instituições filantrópicas e beneficentes"  e que "querer vedar aos eleitos que interajam com as associações beneficentes é 
contraproducente na consecução do fim social colimado pelas políticas públicas"  (fl. 348).

Alega não haver, "seja no art. 73 da Lei das Eleições, seja em qualquer outro diploma de Direito Eleitoral, qualquer previsão que 
vede utilizar sobrenome atrelado a entidade beneficente"  (fl. 349).

Ainda de acordo com a parte, o fato de a associação ter obtido verba pública em seu favor não implica a caracterização de 
abuso de poder político e econômico, pois esses devem se ater "aos limites dos postulados da gravidade e da 
proporcionalidade"  (fl. 348).

Assevera ser inadmissível o entendimento do Tribunal a quo, o qual implica considerar que os vereadores estariam proibidos de 
propor emendas orçamentárias que beneficiem entidade filantrópica que, de alguma forma, possua liame com candidato.

Aponta afronta ao art. 14, § 9º, da CF/88, alegando que "o acórdão vergastado viola, também, a soberania popular, ao 
determinar a cassação de diploma legitimamente obtido, eis que levado pelas mãos do voto popular à cadeira de vereador na 
cidade de Ariquemes, Rondônia" , restando patente "a ingerência do Poder Judiciário na composição do Poder Legislativo 
municipal, o que fulmina o pacto republicano e torna a relação entre os poderes instável e maculada"  (fl. 351).

Por fim, aponta dissídio jurisprudencial, pois o acórdão recorrido seria contrário à jurisprudência do TSE, notadamente ao 
entendimento esposado no julgamento do REspe nº 24864/SP e do RO nº 17172-31/SC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja afastado o caráter protelatório dos embargos opostos e julgado 
procedente o recurso para que se reconheça a ausência de abuso de poder, "julgando-se improcedente a ação de investigação 
judicial eleitoral"  (fl. 351).

Em contrarrazões remissivas (fl. 413), o MPE sustenta, em resumo, ter ficado comprovada a

[...] discrepância na disputa eleitoral, haja vista que alguns políticos (conforme fl. 44) e a mídia local vinculam o nome do 
referido candidato à associação. Logo a população também vinculará o nome de Alex Mendonça Alves ao Projeto Redano, fato 
de manifesta gravidade, com capacidade de influenciar no voto da população local.

(fl. 383)

Às fls. 422-424, Vanderlei Amauri Graebin apresenta pedido de ingresso na lide na condição de assistente simples, afirmando 
que: a) "foi e é do memso partido e da mesma coligação que o recorrente nas eleições de 2014 (Coligação PSD, PEN e SD - 51-
PEN; 77 - SD/55 - PSD [sic]), tendo sido eleito primeiro suplente de deputado estadual de Rondônia"  (fl. 422); b) "a decisão a ser 
proferida neste recurso especial atinge diretamente a esfera de direitos do peticionante, eis que dependendo do resultado 
(caso mantida a cassação), por ser o primeiro suplente, tal resultado gerará a assunção imediata do requerente na titularidade 
do mandato eletivo"  (fl. 423). Juntou procuração e documentos (fls. 425-429).

Devidamente intimados, ALEX MENDONÇA ALVES (fls. 433-435) requereu o indeferimento do pedido de assistência, por se 
relacionar o presente recurso à eleição de 2012, inexistindo interesse imediato a justificar o ingresso na lide de suplente de 
deputado estadual, eleito no pleito de 2014; já o MINISTÉRIO PÚBLICO (fls. 440-441), manifestou-se pelo deferimento do 
pedido, por enteder que "eventual desprovimento do recurso especial, com consequente manutenção da cassação do diploma 
do recorrente, poderá alterar a situação jurídica do peticionário, evidenciando-se, de tal forma, seu interesse jurídico no 
deslinde do processo"  (fls. 440-441).

É o relatório. Decido.

DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA

Primeiramente, quanto ao pedido de assistência simples, formulado por Vanderlei Amauri Graebin, eleito em 2014 para o cargo 
de primeiro suplente de deputado estadual, entendo que não há como este ser acolhido, pois o requerente não demonstrou 
possuir interesse jurídico imediato no resultado da presente demanda.

Com efeito, os autos cuidam de fatos relacionados ao pleito de 2012, em que o ora recorrente, ALEX MENDONÇA ALVES, foi 
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eleito vereador de Ariquemes/RO, e o objeto do presente recurso especial é, justamente, o acórdão proferido em âmbito de 
AIJE que cassou seu mandato de vereador e decretou sua inelegibilidade por oito anos subsequentes à eleição de 2012, 
consoante o disposto no artigo 22, XIV, da LC nº 64/90.

É fato que, nas eleições de 2014, o recorrente foi eleito deputado estadual, cargo que ocupa atualmente, mas, ao contrário do 
que afirma o requerente, tal diploma - de deputado estadual - não será diretamente atingido por eventual decisão desta Corte 
Superior que mantenha o entendimento do Regional quanto à cassação do cargo de vereador para o qual o recorrente foi eleito 
em 2012.

Ao fundamentar o pedido de assistência, o requerente limita-se a afirmar sua condição de primeiro suplente de deputado 
estadual nas eleições de 2014, sem explicar o modo pelo qual sua esfera jurídica poderá ser diretamente atingida pelo resultado 
do julgamento a ser proferido neste processo.

A propósito, mutatis mutandis, colho da jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVOS REGIMENTAIS. DECISÃO. DEFERIMENTO. LIMINAR. AÇÃO CAUTELAR. ASSISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA. 
RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Homologa-se o pedido de desistência de agravo regimental apresentado por advogado com poderes específicos para desistir.

2. Não se conhece de recurso interposto por quem não é parte no processo.

3. A assistência simples é admitida em qualquer grau ou instância, conforme expressamente prevê o art. 50, parágrafo único, do 
Código de Processo Civil, mas é exigida a demonstração do interesse jurídico imediato. Precedentes.

4. Agravo regimental não conhecido.

(AgR-AC nº 3.373 [39494-48]/CE, rel. Min. MARCELO RIBEIRO, DJE de 5.5.2010; sem grifos no original)

Ação de impugnação de mandato eletivo. Candidato a prefeito. Intervenção no feito. Assistente. Art. 50, parágrafo único, do 
Código de Processo Civil. Interesse imediato. Exigência. 

1. A assistência é admitida em qualquer grau ou instância, conforme expressamente prevê o art. 50, parágrafo único, do CPC, 
mas é exigida a demonstração do interesse imediato a fim de que se possa deferir a intervenção no feito. 

Agravo de instrumento improvido.

(Ag nº 4.527/SP, rel. Min. FERNANDO NEVES, DJ de 19.3.2004)

Ante o exposto, indefiro o pedido de assistência formulado por Vanderlei Amauri Graebin.

DO RECURSO ESPECIAL

Cuida-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo MPE contra ALEX MENDONÇA ALVES, então 
vereador de Ariquemes/RO e pretenso candidato à reeleição no pleito de 2012, para apurar suposta conduta vedada prevista 
nos artigos 73, IV, §§ 10 e 11, e 41-A da Lei nº 9.504/97, além da prática de abuso de poder político e econômico, dentre outras, 
aproveitando-se de sua condição de vereador para propor, por emendas parlamentares de sua autoria, a destinação de verbas 
públicas à entidade assistencialista com nome a si alusivo.

O juízo de 1º grau julgou improcedente a representação, por entender, dentre outros motivos, que não havia evidência de 
vinculação entre pessoas atendidas pelo projeto sub examine e votos conferidos ao vereador.

Ao julgar o recurso na representação, o TRE/RO afastou as preliminares ali arguidas, entendeu estar comprovado o abuso de 
poder e explicitou as provas nas quais baseou a condenação, conforme se vê dos seguintes trechos (fls. 270-284):

DA ADMISSIBILIDADE (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE) 

O SENHOR JUIZ DIMIS DA COSTA BRAGA (relator):

[...]

No tocante à preliminar de intempestividade do recurso, não há como reconhecer razão ao recorrido. A tempestividade do 
recurso foi certificada por servidor público às fls. 232 e 255, gerando presunção de legitimidade. Ressalto que o procedimento 
correto da Sra. Chefe de cartório era fazer o registro do protocolo na petição de encaminhamento do recurso, o que não 
ocorreu. Todavia, ainda assim a certidão merece fé.

Com efeito dia 10/04/2014 foi uma quinta-feira, começando a correr o prazo no dia 11/04/2014 (sexta-feira) e encerrando o 
tríduo legal no domingo, dia 13/04, prorrogando-se para a segunda-feira dia 14/04, data que consta da assinatura do recurso. É 
de se registrar que, tendo a magistrada competente recebido o recurso, pressupõe-se que a mesma adotou todos os cuidados 
devidos para assegurar-se da certeza da certidão de sua oficiala.

Ademais, apesar de haver nos autos informação de que foi aberta vista dos autos ao MP no dia 10 de abril de 2014 (fls. 221), 
não há qualquer registro de que o processo foi recebido efetivamente nesta data.

Dito isto, afasto a preliminar de intempestividade e submeto aos pares.

Decisão: "Preliminar rejeitada, à unanimidade, nos termos do voto do relator" .
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[...]

Cito julgado do C. TSE a esse respeito:

[...]

MÉRITO

O Ministério Público Eleitoral propôs Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder político e econômico contra 
Alex Mendonça, conhecido por "Alex Redano"  e Coligação Compromisso com Ariquemes II, pelo fato de o investigado, 
mediante emendas parlamentares de sua autoria, ter destinado verbas públicas à Associação Beneficente Alex Redano, bem 
como por ter se beneficiado politicamente por ter seu nome ligado ao Projeto Redano.

A r. sentença julgou improcedente a AIJE em razão de entender não haver provas que evidenciassem a gravidade das 
circunstâncias que caracterizassem abuso de poder político e econômico pelos investigados, assim como o aliciamento 
criminoso dos eleitores.

O presente recurso restringe-se à primeira das imputações, haja vista que o Ministério Público Eleitoral junto à 7ª Zona Eleitoral 
não impugna a sentença quando a declaração de improcedência de aliciamento criminoso de eleitores.

[...]

Da análise das provas carreadas aos autos às fls. 29-51, verifica-se a constante presença de Alex Mendonça Alves nos eventos 
do Projeto Redano.

Inicialmente, a vinculação do nome da associação à pessoa do investigado, a princípio, já denota a utilização da associação em 
seu benefício, senão vejamos: Projeto Redano e Alex Redano, nome pelo qual é popularmente conhecido, e que nas notícias 
veiculadas em meios de comunicação, consta sempre como idealizador do projeto, embora nestes autos venha negá-lo.

Por sua vez, as notícias constantes dos autos ligando o nome do investigado à associação beneficente Projeto Redano, possuem 
nítida finalidade de favorecimento eleitoral. Vejamos algumas notícias veiculadas pela internet:

[...]

Às fls. 102, consta emenda aditiva n. 600/2008, aos 10 de novembro de 2008, com vistas a alocar recursos financeiros do 
orçamento do município para diversas entidades, dentre as quais o Projeto Redano no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais). Ressalto que cada uma das 10 outras entidades receberam entre 5 e 15 mil, mas o Projeto Redano 50 mil, de um total de 
120 mil reais.

Às fls. 103, consta nova emenda aditiva, de n. 601/2008, apresentada por Alex Mendonça Alves aos 10 de novembro de 

2008, mesma data da anterior, com vistas a alocar recursos financeiros do orçamento do município, para algumas entidades, no 
valor de 120 mil, dentre as quais o Projeto Redano no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), quase a totalidade da 
emenda.

Às fls. 104, outra emenda aditiva, de n. 605/2008, apresentada em 17.11.2008, com vistas a alocar recursos financeiros do 
orçamento do município em favor de algumas entidades, dentre as quais o Projeto Redano no valor de R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais).

Às fls. 105 também se observa emenda aditiva apresentada por Alex Mendonça Alves, de n. 638/2010, aos 13 de dezembro de 
2010, com vistas a alocar recursos financeiros do orçamento do município, 

para 04 entidades, dentre as quais o Projeto Redano no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). As demais foram 
beneficiadas com 8 mil, 27 mil e 5 mil reais, respectivamente. 

Consta às fls. 52, emenda aditiva apresentada por Alex Mendonça Alves, em 5 de dezembro de 2011, alocando recursos 
financeiros do município para algumas entidades, das quais a Associação Beneficente Projeto Redano consta como beneficiária 
de 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), de um total de 8 entidades o Projeto Redano é mais uma vez o maior beneficiado. 

Às fls. 106 mais uma emenda aditiva de Alex Mendonça Alves, 643/2011, apresentada em 12 de dezembro de 2011, com vistas 
a alocar recursos financeiros do orçamento do município para algumas entidades, dentre as quais o Projeto Redano no valor de 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Às fls. 107 também consta emenda aditiva apresentada aos 3 de dezembro de 2012, com vistas a alocar recursos financeiros do 
orçamento do município, para algumas entidades, dentre as quais o Projeto Redano no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Em todas as emendas, o vereador assina o nome pelo qual é conhecido: ALEX REDANO.

Verifica-se ainda, pelas fotos colacionadas aos autos às 

fls. 40-41 e 47-51, a presença do investigado em vários eventos relacionados à Associação Beneficente. Inclusive, houve a 
realização de um curso de modelo e manequim por esta associação com duração de quatro meses, cujo instrutor foi o próprio 
investigado Alex Redano, conforme comprovado às fl. 89, juntado pela defesa do próprio investigado.
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Portanto, a meu ver, a conduta do investigado desbordou da mera filantropia, configurando evidente favorecimento eleitoral. 

Oportuno julgado do C. TSE nesse sentido:

[...]

Portanto, a meu ver, o investigado praticou abuso de poder político e de autoridade, ao utilizar-se de recursos financeiros 
através emendas aditivas para beneficiar associação que leva seu nome, cuja finalidade, a pretexto da filantropia, era em 
verdade o favorecimento eleitoral do investigado.

Para a caracterização do abuso de poder econômico, irrelevante a origem dos recursos, se privado ou público. Nesse sentido, 
oportuno o entendimento doutrinário de Rodrigo Lopes Zilio:

[...]

No caso sob exame, estamos diante do que o renomado doutrinador José Jairo Gomes considera como "abuso do poder político-
econômico" . Vejamos:

[...]

ANTE O EXPOSTO, voto pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de condenar o 
investigado, em razão da prática de abuso de poder político e econômico, à inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos 
subsequentes a eleição em que se verificou a conduta ilícita, bem como a cassação do diploma, nos termos do artigo 22, inciso 
XIV, da Lei Complementar 

n. 64/90, com as alterações da Lei Complementar n. 135/2010, expedindo-se as comunicações de praxe à Câmara dos 
Vereadores do Município de Ariquemes/RO, para ciência e cumprimento imediato desta decisão. 

É como voto.

(sem grifos no original)

Extraio do acórdão de embargos os seguintes fundamentos (fls. 322-326):

No caso em tela, é nítido que o embargante não se insurge contra obscuridade ou contradição afeitas ao acórdão, de modo a 
justificar questionamentos na via aclaratória.

Argui, num primeiro momento, haver obscuridade, por entender que "não há, nos autos comprovação objetiva de quando a 
petição recursal fora devidamente protocolizada no juízo competente. A presunção foi de que a mesma fora protocolizada em 
14.04.2014, em que pese não haver autenticação mecânica ou mesmo manual que possa comprovar essa presunção!"  (fl. 298).

Ora, data vênia, nesse inconformismo, o embargante evidencia argumento que somente poderia supedanear recurso especial, 
em cuja sede deveria ser aventado. Não bastasse isso, tal alegação não se presta como fundamento para rever o julgado na via 
dos embargos declaratórios, pois a Corte deste Regional afastou, à unanimidade, a preliminar de intempestividade do recurso 
interposto pelo MPE, não havendo se falar em obscuridade do acórdão quanto a isso, senão vejamos (como restou 
fundamentado o acórdão na parte em que rechaçou a preliminar):

No tocante à preliminar de intempestividade do recurso, não há como reconhecer razão ao recorrido. A tempestividade do 
recurso foi certificada por servidor público às fls. 232 e 255, gerando presunção de legitimidade. Ressalto que o procedimento 
correto da Sra. Chefe de cartório era fazer o registro do protocolo na petição de encaminhamento do Recurso, o que não 
ocorreu. Todavia, ainda assim a certidão merece fé.

Com efeito, dia 10/04/2014 foi uma quinta-feira, começando a correr o prazo no dia 11/04/2014 (sexta-feira) e encerrando o 
tríduo legal no domingo, dia 13/04, prorrogando-se para a segunda-feira dia 14/04, data que consta da assinatura do recurso. É 
de se registrar que, tendo a magistrada competente recebido o recurso, pressupõe-se que a mesma adotou todos os cuidados 
devidos para assegurar-se da certeza da certidão de sua oficiala.

Aprecio, desde já, a alegação de contrariedade aos artigos 275, § 4º, do CE e 535, II, do CPC, devido à ausência de caráter 
protelatório dos embargos opostos ao aresto regional.

Do exame dos únicos embargos declaratórios opostos pelo recorrente (fls. 293-303), percebo que o embargante teve a intenção 
de prequestionar matérias de direito que considerou necessárias ao deslinde da controvérsia, o que deu ensejo ao aclaramento 
de pontos pela Corte Regional, especialmente no tocante à tempestividade do recurso apresentado pelo Parquet.

Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, não são protelatórios os embargos opostos com o objetivo de indicar 
aparente omissão e prequestionar matéria de direito tida como relevante, bem como quando a Corte Regional elucida pontos 
trazidos pelo embargante.

A propósito, destaco precedentes desta Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AIME. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. PROPÓSITO PREQUESTIONADOR. 
AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. INTIMAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR MEIO DE FAX. APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS. DISPENSA. RES.-TSE 

Nº 21.711/2004. ADOÇÃO FACULTATIVA PELOS TRIBUNAIS REGIONAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
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1. No caso, os embargos foram opostos com o intuito de prequestionar a matéria de direito tida como relevante, razão pela 
qual não são protelatórios, devendo ser afastada a multa imposta a esse título.

[...]

4. Agravo regimental parcialmente provido para afastar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(AgR-REspe nº 2-44/PA, rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJE de 18.11.2014)

ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO ESTADUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. ART. 275, § 4º 
DO CÓDIGO ELEITORAL. TEMPESTIVIDADE. RECURSO ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA. REPRESENTAÇÃO 
PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. DILIGÊNCIA.

1. Não são protelatórios os primeiros embargos de declaração por meio do qual, apesar de rejeitá-los, o tribunal de origem 
prestou esclarecimentos. Afastada, no caso, a aplicação da parte final do § 4º do art. 275 do Código Eleitoral.

[...]

5. Julgamento convertido em diligência para elucidação de aspectos relacionados à representação processual do autor da ação. 
Decisão por maioria.

(RO nº 29-06/RN, rel. designado Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE de 15.8.2014)

Portanto, a meu ver, os embargos não se revelam procrastinatórios, razão pela qual tenho, por consequência, o recurso 
especial por tempestivo.

Quanto à alegação de que o acórdão teria violado os artigos  258 e 265 do CE, porque o recurso eleitoral interposto pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO perante a instância a quo teria extrapolado o tríduo legal, entendo que não há como prosperar.

Com efeito, o aresto regional assentou o entendimento de que "apesar de haver nos autos informação de que foi aberta vista 
dos autos ao MP no dia 10 de abril de 2014 (fls. 221), não há qualquer registro de que o processo foi recebido efetivamente 
nesta data"  (fl. 270), e, ainda, que a tempestividade do recurso foi certificada por servidor, por ato que possui fé pública e 
presunção juris tantum de veracidade.

Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, como se vê dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA IRREGULAR. NOTIFICAÇÃO. ENVIO MEDIANTE FAC-
SÍMILE. VALIDADE. CERTIDÃO. FÉ PÚBLICA. RELATÓRIO DE TRANSMISSÃO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 
AGRAVADA.

 1. O Regional concluiu estar comprovada a realização, por fac-símile, da notificação para que o candidato regularizasse a 
publicidade, em razão da fé pública da certidão do cartório eleitoral que atestou a realização do ato e também a confirmação 
de seu recebimento.

 2. O art. 96-A da Lei nº 9.504/1997 não exige relatório de transmissão de notificação realizada mediante fac-símile, motivo pelo 
qual a certidão firmada pelo serventuário da Justiça é suficiente para comprová-la.

 3. Segundo a jurisprudência do TSE, "presumem-se verdadeiras as certidões lançadas por serventuários da Justiça. Estas 
somente podem ser contraditadas por meio de prova idônea em sentido contrário" (AgRgAg nº 5.628/SP, de minha relatoria, 
julgado em 1º.9.2005). Precedentes do TSE e do STF.

 4. Agravo regimental desprovido.

(AgR-Respe nº 909-33/MG, rel. Min. GILMAR MENDES, DJE 18/08/2015, sem grifos no original)

Agravo de instrumento. Recurso especial. Intempestividade.

1. É intempestivo o recurso especial interposto após o tríduo legal.

2. A certidão de publicação de acórdão regional, expedida pela Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, possui presunção iuris 
tantum de veracidade e seu teor somente pode ser desconsiderado quando há, nos autos, prova alusiva a eventual erro ou 
incorreção dela.

 3. A alegação do agravante - de que a publicação teria ocorrido no dia seguinte àquele indicado na certidão expedida pela 
Justiça Eleitoral - não foi comprovada por nenhum elemento de prova. Ao contrário, consta do DJE/TRE/SP que a publicação 
efetivamente ocorreu na data assinalada na certidão.

 Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgR-AI nº 439-46/SP, rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE de 1º.8.2013, sem grifos no original)

No que tange às alegações do recorrente de que o acórdão violou os artigos: a) 275, § 3º, do CE, 18, II, h, da LC nº 75/93 e 125, 
I, 160, 162, § 4º, e 168 do CPC; b) 14, caput e § 9º, da CF/88; c) o princípio do devido processo legal - artigo 5º, LIV, da CF/88; e 
de que o o abuso de poder político e econômico deve se ater aos limtes da gravidade e proporcionalidade, não houve debate no 
acórdão regional nem foram opostos embargos de declaração pelo recorrente com essa finalidade, motivo pelo qual as 
referidas matérias padecem da ausência de prequestionamento. Incide, portanto, na espécie o Enunciado Sumular 282 do 
Supremo Tribunal Federal, in verbis:
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É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

O recorrente alegou, ainda, que houve interpretação inidônea dos artigos 73, I e IV, § 10, e 74 da Lei nº 9.504/97 pela Corte 
Regional. No entanto, o Tribunal a quo não assentou a ocorrência de conduta vedada nem afirmou ter havido abuso por 
infringência ao artigo 37, § 1º, da CF/88, de modo que essas matérias não se relacionam com o objeto do acórdão recorrido.

Assim, quanto aos pontos assinalados (artigo 73, I e IV, § 10, e 74 da Lei nº 9.504/97), aplica-se o teor da Súmula 284 do STF, 
que assim estabelece:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da 
controvérsia.

Mutatis mutandis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SÚMULAS 283 E 284 DO 
STF. INOVAÇÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Os arts. 3º da LC nº 64/90 e 473 do CPC não regem a matéria em exame. Incide, no ponto, o impeditivo da Súmula 284/STF.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(AgR-REspe nº 532-88/GO, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE de 3.12.2014; sem grifos no original)

Outrossim, não há falar em carência de fundamentação do acórdão por não ter enfrentado todas as matérias da acusação e da 
defesa, pois deflui do exame dos arestos regional e de embargos de declaração os motivos de convencimento da Corte a quo 
para o julgamento da procedência da representação, com a consideração das provas constantes dos autos.

Observe, a propósito, o que já assentado pelo STF:

O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na 
solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas 
coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional.

(RE nº 140.370/MT, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 21.5.93)

Por esses motivos, afasto a alegada violação ao disposto no artigo 93, IX, da CF/88.

No que se refere ao dissídio jurisprudencial apontado pelo recorrente, assinalo que a parte não se desincumbiu do ônus de 
demonstrar a ocorrência de dissídio pretoriano entre o decisum e os julgados deste Tribunal, pois se limitou a transcrever 
ementas, sem demonstrar a similitude fática entre os julgados. Quanto a esse ponto, é assente a jurisprudência desta Corte no 
sentido de que, para a configuração da divergência, não basta a transcrição de ementas ou excertos de julgados alçados a 
paradigmas; é necessário o cotejo analítico, demonstrando, com clareza suficiente, as circunstâncias fáticas que identificam ou 
assemelham os casos em confronto. A propósito:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 37, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DA RESOLUÇÃO Nº 22.715/2008. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICÁVEIS ANTE A GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES APONTADAS, QUE COMPROMETEM A 
LISURA DAS CONTAS DE CAMPANHA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

[...] 

4. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, sendo absolutamente 
indispensável o cotejo analítico de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados. 

5. Agravo regimental desprovido.

(AgR-AI nº 257276-54/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJE de 20.11.2013; sem grifos no original)

ELEIÇÕES 2008. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. FUNDAMENTO NÃO 
ATACADO. AFRONTA A LEI (ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97). REEXAME DE PROVA (ENUNCIADOS 7 DO STJ E 279 DO STF). 
INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO AFASTADO. 
DESPROVIDO.

[...]

3 - A divergência jurisprudencial (artigo 276, I, b, do Código Eleitoral) requisita comprovação e demonstração pelo recorrente, 
mediante a transcrição dos trechos dos acórdãos que a configurem, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou 
assemelhem os casos confrontados; consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode tal exigência, em 
nenhuma hipótese, ser considerada formalismo exacerbado.

4 - O julgado deve ser mantido por seu próprio fundamento diante da ausência de argumentação relevante para alterá-lo.
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Agravo interno desprovido.

(AgR-REspe nº 8723905-47/RO, rel. Min. GILSON DIPP, DJE de 22.8.2011; sem grifos no original)

Por fim, no que se refere à alegada afronta ao art. 22 da LC 

nº 64/90, o voto condutor do acórdão regional entendeu que o abuso de poder político e econômico decorreria do fato de o 
recorrente, na qualidade de vereador, ter destinado verbas públicas à Associação Beneficente Alex Redano, mediante emendas 
parlamentares de sua autoria, em valor superior ao destinado a outras entidades, beneficiando-se politicamente por ter seu 
nome ligado ao referido projeto beneficente.

No entanto, tal moldura fática delineada no acórdão recorrido, na linha da orientação mais recente firmada por esta Corte 
Superior, não se mostra suficiente à configuração do abuso de poder.

Realmente, no julgamento do REspe nº 36.628/MS, relator para o acórdão o Ministro DIAS TOFOLLI, este Tribunal Superior 
decidiu que o "exercício de filantropia por associação sem fins lucrativos não configura, por si só, o abuso de poder econômico 
ou compra ilícita de votos, por parte de seu dirigente, sendo imprescindível a demonstração do caráter eleitoral da conduta 
para sua configuração" .

Por oportuno, transcrevo, na íntegra, a ementa do referido precedente:

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÃO 2008. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. IMPROCEDÊNCIA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
JURÍDICA. ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E OFTALMOLÓGICA. PRECARIEDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. 
DESPROVIMENTO.

1. A prestação de serviços gratuitos por associação sem fins lucrativos não configura, por si só, abuso de poder econômico ou 
captação ilícita de sufrágio, pois, para tanto, faz-se necessária a comprovação do viés eleitoreiro de tais práticas. In casu, as 
atividades já eram desenvolvidas há vários anos, não sendo possível concluir que foram instituídas para a obtenção de votos. 
Sendo praxe, no contexto analisado, bem como em todo o Brasil, a atuação de organizações não governamentais que prestam 
uma série de serviços assistência judiciária gratuita, serviços médicos, serviços sociais deve ser resguardada a sua liberdade de 
manifestação política.

2. Recurso especial desprovido.

(REspe nº 36.628 [42049-38]/MS, rel. designado Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 11.3.2015; sem grifos no original)

Do voto condutor do referido acórdão, extraem-se as seguintes explicações sobre o tema:

Não vejo abuso nessa ação feita por esse candidato a vereador. São inúmeras as organizações não governamentais, associações 
que existem em todo o Brasil, associações civis, muitas delas sem fins lucrativos, que prestam uma série de serviços: assistência 
judiciária gratuita, serviços médicos, serviços sociais.

E essas associações pedem, quando chega o momento das eleições, voto ao candidato da sua afinidade, voto ao prefeito que 
elas defendem que será o melhor para aquele município e, por consequência, aos seus associados.

Isso existe no Brasil inteiro e faz parte da vida social brasileira: a liberdade de essas pessoas jurídicas poderem opinar sobre a 
vida política da sua cidade.

Aqui temos: afastada a questão do art. 41-A, até porque não haveria o eleitor específico cujo voto teria sido comprado ou a 
quem se teria oferecido a compra de voto - isso não está em jogo, está apenas a questão do abuso do poder econômico.

Não me causa espécie o fato de ele ter enviado aos participantes da associação que ele presidia a informação de que era 
candidato a vereador ou mesmo de pedir voto, até porque ele poderia fazer isso aos milhares de cidadãos. E não sei se ele fez 
isso só àqueles associados ou também a todos os cidadãos da cidade, para todos os eleitores da cidade.

Que candidato não põe embaixo da porta da casa de um eleitor, nos municípios, um pedido de voto? Que candidato não 
comenta o trabalho que faz? "Eu tenho uma associação, eu peço seu voto. Isso vai continuar ajudando eu poder prestar os 
serviços que eu presto".

Afastada a captação ilícita de voto, não vejo no caso nenhum abuso, porque isso é da normalidade da vida social e política no 
nosso País.

(sem grifos no original)

Também no julgamento do RO nº 1.465/RJ, de relatoria do Ministro EROS GRAU, o TSE entendeu que é imprescindível prova 
inconteste da utilização eleitoral da assistência filantrópica para que reste evidenciado o abuso de poder econômico. Senão 
vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2006. CANDIDATA A DEPUTADA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DE NÚCLEO SOCIAL DE 
ASSISTÊNCIA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não comprovada a finalidade eleitoral, permite-se a direção de núcleo assistencial de natureza privada, por candidato. 
Precedente.

2. Ausente, in casu, o suposto abuso de poder econômico e político previsto no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
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3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RO nº 1.465/RJ, rel. Min. EROS GRAU, DJE de 21.5.2009; sem grifos no original)

O mesmo entendimento ficou assentado no julgamento do RCEd nº 729/RS, rel. Min. MARCELO RIBEIRO, do qual destaco:

Em relação ao abuso do poder econômico, da mesma forma, as provas não demonstram sua ocorrência.

[...]

Verifica-se, portanto, que não foi apreendida propaganda nas áreas de livre acesso da casa, a não ser o calendário de parede 
afixado na cozinha da casa; e, quanto ao material encontrado no quarto da funcionária Vanusa, foi relatado que o local estava 
trancado, não tendo sido comprovada a distribuição de propaganda aos albergados.

No que tange às fichas cadastrais encontradas no albergue, entendo que, sendo um estabelecimento que presta serviço de 
hospedagem à população necessitada, é coerente que se tenha tais documentos no local para controle dos que lá se 
hospedavam.

[...]

Na realidade, do conjunto probatório existente nos autos não há elementos que caracterizem a prática de abuso de poder pelos 
recorridos.

A prestação de serviço assistencialista no albergue não se deu apenas durante o período eleitoral. Ao contrário, consoante se 
depreende dos autos, o albergue está, há anos, em pleno funcionamento.

Também não há comprovação de que os recorridos utilizem a estrutura da casa de apoio para fins eleitorais. Como já 
esclarecido, não foi comprovada a distribuição de propaganda eleitoral no interior da casa, e, em conformidade com os 
depoimentos prestados, em geral, são as secretarias de saúde dos municípios que encaminham os pacientes ao albergue.

Não pode ser desconsiderado, também, que essa prática não foi objeto de qualquer questionamento ao longo dos anos. [...]

(sem grifos no original)

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2010. RECURSOS ORDINÁRIOS. REPRESENTAÇÃO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A 
PRÁTICA DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO E DECLAROU A INELEGIBILIDADE DO CANDIDATO PELO PRAZO DE TRÊS ANOS. 
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. ABUSO DE 
PODER ECONÔMICO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INCONTESTE. AUMENTO DO PRAZO DE 
INELEGIBILIDADE. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO ORDINÁRIO DO REPRESENTADO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 
RECURSO ORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DECLARADO PREJUDICADO.

1. Preliminares:

a) A intimação para se manifestar acerca da perícia realizada nos computadores, quando ausente, não configura cerceamento 
de defesa, porquanto a condenação pela suposta conduta ilícita ancorou-se em outros elementos probatórios.

b) In casu, a busca e apreensão foi determinada pelo juízo da propaganda com esteio no regular exercício do poder de polícia, 
franqueado pelo art. 41 da Lei das Eleições, razão por que inexiste qualquer nulidade na medida por suposta incompetência do 
Juízo.

2. Mérito:

a) O ajuizamento das ações eleitorais, e por conseguinte a aplicação das sanções previstas, reclama prudência, sob pena de 
amesquinhar a higidez do processo democrático, máxime porque se pode perpetuar um indesejável cenário de insegurança 
jurídica.

b) Consectariamente, as diversas ações eleitorais não devem ser manejadas com o propósito de macular as escolhas legítimas 
do eleitor, mas, ao revés, para garanti-las, assegurando a liberdade de voto e, no limite, a legitimidade do processo 
democrático.

c) As sanções por abuso de poder político impõem-se, para a sua aplicação, a análise minuciosa acerca da existência de prova 
incontestável da conduta, sob pena de malferir o direito a que se busca resguardar.

3. No caso sub examine,

a) o TRE/RJ asseverou configurada a prática do abuso de poder econômico e declarou a inelegibilidade de Wagner dos Santos 
Carneiro pelo período de 3 (três) anos, contado a partir da data da eleição de 2010, por entender que a ligação do aludido 
candidato com um centro social seria mecanismo viabilizador do abuso.

b) Sucede que inexistem provas nos autos de que os serviços desenvolvidos eram realizados em troca de votos, ou ainda ligação 
entre os serviços e o pleito futuro, havendo somente presunções de que, sendo o centro ligado ao candidato, os serviços 
possuíam caráter eleitoreiro.

c) O recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, no bojo do qual se buscava a majoração do prazo de inelegibilidade 
com a aplicação das inovações introduzidas pela Lei nº 135/2010 às Eleições de 2010, encontra-se prejudicado ante o 
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reconhecimento da ausência de comprovação do abuso.

4. Recurso ordinário interposto por Wagner dos Santos Carneiro parcialmente provido para afastar a condenação por abuso de 
poder econômico e Recurso Ordinário interposto pelo Ministério Público eleitoral declarado prejudicado.

(RO nº 3706-08/RJ, rel. designado Min. LUIZ FUX; DJE de 25.6.2015; sem grifos no original)

No presente caso, o acórdão recorrido não traz elementos de prova aptos a confirmar a troca dos serviços assistenciais por 
votos ou mesmo a imposição de qualquer condição prévia, de caráter eleitoral, ao atendimento dos cidadãos que se dirigiam ao 
Centro Social Redano.

Como dito, a prática de abuso de poder político e econômico, segundo o acórdão, teria decorrido, tão somente, da destinação 
de recursos públicos à referida entidade beneficente, mediante emendas parlamentares, e ao fato de o centro social ser 
vinculado ao então vereador e ora recorrente, ALEX MENDONÇA ALVES, que costumava frequentá-lo.

Note-se que, ao fundamentar sua conclusão pela ocorrência de abuso de poder político e econômico, o acórdão recorrido faz 
referência a sete emendas aditivas (600/2008, 601/2008, 605/2008, 638/2010, 643/2011, emenda sem número datada de 
5.12.2011 e emenda sem número datada de 3.12.2012), propostas pelo recorrente ao orçamento municipal com vistas a 
destinar recursos para a Associação Beneficente Projeto Redano, dentre as quais apenas UMA refere-se ao ano de 2012, mas 
que teria sido realizada após a eleição, no mês de dezembro, o que demonstra que essa prática, executada há anos, teria sido, 
em tese, suspensa justamente no período eleitoral. 

Registre-se, também, por oportuno, que as emendas se submetem a processo legislativo e necessitam de aprovação pela 
maioria dos vereadores integrantes da Câmara Municipal, não sendo crível, nessas circunstâncias, entender configurado o 
abuso de poder político e econômico, com impacto nas eleições de 2012, supostamente realizado pelo recorrente por meio da 
apresentação das referidas emendas.

Também não pode prevalecer a conclusão do Regional quanto à configuração do abuso de poder pelo fato de os eleitores 
vincularem os serviços assistenciais prestados pela Associação Redano à pessoa do candidato, ora recorrente. Com efeito, não 
atentou a Corte Regional para a necessidade de efetiva comprovação, a partir de elementos objetivos, da exploração de 
serviços filantrópicos para fins de captação de votos, como exige a jurisprudência desta Corte Superior.

Ressalte-se, por oportuno, à luz dos fatos que foram delineados pelo acórdão, a possibilidade de afastamento da conclusão a 
que chegou o Tribunal de origem sem que isso configure reexame de matéria fático-probatória. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. LEI Nº 9.504/97, ART. 
36, § 3º. CARACTERIZAÇÃO. MENSAGEM VEICULADA NO BLOG DO CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL. DESPROVIMENTO.

1. Tendo em vista que as premissas fáticas foram delineadas no acórdão regional, é possível o seu reexame jurídico no âmbito 
do recurso especial. Não incidem, in casu, os Enunciados Sumulares 

nos 7/STJ e 279/STF. 

2. Na linha dos precedentes desta Corte, a propaganda eleitoral caracteriza-se quando leva ao conhecimento geral, ainda que 
de forma dissimulada, a candidatura, a ação política ou as razões que levem a inferir que o beneficiário seja o mais apto para a 
função pública. 

3. Agravo regimental desprovido.

(AgR-REspe nº 5243-44/SP, rel. Min. MARCELO RIBEIRO, DJE de 29.4.2011)

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2012. AIJE. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CENTENAS DE 
ELEITORES. CARREATA. ATO ISOLADO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE. AUSÊNCIA. PROVIMENTO.

1. Quando as premissas fáticas estão fixadas no acórdão regional é possível realizar o exame quanto às suas consequências 
jurídicas e aferir se ocorreram as violações legais apontadas no recurso especial.

[...]

3. Recursos especiais providos.

(REspe nº 177-77, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 1º.7.2014)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência formulado por Vanderlei Amauri Graebin e, com fundamento no art. 36, § 7º, 
do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, DOU PROVIMENTO ao recurso especial de ALEX MENDONÇA ALVES, a fim 
de reformar o acórdão regional para julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, tornando sem efeito as 
sanções que lhe foram aplicadas.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Relatora

http://www.tse.jus.br


Ano 2015, Número 227 Brasília, terça-feira, 1 de dezembro de 2015 Página 117

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

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 1-24.2013.6.04.0029 NOVO ARIPUANÃ-AM 29ª Zona 
Eleitoral (NOVO ARIPUANÃ)

RECORRENTE: RAIMUNDO ROBSON DE SÁ

ADVOGADOS: JOSÉ DE OLIVEIRA BARRONCAS E OUTRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDOS: AMINADAB MEIRA DE SANTANA E OUTROS

ADVOGADOS: MIQUÉIAS MATIAS FERNANDES E OUTRO

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 4.100/2015

DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática, na qual a relatora, Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, negou seguimento ao recurso especial manejado contra a decisão regional que reformou a sentença que julgou extinta 
a ação de impugnação de mandato eletivo, afastando a decadência na qual o juízo eleitoral sustentou a respectiva decisão (fls. 
378 a 382).

O recorrente sustenta a existência de repercussão geral da matéria, apontando ofensa ao § 10 do art. 14 da Constituição 
Federal. Argumenta, em síntese, que, ao contrário do que consignou a decisão recorrida, o prazo para a propositura da ação de 
impugnação de mandato eletivo, previsto no referido dispositivo, é decadencial, não admitindo, portanto, suspensão, 
prorrogação ou interrupção.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral às fls. 401 a 403.

É o relatório. Decido.

O recurso não merece seguimento. 

Na espécie, o recorrente interpôs o recurso extraordinário diretamente contra a decisão monocrática da relatora, sem que 
tenha ocorrido o necessário esgotamento das vias recursais nesta instância de origem.

Com efeito, a jurisprudência pacífica do STF é no sentido do cabimento de recurso extraordinário apenas contra decisão de 
única ou última instância, nos termos do art. 102, III, da CF. Incide, na espécie, a Súmula nº 281 do STF. Nesse sentido:

Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos em agravo regimental. Embargos declaratórios 
opostos na origem rejeitados monocraticamente pelo Relator. Ausência de interposição do recurso cabível. Não esgotamento 
das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. 

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 

2. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo relator da causa, haja 
vista que essa não esgota a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 

3. Agravo regimental não provido (ED-ARE nº 783.912/RR, DJe 24.6.2014, de minha relatoria); e 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO 
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AgR-AI nº 808.643, DJe 30.11.2010, Rel. Min. Cármen Lúcia).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 23 de novembro de 2015.

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 931-67.2014.6.23.0000 BOA VISTA-RR

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: EDILON ALBINO DE LIMA

ADVOGADO: BRUNO AYRES DE ANDRADE ROCHA

Ministra Maria Thereza de Assis Moura
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Protocolo: 16.505/2015

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de 
Roraima que julgou não prestadas as contas de campanha do recorrido nas eleições de 2014, mas afastou a aplicação da sanção 
de suspensão do repasse de quotas do fundo partidário.

Nas razões de recurso especial eleitoral, interposto com fundamento no art. 276, I, a e b, do CE, aponta violação ao disposto no 
inciso II do art. 58 da Res.-TSE nº 23.406/2014, defendendo a necessidade da imposição da sanção de suspensão do repasse das 
quotas do fundo partidário em decorrência da omissão na prestação das contas do candidato.

O recurso foi admitido perante a Corte Regional.

Parecer da e. Procuradoria-Geral Eleitoral pelo desprovimento do recurso especial eleitoral.

É o relatório. 

Decido.

Pretende o Ministério Público Eleitoral a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que julgou 
não prestadas as contas de campanha do candidato ora Recorrido, com o objetivo de ver acrescentada ao dispositivo, a sanção 
de suspensão de repasse de quotas do Fundo Partidário, ao argumento de que sua incidência decorre da aplicação do disposto 
no inciso II do art. 58 da Res.-TSE nº 23.406/2014, que por sua vez remete ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 58 da mesma 
Resolução.

Constato que, nos termos do parecer da E. Procuradoria-Geral Eleitoral, o inciso II do art. 58 da Res.-TSE nº 23.406/2014 extrai 
seu fundamento de validade do parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.504/97.

Ocorre que o Plenário desta e. Corte, analisando o referido dispositivo, afastou esta tese quando do julgamento do Respe 5881-
33, sob minha relatoria. Cito a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CONTAS REJEITADAS POR MOTIVOS ALHEIOS À 
ATUAÇÃO DO PARTIDO. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO 
ART. 25, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.504/97. DESPROVIMENTO.

Nos processos de prestação de contas de candidato, não se aplica a sanção de suspensão de quotas de fundo partidário, se a 
desaprovação da conta não tem, como causa, irregularidade decorrente de ato do partido. Interpretação do parágrafo único do 
art. 25 da Lei nº 9.504/97.

Recurso especial eleitoral desprovido.

(Respe 5881-33, julgado em 17/09/2015, DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 204, Data 27/10/2015, Página 58)

Tal entendimento decorre da conclusão de que, o parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.504/97 não é norma sancionadora, mas 
sim dispositivo que esclarece o caput e limita a aplicação de determinada sanção aos critérios de proporcionalidade e 
razoabilidade e pelo período de 1 a 12 meses.

Tal dispositivo - para receber a interpretação pretendida pelo Recorrente - depende da existência de suposta norma 
sancionadora que preveja a eventual sanção de suspensão das quotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial das 
contas do candidato, norma esta que atualmente não existe no ordenamento.

Portanto, a aplicação do dispositivo só tem cabimento, como bem ponderou o Parquet em seu parecer, em casos de 
irregularidade nas contas do partido, que porventura repercuta nas contas do candidato, o que não é a hipótese dos autos.

Se assim não se entender realmente a quantidade de casos de rejeição ou não prestação de contas de candidato fruto de 
questões de sua responsabilidade, implicaria na permanente suspensão das quotas do Fundo Partidário, afetando 
inevitavelmente a subsistência das agremiações.

Vale acrescentar que o e. Ministro HENRIQUE NEVES, em mais de uma decisão monocrática (autos 2037-65, 4367-45 e 4355-31) 
também já vinha adotando, como razões de decidir, esta mesma tese.

Pelo exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao 
recurso especial eleitoral.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Relatora
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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 834-67.2014.6.23.0000 BOA VISTA-RR

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: ANTONIO CARVALHO DA SILVA

ADVOGADOS: IVANIR ADILSON STULP E OUTRO

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 19.555/2015

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de 
Roraima que julgou não prestadas as contas de campanha do recorrido nas eleições de 2014, mas afastou a aplicação da sanção 
de suspensão do repasse de quotas do fundo partidário.

Nas razões de recurso especial eleitoral, interposto com fundamento no art. 276, I, a, do CE, aponta violação ao disposto no 
inciso II do art. 58 da Res.-TSE nº 23.406/2014, defendendo a necessidade da imposição da sanção de suspensão do repasse das 
quotas do fundo partidário em decorrência da omissão na prestação das contas do candidato.

O recurso foi admitido perante a Corte Regional.

Parecer da e. Procuradoria-Geral Eleitoral pelo desprovimento do recurso especial eleitoral.

É o relatório. 

Decido.

Pretende o Ministério Público Eleitoral a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que julgou 
não prestadas as contas de campanha do candidato ora Recorrido, com o objetivo de ver acrescentada ao dispositivo, a sanção 
de suspensão de repasse de quotas do Fundo Partidário, ao argumento de que sua incidência decorre da aplicação do disposto 
no inciso II do art. 58 da Res.-TSE nº 23.406/2014, que por sua vez remete ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 58 da mesma 
Resolução.

Constato que, nos termos do parecer da E. Procuradoria-Geral Eleitoral, o inciso II do art. 58 da Res.-TSE nº 23.406/2014 extrai 
seu fundamento de validade do parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.504/97.

Ocorre que o Plenário desta e. Corte, analisando o referido dispositivo, afastou esta tese quando do julgamento do Respe 5881-
33, sob minha relatoria. Cito a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CONTAS REJEITADAS POR MOTIVOS ALHEIOS À 
ATUAÇÃO DO PARTIDO. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO 
ART. 25, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.504/97. DESPROVIMENTO.

Nos processos de prestação de contas de candidato, não se aplica a sanção de suspensão de quotas de fundo partidário, se a 
desaprovação da conta não tem, como causa, irregularidade decorrente de ato do partido. Interpretação do parágrafo único do 
art. 25 da Lei nº 9.504/97.

Recurso especial eleitoral desprovido.

(Respe 5881-33, julgado em 17/09/2015, DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 204, Data 27/10/2015, Página 58)

Tal entendimento decorre da conclusão de que, o parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.504/97 não é norma sancionadora, mas 
sim dispositivo que esclarece o caput e limita a aplicação de determinada sanção aos critérios de proporcionalidade e 
razoabilidade e pelo período de 1 a 12 meses.

Tal dispositivo - para receber a interpretação pretendida pelo Recorrente - depende da existência de suposta norma 
sancionadora que preveja a eventual sanção de suspensão das quotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial das 
contas do candidato, norma esta que atualmente não existe no ordenamento.

Portanto, a aplicação do dispositivo só tem cabimento, como bem ponderou o Parquet em seu parecer, em casos de 
irregularidade nas contas do partido, que porventura repercuta nas contas do candidato, o que não é a hipótese dos autos.

Se assim não se entender realmente a quantidade de casos de rejeição ou não prestação de contas de candidato fruto de 
questões de sua responsabilidade, implicaria na permanente suspensão das quotas do Fundo Partidário, afetando 
inevitavelmente a subsistência das agremiações.

Vale acrescentar que o e. Ministro HENRIQUE NEVES, em mais de uma decisão monocrática (autos 2037-65, 4367-45 e 4355-31) 
também já vinha adotando, como razões de decidir, esta mesma tese.

Pelo exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao 
recurso especial eleitoral.

Publique-se.
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Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Relatora

RECURSO ORDINÁRIO Nº 3517-30.2010.6.19.0000 RIO DE JANEIRO-RJ

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: DIONÍSIO DE SOUZA LINS

ADVOGADOS: HERMAN TED BARBOSA E OUTROS

RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA (PP) - ESTADUAL

ADVOGADOS: GABRIELA ROLLEMBERG E OUTROS

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 2.740/2012

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro que julgou improcedente representação por prática de condutas vedadas e captação ilícita de sufrágio nas 
eleições de 2010, pelo Recorrido DIONÍSIO DE SOUZA LINS, à época deputado estadual candidato à reeleição.

O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa, ipsis litteris (fl. 2.094):

REPRESENTAÇÃO. CENTRO SOCIAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A E 23, § 5º, DA LEI Nº 9.504/97. ART. 73, II E III, E 
§ 11, DA LEI Nº 9.504/97. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL JULGADA PELOS MESMOS FATOS. EXISTÊNCIA DE 
PREJUDICIALIDADE. 

1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de prova, pela alegada incompetência do Juízo da Fiscalização de Propaganda 
Eleitoral. A determinação de diligências ocorreu do exercício do poder de polícia do magistrado, no âmbito de sua atuação. Não 
houve qualquer irregularidade na determinação das diligências, que culminaram na colheita das provas anexadas pelo 
representante ao processo. Preliminar de nulidade da prova rejeitada. 

2. No mérito, pelo que se observa da peça exordial, todos os fatos narrados já foram objeto de análise no acórdão proferido nos 
autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral 5007-87, não se podendo deixar de reconhecer a prejudicialidade com a 
presente no pertinente ao vínculo do centro social ao nome do representado, bem como ao fato de ser ou não o autor o 
sustentáculo financeiro e/ou beneficiários para fins eleitorais. Sendo assim, como examinado por esta Corte quando do 
julgamento da referida ação de investigação judicial eleitoral, embora reconhecida a vinculação do representado aos centros 
sociais, não se consegue aferir, não só pelo material apreendido, mas também pela prova testemunhal, sua utilização com 
finalidade eleitoreira para o pleito de 2010. 

3. Improcedência que se impõe.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, nas razões de recurso ordinário (fls. 2.113-2.141), sustenta haver prova nos autos para a 
procedência da representação pela ocorrência dos ilícitos previstos no art. 41-A e 73, II e III e § 11 da Lei nº 9.504/97.

Argui a existência de provas da distribuição de medicamentos custeados pelos cofres públicos no Centro Social "Fundação 
Dionísio Lins" , a revelar a confusão existente entre as esferas pública e privada apta a afetar a igualdade de oportunidades 
entre os candidatos, sendo evidente a vinculação nominal do Recorrido com a entidade.

Sustenta que a relação de bens apreendidos na entidade comprova a finalidade eleitoreira do referido Centro Social, 
notadamente as listas com mais de três mil nomes de favorecidos contendo indicação dos respectivos números dos títulos de 
eleitor, zonas e seções eleitorais.

Alega também que foram apreendidos panfletos contendo a inscrição "Fundação Dionísio Lins" , com destaque para seu nome 
em letras maiúsculas, e em fonte maior que a utilizada na palavra "fundação" . Esses panfletos, segundo alega, continham a 
sugestiva frase "UM VOTO DE SOLIDARIEDADE POR AMOR AO PRÓXIMO" .

Expõe dados das eleições de 2006 e 2010, da quantidade de votos obtidos pelo Recorrido nas zonas eleitorais que abrangem os 
locais onde estão instalados os referidos Centros Sociais, argumentando que ali teve maior número de votos que nas outras, e 
conclui que a finalidade maior da entidade era a afirmação de reduto eleitoral para captação de votos, sendo o assistencialismo 
apenas o meio para a consecução de seus objetivos políticos.

Informa que o TRE/RJ apreendeu, em uma das sedes do referido Centro Social, 56 cópias de Guia de Referência não 
preenchidas, com timbre do Hospital Estadual Rocha Faria - Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de 
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Saúde e Defesa Civil, RJ -, órgão com o qual o médico Antonio Marcos Lucas de Jesus, especialista em ortopedia e 
traumatologia, possui vínculo, embora também seja empregado do referido Centro Social. 

Daí conclui o Recorrente que há provas concretas da promiscuidade entre o público e o privado que, no caso de campanhas 
eleitorais, traduz-se em conduta vedada, e neste sentido, destaca a proibição o § 11 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, bem como 
aquelas previstas nos incisos II e III do mesmo artigo.

Pede ao final a reforma do acórdão para condenar o Recorrido às sanções previstas no art. 41-A e §§ 4º e 5º do art. 73 da Lei nº 
9.504/97.

O Recorrido apresentou contrarrazões (fls. 2.156-2.191).

Parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral (fls. 2.197-2.203) opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Verifico a tempestividade do recurso ordinário, sua interposição com amparo nos permissivos constitucional e legal, o interesse 
e a legitimidade recursal.

Trata-se de representação que apurou a prática, pelo Recorrido, nas eleições de 2010, das condutas vedadas descritas nos 
incisos II, III e § 11 do art. 73 e captação ilícita de sufrágio nos termos do art. 41-A, ambos da Lei nº 9.504/97.

O acórdão regional afastou a ocorrência das referidas ilicitudes. Passo à análise das condutas.

1. A alegação da ocorrência de captação ilícita de sufrágio com fundamento no art. 41-A da Lei nº 9.504/97.

Quanto à pretensão de imputação das sanções em decorrência da suposta captação ilícita de sufrágio com fundamento no 
disposto no art. 41-A, da Lei nº 9.504/97, uma vez que se trata de fatos ocorridos nas eleições de 2010, ocorreu a perda do 
objeto do recurso em razão do término dos mandatos.

Esta e. Corte firmou a compreensão de que a representação por captação ilícita de sufrágio tem como penas a aplicação 
cumulativa de multa e cassação de registro/diploma.

Nessa linha, destaco os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. REPRESENTAÇÃO. DEPUTADO ESTADUAL. CAPTAÇÃO 
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. COMPROVAÇÃO. DIPLOMA. CASSAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MORTE. PERDA DE 
OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

[...]

2. As sanções estabelecidas pelo art. 41-A da Lei n° 9.504/97 multa e cassação do registro ou do diploma são cumulativas. 
Verificada a perda do objeto por força do término dos mandatos, inexiste propósito para a sequência do processo sob alegada 
subsistência da cominação de multa (AgR-RO nº 1538/AP, Rel. Min. Laurita Vaz, de 12.9.2013).

3. Embargos de declaração acolhidos, para consignar o prejuízo do recurso ordinário e a insubsistência da multa aplicada.

(ED-RO nº 1510-12/AP, rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 27.3.2014; sem grifos no original)

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - SANÇÕES. As sanções previstas na Lei nº 9.504/1997 - multa e cassação de registro - são 
cumulativas, desaguando, ante o encerramento do mandato, na impossibilidade jurídica de impor-se apenas a multa. 
Precedente: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 955974377, Relatora Ministra Laurita Vaz, Diário da Justiça 
Eletrônico de 28 de agosto de 2013.

DIREITO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito, especialmente o instrumental, é orgânico e dinâmico, não se podendo voltar 
a fase ultrapassada. Em sede extraordinária, não se julga matéria pela vez primeira.

(REspe nº 255797-68/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 28.2.2014; sem grifos no original)

ELEIÇÕES 2006. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DEPUTADO ESTADUAL E 
PRIMEIRO SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. TÉRMINO DOS 
MANDATOS. PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO. 

1. O recurso ordinário interposto do acórdão regional está prejudicado pela perda de seu objeto diante do término do mandato 
eletivo 2007-2010. 

2. As sanções estabelecidas pelo art. 41-A da Lei nº 9.504/97 multa e cassação do registro ou do diploma são cumulativas. 
Verificada a perda do objeto por força do término dos mandatos, inexiste propósito para a sequência do processo sob alegada 
subsistência da cominação de multa. 

3. Agravo regimental desprovido.

(AgR-RO nº 1.538 [47232-24]/AP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJE de 2.10.2013, sem grifos no original)

Até o presente momento, nestes autos, não houve qualquer condenação com este fundamento. Forçoso concluir que se mostra 
inviável o conhecimento do recurso ordinário neste ponto, em razão de estar prejudicado por perda de objeto.
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Não mais possível a cassação do diploma do Recorrido em razão do término do prazo do mandato, inviável o prosseguimento 
do processo para fins de aplicação, unicamente, da sanção de multa quanto à suposta captação ilícita de sufrágio.

Destarte, afasto a pretensão pela perda do objeto.

2. A alegação da ocorrência da prática de conduta vedada descrita no art. 73, II da Lei nº 9.504/97.

Pretende o Ministério Público Eleitoral a reforma do acórdão regional para obter a procedência da representação quanto à 
prática de conduta vedada descrita no art. 73, II da Lei nº 9.504/97.

Alega o Recorrente que a apreensão de formulários da rede pública de saúde - em branco - dentro do referido Centro Social, 
configuraria a prática da referida conduta vedada (fl. 2.140) que assim dispõe (grifei):

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

[...]

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

Não vislumbro o cometimento da conduta. Pela leitura do dispositivo, trata-se de conduta vedada ao agente público o uso, em 
campanha eleitoral, de materiais que excedam prerrogativas constantes em regimentos ou órgãos que integram.

Pois bem! O suposto agente público de que trata o presente feito - e coincidentemente o beneficiário - seria apenas a pessoa do 
ora Recorrido, enquanto à época ocupante de cargo de deputado estadual.

Daí porque, entendo que só se configuraria a conduta vedada do inciso II do referido art. 73, se tivesse ele usado materiais 
custeados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que excedessem as prerrogativas consignadas em suas normas internas.

Data venia, o Recorrente pretende invocar a incidência do dispositivo em hipótese inaplicável, pois os tais formulários não são 
materiais que integram as prerrogativas de deputado estadual, e ainda que se alegasse integrem prerrogativas do médico que 
ali atendia - porque também funcionário de hospital público -, não figurou ele parte nos autos, daí porque não se pode tê-lo 
como agente público praticante da conduta vedada. 

Por estes motivos, afasto a alegação da ocorrência da conduta vedada do inciso II do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

3. A alegação da ocorrência da prática de conduta vedada descrita no art. 73, III da Lei nº 9.504/97.

Pretende também o Ministério Público Eleitoral a reforma do acórdão regional para obter a procedência da representação 
quanto à prática de conduta vedada descrita no art. 73, III da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe (grifei):

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

[...]

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, 
ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de 
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

Sustenta que a comprovação de que o médico Antonio Marcos Lucas de Jesus, especialista em ortopedia e traumatologia, 
possuía vínculo empregatício com o referido Centro Social - e também era funcionário estatutário do Hospital Estadual Rocha 
Faria - seria motivo suficiente a configurar a prática da referida conduta vedada.

Todavia, conforme o trecho que sublinhei no referido dispositivo legal, há que existir prova de que tal trabalho se dava durante 
o horário de expediente normal, prova esta não realizada nos autos.

Cito o trecho do acórdão neste sentido, que julgo esclarecedor (grifo do original):

Da leitura do referido dispositivo legal, constata-se que não há proibição de que médicos da rede pública de saúde exerçam 
atividades em outras instituições, sejam elas públicas ou privadas. É fato corriqueiro, aliás, que os médicos em geral tenham 
mais de um emprego para a manutenção de seu sustento.

O que a lei veda, com efeito, é a atividade, com finalidade eleitoral,do servidor público, nos seus respectivos horários de 
trabalho, fixados pela Administração Pública. Assim, para a configuração do ilícito contemplado no inciso III do art. 73 da Lei nº 
9.504/97, se faz mister a prova de utilização de funcionário público, em atos de campanha eleitoral de candidato, partido ou 
coligação, e, ainda, cumulativamente, que essa atuação ilícita tenha ocorrido durante o horário normal de expediente.

Não restou comprovado nos autos, entretanto, que médicos da rede pública de saúde (fls. 828/839) tenham atuado no referido 
Centro Social, durante assuas respectivas jornadas regulares de trabalho, nos órgãos públicos aos quais estariam vinculados.

Não foram colhidos depoimentos nos autos, nesse sentido, para que se pudesse esclarecer a natureza do vínculo desses 
supostos profissionais com o referido Centro Social. O Ministério Público Eleitoral, ademais, não apresentou uma única prova 
de que o trabalho, realizado por profissionais da rede pública de saúde, nos Centros Sociais, teria ocorrido dentro do horário 
regular de seu expediente.
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E sem a demonstração da prática de conduta vedada, tal como previsto na norma acima transcrita, não há como se acolher a 
pretensão do Ministério Público Eleitoral de aplicação da sanção de cassação do diploma do representado e multa, por violação 
ao disposto no art. 73, III, da Lei 9.504/97.

(fls. 2.105verso-2.106)

Por estes motivos, também afasto a alegação da ocorrência da conduta vedada do inciso III do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

4. A alegação da ocorrência da prática de conduta vedada descrita no § 11 do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

Analisando a hipótese dos autos, no que se refere à alegada conduta vedada do § 11 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, não verifico 
presentes os elementos normativos fundamentais à sua configuração. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o 
dispositivo:

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

[...]

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da 
Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados 
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente 
vinculada a candidato ou por esse mantida.

(sem grifos no original)

Entendo que a conduta vedada descrita pelo § 11 consiste na execução dos programas sociais de que trata o § 10 do referido 
dispositivo.

Como regra geral (e a leitura de ambos os dispositivos dá a ideia de que o primeiro é "cabeça"  do segundo), o § 10 veda a 
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração, mas permite que tal ocorra nos casos de 
calamidade pública, estado de emergência ou nos casos de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária 
no exercício anterior.

E são esses programas sociais - que a exceção prevista no § 10 permite que ocorram - que não podem ser executados por 
entidade nominalmente vinculada a candidato ou por este mantida. Ou seja, o § 11 prevê vedação a que eventual empresa, 
associação, fundação (ou o que seja), nominalmente vinculada a candidato (ou por ele mantida), execute programa social, ainda 
que permitido pela exceção do § 10.

Compreendo os termos "execução"  como realização de serviço contratada pelo Poder Público e "programa social" como 
projeto do Poder Público por ele financiado, e não mera "filantropia" .

Destarte, do que consta nos autos, concluo que a referida entidade social, de caráter filantrópico, não se enquadra nas 
vedações previstas no § 11 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, uma vez que não se demonstrou que estava ela executando programa 
social de que trata o § 10.

A relação entre os referidos parágrafos do art. 73 da Lei das Eleições foi reconhecida por esta Corte quando da resposta à 
Consulta nº 951-39/DF, da qual foi relator o Ministro MARCO AURÉLIO (Resolução nº 23277 de 8.6.2010, publicada no DJE de 
4.8.2010). Destaco a ementa, in verbis:

CONSULTA - CASO CONCRETO - PERCEPÇÃO DE PARÂMETROS - INTERPRETAÇÃO ESTRITA. PROGRAMAS SOCIAIS - REPASSE DE 
VALORES.

Tratando-se de repasse de valores previstos no orçamento do ano anterior ao das eleições, configura-se a exceção prevista na 
parte final do § 10 do artigo 73 da Lei 9.504/1997, devendo ser observada a limitação do inciso que se segue, ou seja, o 
programa não pode ser executado por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida.

Ademais, conforme assentado pela Corte a quo, não restou comprovado que os referidos Centros Sociais tenham sido 
beneficiados por verbas públicas. Cito trecho do julgado:

Não houve, entretanto, comprovação de que os referidos Centros Sociais tenham, de fato, sido beneficiados por verbas públicas 
ou benefícios fiscais que, direta ou indiretamente, pudessem auxiliar na sua manutenção, requisito indispensável à 
caracterização do tipo previsto no § 11 do art. 73 da Lei das Eleições. A Fundação Dionísio Lins é pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, e, portanto, presume-se que seja mantida com recursos privados. E não há, nos autos, prova em 
sentido contrário, produzida pelo autor da representação.

(fl. 2.104)

Portanto afasto a alegação de ocorrência da conduta vedada prevista no § 11 do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

Por fim, anoto que não se está a julgar correção ou não de fatos constatados na busca e apreensão realizada nos referidos 
Centros Sociais, onde foram encontrados papéis timbrados do poder público, anotações de números de título de eleitor de 
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cidadãos, "santinhos"  ou papéis referentes à campanha eleitoral, embora o estabelecimento supostamente tenha exclusiva 
finalidade de prestação de serviço filantrópico.

Também não se está a julgar a provável confusão entre o público e o privado quando ocupante de cargo legislativo tem 
atividade paralela em Centro Social e ali guarda papeis que nada tem que ver com a filantropia, muito menos se está a julgar o 
suposto depósito de medicamentos adquiridos por prefeitura municipal ou por Secretaria Estadual de Saúde, o que pode até 
mesmo ensejar desdobramentos na esfera criminal e de improbidade administrativa. 

O que analisei, de forma absolutamente independente, é a ocorrência ou não da prática de condutas tipificadas na legislação 
eleitoral como vedadas, com os elementos e requisitos nelas contidos, à luz dos princípios da tipicidade e da legalidade. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao 
recurso.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de setembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Relatora

Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções

Acórdão

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 429 / 2015

ACÓRDÃOS

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 625-67.2012.6.05.0098  CLASSE 6  CRISTÓPOLIS  BAHIA

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Agravantes: Partido Progressista (PP)  Municipal e outros

Advogado: Ademir Ismerim Medina

Agravado: Danúbio Dias Xavier

Advogados: Reginaldo Santos Soares e outro

Ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER 
ECONÔMICO. CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. 
ENUNCIADO SUMULAR 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO.

1. A alegação de pretensa usurpação de competência deste Tribunal por parte da Presidência do Tribunal a quo não foi arguida 
nas razões do agravo e representa inovação de tese recursal, incabível em agravo regimental. Precedentes.

2. Na espécie, não houve insurgência contra o argumento central que motivou a negativa de seguimento do agravo  de que a 
decisão da Corte Regional está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que se posiciona no sentido de que a 
sanção de cassação do diploma deve resultar de grave violação ao art. 30-A da Lei das Eleições, o que não ocorreu no caso, 
levando à aplicação do Enunciado Sumular 83 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A ausência de impugnação de fundamento autônomo, apto, por si só, a manter a decisão recorrida, atrai a incidência do 
disposto na Súmula 283 do STF.
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4. Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto 
da relatora.

Brasília, 5 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar 
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto 
Jacques de Medeiros.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 686-94.2014.6.18.0000  CLASSE 32  TERESINA  PIAUÍ

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Agravante: Julio Cesar de Carvalho Lima

Advogados: Willian Guimarães Santos de Carvalho e outro

Ementa:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 
DEPUTADO FEDERAL FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO.

1.  O agravante não infirmou os fundamentos da decisão agravada, fazendo incidir o disposto no Enunciado 182 do STJ. 
Precedentes.

2.  A pretensão recursal reclama o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista não haver nas 
premissas fáticas do acórdão regional elementos suficientes relacionados a cada uma das irregularidades apontadas nos autos e 
o seu impacto na prestação de contas, sendo, pois, inviável avaliar a possibilidade de observância dos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, ante a incidência do disposto nos Enunciados 7 da Súmula do STJ e 279 da Súmula do STF.

3.  Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto 
da relatora. 

Brasília, 5 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar 
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto 
Jacques de Medeiros.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 608-30.2012.6.26.0071  CLASSE 32  INDIANA  SÃO PAULO

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Agravantes: Antonio Poleto e outros 

Advogados: Fátima Cristina Pires Miranda e outros

Agravado: Ministério Público Eleitoral

Ementa:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO 

DE MANDATO ELETIVO. JULGAMENTO CONJUNTO. CASSAÇÃO. MANDATOS. PREFEITO E VICE-PREFEITO. VEREADORES. ABUSO 
DO PODER POLÍTICO-ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME. 
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. DESPROVIMENTO.

1.  É pacífico o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que, em âmbito de recurso especial, impõe-se o requisito do 
prequestionamento, ainda que se cuide de questão de ordem pública, não merecendo prosperar, quanto ao ponto, a alegação 
de que as notas taquigráficas teriam o condão de suprir a exigência, na medida em que estas não constaram dos autos, não 
tendo os agravantes, por seu turno, protestado pela sua juntada, como forma de se permitir a aferição do seu conteúdo.

2.  Hipótese em que a conclusão do TRE está embasada no exame das provas documentais e testemunhais submetidas a sua 
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apreciação, cujo teor não está suficientemente delimitado nas premissas fáticas do acórdão regional. Sendo assim, considerar a 
argumentação dos agravantes de que não há prova capaz de comprovar os ilícitos descritos nos autos demandaria o 
revolvimento de fatos e provas, procedimento sabidamente inviaìvel em instância extraordinária, a teor dos Enunciados 7 da 
Súmula do STJ e 279 da Súmula do STF.

3.  O exame da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicado, em razão de se tratar do mesmo tema que respaldou o 
recurso especial pela alínea a do art. 276 do CE e, portanto, rejeitado por demandar reexame fático-probatório. Precedentes.

4.  Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto 
da relatora. 

Brasília, 5 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar 
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto 
Jacques de Medeiros.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 6616-68.2010.6.06.0000  CLASSE 37  FORTALEZA  CEARÁ

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Agravantes: Coligação Por um Ceará Melhor pra Todos (PRB/PDT/PT/PSB/ PSC/PMDB/PC do B) e outros

Advogados: Deborah Sales Belchior e outros

Agravado: Ministério Público Eleitoral

Ementa:

ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL EM PERÍODO CRÍTICO. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI Nº 9.504/97. CONDENAÇÃO. BENEFICIÁRIOS. 
MULTA. MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO SUMULAR 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
DESPROVIMENTO.

1. Não prospera a insurgência quanto à negativa de seguimento ao recurso ordinário de forma monocrática. Segundo a 
jurisprudência desta Corte, “é facultado ao relator apreciar, monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, nos 
termos do art. 36, §§ 6º e 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral” (AgR-REspe nº 31-91/GO, rel. Min. JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, DJE de 18.6.2014).

2. Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, não se faz necessário que a mensagem 
divulgada contenha menção expressa ao agente público ou à eleição, bastando que tenha sido veiculada nos três meses 
anteriores ao pleito e sem o albergue das exceções previstas no dispositivo.

3. Hipótese em que ficou comprovada a veiculação, durante o período crítico, por meio de placas e outdoors localizados na BR-
116, na Unidade de Emergência do Hospital Municipal de Limoeiro do Norte e na rua lateral do Hospital Batista Memorial de 
Fortaleza, de publicidades institucionais não enquadráveis nas exceções legais, cujo teor, para além de simplesmente informar 
acerca dos aspectos técnicos das obras que ali eram realizadas, também teve o condão de enaltecer a atuação administrativa 
do Governo do Estado, notadamente nos assuntos que dizem respeito à melhoria do atendimento médico hospitalar e à 
solução dos problemas de abastecimento de água e de segurança pública, em claro benefício não só à candidatura do então 
governador e candidato à reeleição, como também à de seu companheiro de chapa.

4. O art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a incidência da multa a partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das 
condutas vedadas.

5. As razões do regimental não infirmam a fundamentação do decisum agravado, atraindo o óbice da Súmula 182 do STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto 
da relatora.

Brasília, 5 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar 
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto 
Jacques de Medeiros.
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 7280-02. 2010.6.06.0000  CLASSE 37  FORTALEZA  CEARÁ

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Agravantes: Coligação Por um Ceará Melhor pra Todos (PRB/PDT/PT/PMDB/ PSC/PSB/PC do B) e outros

Advogados: Deborah Sales Belchior e outros

Agravado: Ministério Público Eleitoral

Ementa:

ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL EM PERÍODO CRÍTICO. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI Nº 9.504/97. CONDENAÇÃO. BENEFICIÁRIOS. 
MULTA. MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO SUMULAR 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
DESPROVIMENTO.

1. Não prospera a insurgência quanto à negativa de seguimento ao recurso ordinário de forma monocrática. Segundo a 
jurisprudência desta Corte, “é facultado ao relator apreciar, monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, nos 
termos do art. 36, §§ 6º e 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral” (AgR-REspe nº 31-91/GO, rel. Min. JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, DJE de 18.6.2014).

2. Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, não se faz necessário que a mensagem 
divulgada contenha menção expressa ao agente público ou à eleição, bastando que tenha sido veiculada nos três meses 
anteriores ao pleito e sem o albergue das exceções previstas no dispositivo.

3. Hipótese em que ficou comprovada a veiculação, durante o período crítico, na Policlínica de Limoeiro do Norte, de 
publicidade institucional não enquadrável nas exceções legais, cujo teor, para além de simplesmente informar acerca dos 
aspectos técnicos da obra que ali era realizada, também teve o condão de enaltecer a atuação administrativa do Governo do 
Estado do Ceará, notadamente no que diz respeito à disponibilização de consultas e exames médicos à população, em claro 
benefício não só à candidatura do então governador e candidato à reeleição, como também à de seu companheiro de chapa e 
respectiva coligação.

4. O art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a incidência da multa a partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das 
condutas vedadas.

5. As razões do regimental não infirmam a fundamentação do decisum agravado, atraindo o óbice da Súmula 182 do STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto 
da relatora.

Brasília, 5 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar 
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto 
Jacques de Medeiros.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 8-24.2008.6.16.0169  CLASSE 32  ALTAMIRA DO PARANÁ  
PARANÁ

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Agravante: Ministério Público Eleitoral

Agravados: João Paulo de Castro Klipe e outro

Advogados: Eduardo Kutianski Franco e outros

Ementa:

ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER 
ECONÔMICO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LOCAL RESERVADO. PROVA ILÍCITA. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 182/STJ. 
DESPROVIMENTO.

1.  Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a interceptação ou a gravação ambiental realizada sem prévia 
autorização judicial constitui prova ilícita, salvo quando realizada em ambientes públicos. No caso, a gravação foi realizada em 
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estabelecimento comercial do pai do candidato, local este de caráter reservado, utilizado como “comitê”, em afronta ao direito 
de privacidade, sendo ilícita, portanto, a prova colhida.

2.  As demais provas constantes dos autos  depoimentos prestados por um dos interlocutores  são ilícitas por derivação.

3.  É incabível a inovação de tese recursal em agravo regimental. Precedentes.

4.  É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada, incidindo, pois, a Súmula 182 do STJ.

5.  Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto 
da relatora. 

Brasília, 5 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar 
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto 
Jacques de Medeiros.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 4048-79.2010.6.06.0000  CLASSE 37  FORTALEZA  CEARÁ

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Agravantes: Cid Ferreira Gomes e outro

Advogados: Beatriz Fonteles Gomes Pinheiro e outros

Agravada: Coligação Para Fazer Brilhar o Ceará (PR/PPS)

Advogado: Paulo Goyaz Alves da Silva

Ementa:

ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL EM PERÍODO CRÍTICO. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI Nº 9.504/97. CONDENAÇÃO. BENEFICIÁRIOS. 
MULTA. MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO SUMULAR 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
DESPROVIMENTO.

1.  Não prospera a insurgência quanto à negativa de seguimento ao recurso ordinário de forma monocrática. Segundo a 
jurisprudência desta Corte, “é facultado ao relator apreciar, monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, nos 
termos do art. 36, §§ 6º e 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral” (AgR-REspe nº 31-91/GO, rel. Min. JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 18.6.2014).

2.  Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, não se faz necessário que a mensagem 
divulgada contenha menção expressa ao agente público ou à eleição, bastando que tenha sido veiculada nos três meses 
anteriores ao pleito e sem o albergue das exceções previstas no dispositivo.

3.  Hipótese em que ficou comprovada a veiculação, durante o período crítico, no Palácio da Abolição/Mausoléu do Presidente 
Castelo Branco, de publicidade institucional não enquadrável nas exceções legais, cujo teor, para além de simplesmente 
informar acerca dos aspectos técnicos da obra que ali era realizada, também teve o condão de enaltecer a atuação 
administrativa do Governo do Estado do Ceará, notadamente nos assuntos que dizem respeito à preservação da memória da 
cultura cearense, em claro benefício não só à candidatura do então governador e candidato à reeleição, como também à de seu 
companheiro de chapa.

4.  O art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a incidência da multa a partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das 
condutas vedadas.

5.  As razões do regimental não infirmam a fundamentação do decisum agravado, atraindo o óbice da Súmula 182 

do STJ.

6.  Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto 
da relatora. 

Brasília, 5 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar 
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto 
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Jacques de Medeiros.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 1253-87.2014.6.23.0000  CLASSE 32  BOA VISTA  RORAIMA

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Agravantes: Francisco de Assis Rodrigues e outros

Advogados: Emerson Luis Delgado Gomes e outra

Agravado: Ministério Público Eleitoral

Ementa:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. BEM PÚBLICO. MATÉRIA 
NÃO PREQUESTIONADA. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO SUMULAR 182 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.

1.  Os agravantes não lograram êxito em infirmar os fundamentos da decisão impugnada, relativos à ausência de 
prequestionamento da matéria apresentada nas razões do especial, bem como da necessidade de reexame, atraindo, dessa 
forma, a incidência do Enunciado 182 da Súmula do STJ. Precedentes.

2.  Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto 
da relatora. 

Brasília, 5 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar 
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto 
Jacques de Medeiros.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 5902-11. 2010.6.06.0000  CLASSE 37  FORTALEZA  CEARÁ

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Agravantes: Coligação Por um Ceará Melhor pra Todos (PRB/PT/PMDB/PSC/

PSB/PC do B) e outros

Advogados: Deborah Sales Belchior e outros 

Agravada: Coligação Pra Fazer Brilhar o Ceará

Advogados: Geórgia Cunha Cavalcante e outros

Ementa:

ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL EM PERÍODO CRÍTICO. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI Nº 9.504/97. CONDENAÇÃO. BENEFICIÁRIOS. 
MULTA. MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO SUMULAR 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
DESPROVIMENTO.

1.  Não prospera a insurgência quanto à negativa de seguimento ao recurso ordinário de forma monocrática. Segundo a 
jurisprudência desta Corte, “é facultado ao relator apreciar, monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, nos 
termos do art. 36, §§ 6º e 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral” (AgR-REspe nº 31-91/GO, rel. Min. JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, DJE de 18.6.2014).

2.  Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, não se faz necessário que a mensagem 
divulgada contenha menção expressa ao agente público ou à eleição, bastando que tenha sido veiculada nos três meses 
anteriores ao pleito e sem o albergue das exceções previstas no dispositivo.

3.  Hipótese em que ficou comprovada a veiculação, durante o período crítico, em placas localizadas na Indústria TBM  Têxtil 
Bezerra de Menezes S/A, de publicidade institucional não enquadrável nas exceções legais, cujo teor, para além de 
simplesmente informar acerca da realização de programa de governo na área da indústria, também teve o condão de enaltecer 
a atuação administrativa do Governo do Estado do Ceará, em claro benefício não só à candidatura do então governador e 
candidato à reeleição, como também à de seu companheiro de chapa e respectiva coligação.
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4.  O art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a incidência da multa a partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das 
condutas vedadas.

5.  As razões do regimental não infirmam a fundamentação do decisum agravado, atraindo o óbice da Súmula 182 do STJ.

6.  Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto 
da relatora.

Brasília, 5 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar 
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto 
Jacques de Medeiros.

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 427 / 2015

ACÓRDÃOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1380-69.2011.6.00.0000  CLASSE 26  BRASÍLIA  DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Henrique Neves da Silva

Requerente: Michael Yani Martins Neto

Ementa:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RES.-TSE Nº 23.445. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1.  Não é cabível discutir, nos autos do processo administrativo que dispôs sobre estudos e ajustes no Programa de Assistência à 
Saúde  PAS do Tribunal Superior Eleitoral, a situação concreta e individual de servidor que teria sido atingido pela edição da 
Res.-TSE nº 23.445.

2.  Uma vez judicializada a questão, a discussão da matéria deve ser feita no processo judicial que se sobrepõe ao 
administrativo.

Pedido de reconsideração não conhecido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em não conhecer do pedido de reconsideração, nos 
termos do voto do relator.

Brasília, 5 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar 
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto 
Jacques de Medeiros.

CONSULTA Nº 394-76.2015.6.00.0000  CLASSE 10  BRASÍLIA  DISTRITO FEDERAL

Relatora: Ministra Luciana Lóssio

Consulente: Eduardo da Fonte

Ementa:

CONSULTA. PREFEITO. REELEIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. MATÉRIA JÁ APRECIADA. INELEGIBILIDADE POR 
PARENTESCO. PREFEITO CASSADO. POSSIBILIDADE DE RESPOSTAS DIVERSAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO 
PREENCHIMENTO.

1.  Considera-se prejudicada a consulta cujo objeto já foi apreciado por esta Corte.

2.  O TSE já assentou que o exercício da chefia do executivo municipal, em caráter interino, e a posterior titularização do cargo, 
por eleição suplementar, constituem frações do mesmo mandato, remanescendo a possibilidade de reeleição para um período 
subsequente.
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3.  O questionamento acerca da inelegibilidade por parentesco foi formulado em termos amplos, de modo a possibilitar uma 
multiplicidade de respostas, o que enseja o não conhecimento da consulta.

4.  Consulta não conhecida.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em não conhecer da consulta, nos termos do voto da 
relatora. 

Brasília, 3 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os 
Ministros Gilmar Mendes, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Odim 
Brandão Ferreira. 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 14-59.2013.6.05.0105  CLASSE 32  BONINAL  BAHIA

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Recorrentes: Coligação Boninal Livre e outra

Advogados: Jerônimo Luiz Plácio de Mesquita e outros

Recorridos: Vitor Souza Oliveira Paiva e outros

Advogado: Fabrício Maltez Lopes

Ementa:

RECURSO. RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 
CONHECIMENTO.

1.  O recurso cabível contra decisão de relator que negou seguimento ao recurso especial eleitoral é o agravo regimental, nos 
termos do art. 36, § 8º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, a interposição de “agravo eleitoral”, 
nos termos do art. 279 do CE, diretamente no Regional, configura erro grosseiro.

2.  Além disso, fica inviabilizada a aplicação do princípio da fungibilidade ante a intempestividade do recurso.

3.  Recurso não conhecido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da 
relatora.

Brasília, 5 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar 
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto 
Jacques de Medeiros.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 771-89.2012.6.20.0034  CLASSE 32  MOSSORÓ  RIO GRANDE DO NORTE

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Recorrentes: Cláudia Regina Freire de Azevedo e outro

Advogados: Fabrício Juliano Mendes Medeiros e outros

Recorrido: Ministério Público Eleitoral

Assistente do recorrido: Francisco José Lima Silveira Junior

Advogados: André Luís Gomes de Oliveira e outros

Assistente do recorrido: Luiz Carlos de Mendonça Martins

Advogado: Douglas Macdonnel de Brito

Ementa:

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº 
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9.504/97. FLAGRANTE PREPARADO. AUSÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. AFASTAMENTO. 
REEXAME. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.  Na hipótese, não ficou configurado o flagrante preparado, mas a mera diligência efetuada em investigação iniciada por 
denúncia anônima. Violação ao art. 5º, LIV e LVI, da CF e à Súmula 145 do STF afastada.

2.  O Tribunal de origem, baseado no conjunto probatório, concluiu que ficou comprovada a captação ilícita de sufrágio. A 
inversão do julgado encontra óbice nas Súmulas 279/STF e 7/STJ.

3.  Recurso especial eleitoral desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em desprover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Brasília, 3 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os 
Ministros Gilmar Mendes, Herman Benjamin e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em 
exercício, Odim Brandão Ferreira.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 210-83. 2014.6.17.0000  CLASSE 37  SOLIDÃO  PERNAMBUCO

Relatora: Ministra Luciana Lóssio

Agravante: Genivaldo Soares dos Santos

Advogado: Jorge Márcio Pereira

Agravada: União

Advogada: Advocacia-Geral da União

Ementa:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. TRÂNSITO 
EM JULGADO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO DE RECURSO E AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
PROVIMENTO PARCIAL.

1.  Admite-se a comprovação da tempestividade do recurso por meio de documento idôneo trazido aos autos na interposição 
do agravo regimental quando o reconhecimento da intempestividade decorreu de erro da própria Justiça Eleitoral, em razão de 
certificação equivocada nos autos da data da publicação da decisão impugnada.

2.  É incabível a impetração de mandado de segurança contra decisão transitada em julgado, porquanto tal ação constitucional 
não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.

3.  Agravo regimental a que se dá parcial provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em prover parcialmente o agravo regimental apenas 
para afastar a intempestividade do recurso, nos termos do voto da relatora.

Brasília, 5 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar 
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto 
Jacques de Medeiros.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1847-78. 2012.6.13.0282  CLASSE 6  VIÇOSA  MINAS GERAIS

Relatora: Ministra Luciana Lóssio

Agravante: Coligação Avançar Sempre Juntos

Advogados: Márcio Gabriel Diniz e outros

Agravado: Angelo Chequer

Advogados: Francisco Galvão de Carvalho e outro

Agravado: Celito Francisco Sari

Advogados: Luís Cláudio Rodrigues Ferraz e outro
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Agravado: André Luiz Valente Chiapeta

Advogado: André Luiz Valente Chiapeta

Agravado: Bento Eustáquio de Abreu Chiapeta

Advogada: Ana Paula Pessoa Brandão Chiapeta

Ementa:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VICE-
PREFEITO. ABUSO DOS PODERES ECONÔMICO E POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. ASFALTAMENTO DE VIAS. CONSTRUÇÃO DE 
PINGUELA. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA. AUSÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. CARÁTER ELEITORAL QUE NÃO 
RESTOU COMPROVADO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nos. 7/STJ E 279/STF. INCIDÊNCIA. 
DESPROVIMENTO.

1.  In casu, a Corte Regional, soberana na análise das provas, expressamente consignou que o acervo  
fático-probatório dos autos é frágil e, portanto, incapaz de gerar a cassação dos mandatos eletivos legitimamente conquistados 
nas urnas.

2.  Infirmar essa conclusão, para fazer prevalecer a tese de cometimento de ilícitos eleitorais, demandaria, no caso concreto, o 
efetivo reexame de fatos e provas, o que não é possível no recurso especial, a teor das Súmulas  
nos 7/STJ e 279/STF.

3.  Agravo regimental ao qual se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto 
da relatora. 

Brasília, 5 de novembro de 2015.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar 
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Humberto 
Jacques de Medeiros. 

Despacho

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO Nº 209 / 2015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 40-25.2013.6.16.0049 COLOMBO-PR 49ª Zona Eleitoral 
(COLOMBO)

EMBARGANTES: IZABETE CRISTINA PAVIN E OUTRO

ADVOGADOS: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTROS

EMBARGADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) - MUNICIPAL

ADVOGADOS: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Protocolo: 32.258/2013

DESPACHO

Tendo em vista o pedido de efeitos infringentes, consoante entendimento jurisprudencial (RESPE nº 3087/BA, DJe 11/10/2013), 
intimem-se os Embargados para, caso queiram, apresentar contrarrazões aos embargos declaratórios no prazo de 3 (três) dias. 

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
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Relatora

CORREGEDORIA ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DO TRIBUNAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira

Comunicado

Distribuição do Fundo Partidário - Duodécimo do mês de Novembro/2015

COMUNICADO

Valores disponibilizados aos partidos políticos referentes à distribuição do Duodécimo do mês de NOVEMBRO/2015.

PARTIDOS

Sigla

Valores em R$

Cota 95%
Cota 5%

Total

Partido dos Trabalhadores 
(*)

PT 8.889.492,10 96.581,55 8.986.073,64

Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro

PMDB 7.123.619,53 96.581,55 7.220.201,08

Partido da Social 
Democracia Brasileira

PSDB 7.309.554,01 96.581,55 7.406.135,56

Democratas DEM 2.696.774,70 96.581,55 2.793.356,24

Partido Progressista PP 4.244.218,05 96.581,55 4.340.799,60

Partido Socialista Brasileiro PSB 4.137.341,47 96.581,55 4.233.923,02

Partido Democrático 
Trabalhista 

PDT 2.291.935,74 96.581,55 2.388.517,29

Partido Trabalhista 
Brasileiro 

PTB 2.583.705,84 96.581,55 2.680.287,39

Partido da República PR 3.719.929,85 96.581,55 3.816.511,40

Partido Popular Socialista (*) PPS 1.202.752,80 96.581,55 1.299.334,35

Partido Verde PV 1.323.119,57 96.581,55 1.419.701,12

Partido Comunista do Brasil 
(*)

PC do B 1.137.420,08 96.581,55 1.234.001,63

Partido Social Cristão PSC 1.663.695,80 96.581,55 1.760.277,35

Partido Socialismo e PSOL 1.152.161,13 96.581,55 1.248.742,68
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Liberdade 

Partido da Mobilização 
Nacional 

PMN 309.232,69 96.581,55 405.814,24

Partido Trabalhista Cristão PTC 223.186,46 96.581,55 319.768,00

Partido Humanista da 
Solidariedade

PHS 622.506,43 96.581,55 719.087,98

Partido Social Democrata 
Cristão

PSDC 336.601,85 96.581,55 433.183,40

Partido Trabalhista do Brasil PT do B 547.129,83 96.581,55 643.711,38

Partido Republicano 
Brasileiro

PRB 2.920.766,46 96.581,55 3.017.348,01

Partido Republicano 
Progressista

PRP 478.447,18 96.581,55 575.028,72

Partido Social Liberal PSL 533.818,53 96.581,55 630.400,08

Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro

PRTB 299.804,67 96.581,55 396.386,22

Partido Trabalhista Nacional PTN 477.362,65 96.581,55 573.944,20

Partido Socialista dos 
Trabalhadores Unificados

PSTU 124.408,48 96.581,55 220.990,03

Partido Comunista Brasileiro PCB 44.211,93 96.581,55 140.793,48

Partido da Causa Operária PCO 8.560,66 96.581,55 105.142,21

Partido Social Democrático PSD 3.939.365,04 96.581,55 4.035.946,58

Partido Pátria Livre                PPL 93.239,85 96.581,55 189.821,40

Partido Ecológico Nacional PEN 440.926,54 96.581,55 537.508,09

Partido Republicano da 
Ordem Social (*)

PROS 1.266.513,19 96.581,55 1.363.094,74

Solidariedade SD 1.775.435,24 96.581,55 1.872.016,79

Partido Novo (**) NOVO - 96.581,55 96.581,55

Rede Sustentabilidade REDE - 96.581,55 96.581,55

Partido da Mulher Brasileira PMB - 96.581,55 96.581,55

TOTAL GERAL

63.917.238,38 3.380.354,17 67.297.592,55

(*) Os partidos indicados tiveram valores bloqueados correspondentes aos votos dos parlamentares que migraram para o 
partido Rede Sustentabilidade, nos termos da Ação Cautelar nº 0600009-79.2015.6.00.0000. (Bloqueios: PT  R$ 57.429,50 // 
PPS  R$ 88.171,05 // PC do B  R$ 125.335,24 // PROS  R$ 38.554,99)

(**) Não foi efetuado o repasse ao Partido Novo em razão do não envio dos dados do domicílio bancário.

Obs.01: Relatórios de ordens bancárias encaminhado ao Banco do Brasil em 26/11/2015.

Obs.02: O critério de distribuição foi definido pela Lei nº 9.096/95, alterada pela Lei nº 11.459/2007 e Lei nº 12.875/2013.
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SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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