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PRESIDÊNCIA

Assessoria de Plenário

Ata de Julgamento

ATA DA 86ª SESSÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 2019

SESSÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVA

Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber. Presentes os Senhores Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Og 
Fernandes, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Humberto Jacques de 
Medeiros. Ausência justificada do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Diretor-Geral, Anderson Vidal Corrêa. Às dezenove 
horas e treze minutos foi aberta a sessão.

REGISTRO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (Presidente): Saúdo especialmente hoje o Ministro Marco Aurélio, que nem sempre está 
conosco e nos dá sempre muito prazer com sua presença. 

JULGAMENTOS 

LISTA TRÍPLICE Nº 0601958-36.2018.6.00.0000

ORIGEM: MACEIÓ  AL

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ADVOGADOS INDICADOS: JAMILE DUARTE COELHO VIEIRA, CRISTIANO BARBOSA MOREIRA E MARCUS FABRÍCIUS SANTOS 
LACET

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo, nos termos do voto 
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Marco Aurélio, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, 
Sérgio Banhos e Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco 
Aurélio, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

  

LISTA TRÍPLICE Nº 0600326-38.2019.6.00.0000

ORIGEM: JOÃO PESSOA  PB

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

ADVOGADOS INDICADOS: ARTHUR HEINSTEIN APOLINÁRIO DE ALBUQUERQUE SOUTO, ADAIR BORGES COUTINHO NETO E 
MÁRCIO MARANHÃO BRASILINO DA SILVA

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo, nos termos do voto 
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Og Fernandes, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, 
Marco Aurélio e Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco 
Aurélio, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
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Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às dezenove horas e dezessete minutos. E, para constar, eu, Anderson Vidal 
Corrêa, Diretor-Geral, lavrei a presente ata que vai assinada pela Senhora Ministra Presidente deste Tribunal.

Brasília, 27 de agosto de 2019. 

MINISTRA ROSA WEBER

Presidente

ATA DA 87ª SESSÃO, EM 29 DE AGOSTO DE 2019

SESSÃO ORDINÁRIA JURISDICIONAL

Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber. Presentes os Senhores Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Humberto Jacques de 
Medeiros. Ausências justificadas dos Senhores Ministros Luís Roberto Barroso e Og Fernandes. Secretário, Jean Carlos Silva de 
Assunção. Às nove horas e quarenta e cinco minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da 85ª sessão.

JULGAMENTOS 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 4-97.2017.6.26.0296

ORIGEM: SÃO BERNARDO DO CAMPO  SP

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

AGRAVANTE: ADRIANO DA SILVA CLÁUDIO

ADVOGADOS: RAFAEL CEZAR DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 26-75.2017.6.13.0181

ORIGEM: IRAÍ DE MINAS  MG

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

AGRAVANTE: NEIDE MARIA FÁTIMA BORGES E ROSA

ADVOGADOS: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 143-06.2013.6.26.0000

ORIGEM: SÃO PAULO  SP

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)  ESTADUAL

http://www.tse.jus.br
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ADVOGADOS: FLÁVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA E OUTRO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 153-29.2016.6.20.0027

ORIGEM: SÃO RAFAEL  RN

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

AGRAVANTES: RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA E OUTRO

ADVOGADOS: ERICK WILSON PEREIRA E OUTROS

AGRAVADA: COLIGAÇÃO SÃO RAFAEL, O DESENVOLVIMENTO CONTINUA!

ADVOGADOS: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS E OUTRO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 267-02.2016.6.19.0154

ORIGEM: BELFORD ROXO  RJ

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

AGRAVANTE: DEODALTO JOSÉ FERREIRA

ADVOGADOS: CAROLINA FIGUEIREDO E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 285-96.2014.6.00.0000

ORIGEM: BRASÍLIA  DF

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)  NACIONAL

ADVOGADOS: MARA DE FÁTIMA HOFANS E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão e Rosa Weber (Presidente). 
Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 291-06.2014.6.00.0000

ORIGEM: BRASÍLIA  DF

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

EMBARGANTES: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB)  NACIONAL E OUTROS

ADVOGADOS: RENATO OLIVEIRA RAMOS E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Rosa Weber 
(Presidente).  Impedimento do Ministro Sérgio Banhos. Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson 
Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

http://www.tse.jus.br
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 306-72.2014.6.00.0000

ORIGEM: BRASÍLIA  DF

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

EMBARGANTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS)  NACIONAL

ADVOGADOS: ANDRÉ PUPPIN MACEDO E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão e Rosa Weber (Presidente). 
Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 319-71.2014.6.00.0000

ORIGEM: BRASÍLIA  DF

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTE: AVANTE (AVANTE)  NACIONAL (ex-PT do B)

ADVOGADOS: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas 
para esclarecer que devem ser observados os valores do exercício de 2013 ao se executar a pena de suspensão de novas cotas 
do Fundo Partidário, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Marco Aurélio e Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber 
(Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e 
Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 404-10.2016.6.13.0070

ORIGEM: DIVINO  MG

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: RENATO DORNELAS HERDY

ADVOGADOS: JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Marco Aurélio e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 484-02.2016.6.13.0190

ORIGEM: NANUQUE  MG

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

EMBARGANTE: ROBERTO DE JESUS

ADVOGADO: FLÁVIO JESUS VIEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 522-69.2012.6.05.0095

ORIGEM: IRECÊ  BA

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

http://www.tse.jus.br
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AGRAVANTE: RÁDIO E TELEVISÃO IRECÊ LTDA.

ADVOGADOS: PAULO DE TARSO PEIXOTO E OUTROS

AGRAVADA: COLIGAÇÃO PRA SEGUIR EM FRENTE

ADVOGADOS: RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA E OUTRO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 730-41.2016.6.19.0154

ORIGEM: BELFORD ROXO  RJ

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

AGRAVANTES: WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO E OUTRO

ADVOGADOS: EDUARDO DAMIAN DUARTE E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 853-68.2016.6.21.0094

ORIGEM: VICENTE DUTRA  RS

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADOS: COLIGAÇÃO VICENTE DUTRA NÃO PODE PARAR E OUTROS

ADVOGADOS: DANIEL ALBHERTO GABIATTI E OUTRO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 1302-70.2014.6.00.0000

ORIGEM: BRASÍLIA  DF

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)  NACIONAL

ADVOGADOS: IAN RODRIGUES DIAS E OUTRO

REQUERENTE: COMITÊ FINANCEIRO NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA  PDT

ADVOGADA: MARA DE FÁTIMA HOFANS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Partido Democrático Trabalhista (PDT)  Nacional 
relativas à campanha eleitoral de 2014, determinando o recolhimento ao Erário de R$ 14.400,00, nos termos do voto do 
Relator. Votaram com o Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson 
Fachin, Marco Aurélio e Rosa Weber (Presidente). Falou: pelo Ministério Público Eleitoral, o Dr. Humberto Jacques de Medeiros. 
Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0608190-41.2018.6.26.0000 
ORIGEM: SÃO PAULO  SP

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI 

http://www.tse.jus.br
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AGRAVANTE: EDSON TOMAZINI 
ADVOGADOS: VANDER JONAS MARTINS E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Marco Aurélio e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0600036-23.2019.6.00.0000

ORIGEM: CAMPOS DOS GOYTACAZES  RJ

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI 

EMBARGANTE: JORGE SANTANA DE AZEREDO 
ADVOGADOS: CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL E OUTRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Marco Aurélio e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0600055-29.2019.6.00.0000 
ORIGEM: FLORIANÓPOLIS  SC

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO 

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
AGRAVADA: ÂNGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU 
ADVOGADOS: LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES E OUTROS

Decisão: O julgamento do processo foi adiado para a próxima sessão por indicação do Relator. Composição: Ministra Rosa 
Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 
e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0601333-33.2018.6.24.0000 
ORIGEM: FLORIANÓPOLIS  SC

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO 

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
AGRAVADO: JOÃO ANTÔNIO HEINZEN AMIN HELOU 
ADVOGADOS: LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES E OUTROS

Decisão: O julgamento do processo foi adiado para a próxima sessão por indicação do Relator. Composição: Ministra Rosa 
Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 
e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0601423-41.2018.6.24.0000 
ORIGEM: FLORIANÓPOLIS  SC

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO 

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
AGRAVADA: CAROLINE RODRIGUES DE TONI 
ADVOGADOS: GUILHERME ZAMPARETTI DE QUEIROZ E OUTRA

Decisão: O julgamento do processo foi adiado para a próxima sessão por indicação do Relator. Composição: Ministra Rosa 
Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 
e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0601561-08.2018.6.24.0000 
ORIGEM: FLORIANÓPOLIS  SC

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO 
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AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
AGRAVADO: ROMILDO LUIZ TITON 
ADVOGADO: EVANDRO CARLOS DOS SANTOS

Decisão: O julgamento do processo foi adiado para a próxima sessão por indicação do Relator. Composição: Ministra Rosa 
Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 
e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0601776-81.2018.6.24.0000 
ORIGEM: FLORIANÓPOLIS  SC

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO 

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
AGRAVADO: PEDRO BALDISSERA 
ADVOGADOS: MURILO SILVA E OUTROS

Decisão: O julgamento do processo foi adiado para a próxima sessão por indicação do Relator. Composição: Ministra Rosa 
Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 
e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0601862-52.2018.6.24.0000 
ORIGEM: FLORIANÓPOLIS  SC

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO 

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
AGRAVADA: CÁRMEN EMÍLIA BONFÁ ZANOTTO 
ADVOGADOS: ANA CRISTINA FERRO BLASI E OUTROS

Decisão: O julgamento do processo foi adiado para a próxima sessão por indicação do Relator. Composição: Ministra Rosa 
Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 
e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0601921-40.2018.6.24.0000 
ORIGEM: FLORIANÓPOLIS  SC

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO 

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
AGRAVADO: VICENTE AUGUSTO CAROPRESO 
ADVOGADA: ELISÂNGELA PINHEIRO

Decisão: O julgamento do processo foi adiado para a próxima sessão por indicação do Relator. Composição: Ministra Rosa 
Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 
e Sérgio Banhos.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às dez horas e quinze minutos. E, para constar, eu, Jean Carlos Silva de 
Assunção, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada pela Senhora Ministra Presidente deste Tribunal. 

Brasília, 29 de agosto de 2019. 

MINISTRA ROSA WEBER

Presidente

ATA DA 88ª SESSÃO, EM 29 DE AGOSTO DE 2019

SESSÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVA
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Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber. Presentes os Senhores Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Humberto Jacques de 
Medeiros. Ausências justificadas dos Senhores Ministros Luís Roberto Barroso e Og Fernandes. Diretor-Geral, Anderson Vidal 
Corrêa. Às nove horas e trinta e oito minutos foi aberta a sessão. 

REGISTROS

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (Presidente): Senhores Ministros, registro a presença dos alunos do curso de Direito da 
FSBA  Faculdade Social da Bahia, de Salvador, e FDCI  Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Sejam 
todos muito bem-vindos. Desejamos que tenham proveito com esta sessão.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhores Ministros, registro que estão presentes também no Plenário os secretários 
judiciários dos tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral, que realizarão, hoje e amanhã, encontro sobre o 
alinhamento nacional dos procedimentos judiciários em prol da celeridade e efetividade das decisões judiciais. Registro, ainda, 
que no dia de hoje estarão reunidos os assessores de comunicação e diretores-gerais do Tribunal Superior Eleitoral e dos 
Tribunais Regionais Eleitorais. Então, todos sintam-se muito bem-vindos e acolhidos nesta Casa.

JULGAMENTO 

CONSULTA Nº 0600366-20.2019.6.00.0000

ORIGEM: BRASÍLIA  DF

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

CONSULENTE: LUIZ CARLOS MOTTA, DEPUTADO FEDERAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, respondeu a consulta afirmativamente, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Luis Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Marco Aurélio e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis 
Felipe Salomão, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às nove horas e quarenta e cinco minutos. E, para constar, eu, Anderson 
Vidal Corrêa, Diretor-Geral, lavrei a presente ata que vai assinada pela Senhora Ministra Presidente deste Tribunal.

Brasília, 29 de agosto de 2019. 

MINISTRA ROSA WEBER

Presidente

ATA DA 22ª SESSÃO, EM 21 DE MARÇO DE 2019

SESSÃO ORDINÁRIA JURISDICIONAL

Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber. Presentes os Senhores Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, 
Og Fernandes, Admar Gonzaga e Sérgio Banhos. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Humberto Jacques de Medeiros. 
Ausência justificada do Senhor Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Secretário, Jean Carlos Silva de Assunção. Às nove 
horas e vinte minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da 20ª sessão.

JULGAMENTOS 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3-68.2017.6.09.0011

ORIGEM: FORMOSA  GO

RELATOR: MINISTRO ADMAR GONZAGA

EMBARGANTES: NILDA GOMES DA MOTA DE MORAIS E OUTRO

ADVOGADA: TATIANA BASSO PARREIRA

EMBARGADOS: COLIGAÇÃO UNIDOS PARA VENCER E OUTROS

ADVOGADOS: DYOGO CROSARA E OUTRO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, assentou o caráter protelatório, aplicou multa aos 
embargantes e determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do voto do Relator. Votaram 
com o Relator os Ministros Sérgio Banhos, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes e Rosa Weber 
(Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og 
Fernandes, Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 4-53.2017.6.09.0011

ORIGEM: FORMOSA  GO

RELATOR: MINISTRO ADMAR GONZAGA

EMBARGANTES: EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTRO

ADVOGADA: TATIANA BASSO PARREIRA

EMBARGADOS: COLIGAÇÃO DEMOCRACIA E SOLIDARIEDADE E OUTROS

ADVOGADOS: DYOGO CROSARA E OUTRO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, assentou o caráter protelatório, aplicou multa aos 
embargantes e determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do voto do Relator. Votaram 
com o Relator os Ministros Sérgio Banhos, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes e Rosa Weber 
(Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og 
Fernandes, Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 10-49.2017.6.19.0151

ORIGEM: TANGUÁ  RJ

RELATOR: MINISTRO ADMAR GONZAGA

AGRAVANTE: AMARILDO HENRIQUE DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: JAIRO DE SOUZA VIEIRA E OUTRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto por Amarildo Henrique do 
Nascimento, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Sérgio Banhos, Luís Roberto Barroso, Edson 
Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes e Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís 
Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 51-63.2016.6.13.0039

ORIGEM: BELO HORIZONTE  MG

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

AGRAVANTE: DIMAS GONDIM

ADVOGADO: LUIZ EDUARDO VELOSO DE ALMEIDA

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Sérgio Banhos e Rosa Weber (Presidente). 
Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, 
Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 59-92.2016.6.19.0000
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ORIGEM: RIO DE JANEIRO  RJ

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB)  ESTADUAL

ADVOGADOS: EDUARDO DAMIAN DUARTE E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os 
Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Sérgio Banhos e Rosa Weber (Presidente). Composição: 
Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e 
Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 113-58.2016.6.19.0000

ORIGEM: RIO DE JANEIRO  RJ

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB)  ESTADUAL

ADVOGADOS: EDUARDO DAMIAN DUARTE E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os 
Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Sérgio Banhos e Rosa Weber (Presidente). Composição: 
Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e 
Sérgio Banhos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 114-43.2016.6.19.0000

ORIGEM: RIO DE JANEIRO  RJ

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB)  ESTADUAL

ADVOGADOS: EDUARDO DAMIAN DUARTE E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os 
Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Sérgio Banhos e Rosa Weber (Presidente). Composição: 
Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e 
Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 121-62.2013.6.11.0000

ORIGEM: CUIABÁ  MT

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB)  ESTADUAL

ADVOGADO: DIEGO OSMAR PIZZATO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Sérgio Banhos e Rosa Weber (Presidente). 
Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, 
Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 150-39.2015.6.04.0000

ORIGEM: MANAUS  AM

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

AGRAVANTE: DEMOCRATAS (DEM)  ESTADUAL

ADVOGADOS: DOUGLAS RUI PESSOA REIS AGUIAR E OUTROS
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AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Sérgio Banhos e Rosa Weber (Presidente). 
Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, 
Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 154-61.2014.6.13.0000

ORIGEM: BELO HORIZONTE  MG

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

AGRAVANTE: PARTIDO PROGRESSISTA (PP)  ESTADUAL

ADVOGADO: FRANCISCO GALVÃO DE CARVALHO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Sérgio Banhos e Rosa Weber (Presidente). 
Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, 
Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 162-07.2016.6.26.0388

ORIGEM: CARAPICUÍBA  SP

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

AGRAVANTE: ALESSANDRO ANTONI

ADVOGADOS: THIAGO TOMMASI MARINHO E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Sérgio Banhos e Rosa Weber (Presidente). 
Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, 
Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 240-92.2014.6.00.0000

ORIGEM: BRASÍLIA  DF

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

REQUERENTES: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP)  NACIONAL E OUTROS

ADVOGADA: FERNANDA CRISTINA CAPRIO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Partido Republicano Progressista (PRP)  Nacional 
relativas ao exercício financeiro de 2013 e determinou o recolhimento ao Erário da quantia de R$ 99.388,27 (noventa e nove 
mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), devidamente atualizada e com recursos próprios, nos termos do 
voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Sérgio Banhos 
e Rosa Weber (Presidente). Falaram: pelo requerente Partido Republicano Progressista (PRP)  Nacional, o Dr. Joelson Dias, e 
pelo Ministério Público Eleitoral, o Dr. Humberto Jacques de Medeiros. Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e 
Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 305-87.2014.6.00.0000

ORIGEM: BRASÍLIA  DF

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

REQUERENTES: PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL)  NACIONAL E OUTROS

ADVOGADOS: ÊNIO SIQUEIRA SANTOS E OUTRA

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Partido Social Liberal (PSL) relativas ao exercício 
financeiro de 2013 e determinou o recolhimento ao Erário da quantia de R$65.532,66 (sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta 
e dois reais e sessenta e seis centavos), devidamente atualizada e com recursos próprios, nos termos do voto do Relator. 
Votaram com o Relator os Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Sérgio Banhos e Rosa Weber 
(Presidente). Falaram: pelo requerente Partido Social Liberal (PSL)  Nacional, a Dra. Marilda de Paula Silveira, e pelo Ministério 
Público Eleitoral, o Dr. Humberto Jacques de Medeiros. Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto 
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Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 712-33.2016.6.26.0313

ORIGEM: SALTO GRANDE  SP

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

EMBARGANTE: COLIGAÇÃO SALTO GRANDE NOVO RUMO: JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

ADVOGADOS: SANDRO ANTÔNIO DA SILVA E OUTRO

EMBARGADOS: COLIGAÇÃO PARA SALTO GRANDE VOLTAR A CRESCER E OUTROS

ADVOGADO: THIAGO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Sérgio Banhos e Rosa Weber (Presidente). 
Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, 
Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 898-27.2016.6.19.0127

ORIGEM: DUQUE DE CAXIAS  RJ

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

AGRAVANTE: JANYR FERNANDES DE MENEZES

ADVOGADOS: CÁSSIA MARIA PICANÇO DAMIAN DE MELLO E OUTROS

AGRAVADA: COLIGAÇÃO NOSSA GENTE, NOSSO FUTURO

ADVOGADOS: MÁRCIO ALVIM TRINDADE BRAGA E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Sérgio Banhos e Rosa Weber (Presidente). 
Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, 
Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0601978-27.2018.6.00.0000

ORIGEM: BRASÍLIA  DF

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª ZONA ELEITORAL DO EXTERIOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu do conflito e fixou a competência do Juízo Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral do 
Exterior, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, 
Sérgio Banhos, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís 
Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0600874-74.2018.6.26.0000

ORIGEM: SÃO PAULO  SP

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: SAMUEL MOREIRA DA SILVA JÚNIOR

ADVOGADOS: MADELON SALDANHA MANZUTTI E OUTROS

AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ADVOGADOS: CELSO DE FARIA MONTEIRO E OUTROS

AGRAVADO: PAULO ROBERTO ABY AZAR
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ADVOGADA: MICHELE CRISTINA RAMPONI PEREIRA GODOY

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Admar Gonzaga, Sérgio Banhos, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi e Rosa Weber 
(Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og 
Fernandes, Admar Gonzaga e Sérgio Banhos.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às dez horas e vinte e cinco minutos. E, para constar, eu, Jean Carlos Silva de 
Assunção, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada pela Senhora Ministra Presidente deste Tribunal. 

Brasília, 21 de março de 2019. 

                                         MINISTRA ROSA WEBER                                            Presidente

ATA DA 23ª SESSÃO, EM 26 DE MARÇO DE 2019

SESSÃO ORDINÁRIA JURISDICIONAL

Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber. Presentes os Senhores Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, 
Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Em substituição à Procuradora-Geral Eleitoral, o Dr. Luciano 
Maia. Secretário, Jean Carlos Silva de Assunção. Às dezenove horas e vinte e oito minutos foi aberta a sessão, sendo lida e 
aprovada a ata da 22ª sessão.

JULGAMENTOS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 15-39.2014.6.26.0262

ORIGEM: SANTO ANDRÉ  SP

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)  MUNICIPAL

ADVOGADOS: THIAGO TOMMASI MARINHO E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e 
Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 29-97.2018.6.06.0081

ORIGEM: TIANGUÁ  CE

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

EMBARGANTES: JOSÉ JAYDSON SARAIVA DE AGUIAR E OUTRO

ADVOGADOS: HENRIQUE NEVES DA SILVA E OUTROS

EMBARGADA: COLIGAÇÃO O TRABALHO VAI CONTINUAR

ADVOGADOS: LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeito modificativo, apenas para 
corrigir erro material, determinou a baixa dos autos ao TRE do Ceará, para cumprimento do acórdão embargado, e a formação 
de autos suplementares para processamento em separado de eventuais recursos, nos termos do voto do Relator. Votaram com 
o Relator os Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Rosa Weber 
(Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og 
Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 58-89.2014.6.15.0000

ORIGEM: JOÃO PESSOA  PB
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RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)  ESTADUAL

ADVOGADO: JONATHAN OLIVEIRA DE PONTES

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 73-17.2016.6.12.0018

ORIGEM: DOURADOS  MS

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: ODILON AZAMBUJA

ADVOGADO: RAFAEL RICARDO TREVISAN

AGRAVADA: COLIGAÇÃO COMPROMISSO DE VERDADE

ADVOGADOS: PÉRICLES GARCIA SANTOS E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos agravos regimentais interpostos por Odilon Azambuja e por Renato 
Pieretti Câmara e outra, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi e Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber 
(Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 73-17.2016.6.12.0018

ORIGEM: DOURADOS  MS

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTES: RENATO PIERETTI CÂMARA E OUTRA

ADVOGADOS: THIAGO ALVES CHIANCA PEREIRA OLIVEIRA E OUTROS

AGRAVADA: COLIGAÇÃO COMPROMISSO DE VERDADE

ADVOGADOS: PÉRICLES GARCIA SANTOS E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos agravos regimentais interpostos por Odilon Azambuja e por Renato 
Pieretti Câmara e outra, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi e Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber 
(Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 79-62.2011.6.26.0033

ORIGEM: CAMPINAS  SP

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)  MUNICIPAL

ADVOGADOS: RODOLPHO FAÉ TENANI E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 95-03.2012.6.19.0186

ORIGEM: SÃO JOÃO DE MERITI  RJ

RELATOR: MINISTRO ADMAR GONZAGA

EMBARGANTE: RENATO JORGE PIMENTA DE MENEZES
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ADVOGADOS: MAURA LANNES CARUSO CARVALHO E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 144-79.2016.6.13.0183

ORIGEM: MONTE SIÃO  MG

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: JOÃO PAULO RIBEIRO

ADVOGADOS: FLÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADOS: COLIGAÇÃO UNIDOS POR MONTE SIÃO E OUTROS

ADVOGADOS: HEITOR DIAS BARBOSA E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 164-16.2016.6.03.0000

ORIGEM: MACAPÁ  AP

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (PCB)  ESTADUAL

ADVOGADO: HAMILTON ANTUNES

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 187-64.2016.6.18.0025

ORIGEM: JERUMENHA  PI

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: ANTÔNIO BEMVINDO DE ALBUQUERQUE FILHO

ADVOGADOS: FRANCISCO HAROLDO ALVES VASCONCELOS E OUTROS

AGRAVADO: AMAURI HENRIQUE BENVINDO GUIMARÃES DE SOUSA

ADVOGADOS: MAYARA DE SOUSA SANTOS DOUDEMENT MOUSINHO E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e 
Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 203-61.2016.6.21.0113

ORIGEM: PORTO ALEGRE  RS

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: PAULO MARQUES DOS REIS

ADVOGADOS: MARIANA STEINMETZ E OUTROS
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Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 260-
54.2012.6.00.0000

ORIGEM: BRASÍLIA  DF

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

EMBARGANTE: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO)  NACIONAL

ADVOGADOS: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Diretório Nacional do Partido da Causa 
Operária (PCO), atribuindo-lhes efeitos infringentes, e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, nos 
termos do voto da Ministra Rosa Weber (Relatora). Votaram com a Relatora os Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, 
Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) 
e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 273-43.2016.6.06.0098

ORIGEM: ITAREMA  CE

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADA: MARIA DE JESUS SOBRINHA

ADVOGADO: FRANCISCO WESLEY DE VASCONCELOS SILVEIRA

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e 
Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 274-34.2016.6.20.0067

ORIGEM: NÍSIA FLORESTA  RN

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTES: DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES E OUTRA

ADVOGADOS: KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIÓGENES E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 296-14.2016.6.16.0032

ORIGEM: PALMAS  PR

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

AGRAVANTE: EZEQUIEL DA SILVA

ADVOGADOS: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES E OUTRO

AGRAVADA: COLIGAÇÃO PALMAS PODE MAIS

ADVOGADOS: LEANDRO SOUZA ROSA E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Rosa Weber 
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(Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og 
Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 319-04.2016.6.05.0084

ORIGEM: PAULO AFONSO  BA

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

EMBARGANTE: MARCONI DANIEL MELO ALENCAR

ADVOGADOS: FABRÍCIO BASTOS DE OLIVEIRA E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 348-89.2016.6.24.0063

ORIGEM: VARGEÃO  SC

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADOS: ANÉLIO THOMAZZONI E OUTROS

ADVOGADOS: JULIANO BARRETO PETRIKOSKI E OUTRO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ESPECIAL 
ELEITORAL Nº 362-09.2016.6.19.0000

ORIGEM: RESENDE  RJ

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

EMBARGANTE: JEREMIAS CASEMIRO

ADVOGADOS: CIBELE CARVALHO BRAGA E OUTRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, assentou o caráter protelatório e aplicou 
multa ao embargante, nos termos do voto da Relatora. Votaram com a Relatora os Ministros Luís Roberto Barroso, Edson 
Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Composição: Ministra Rosa Weber 
(Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 398-41.2016.6.05.0000

ORIGEM: SALVADOR  BA

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: PARTIDO VERDE (PV)  ESTADUAL

ADVOGADOS: FERNANDO VAZ COSTA NETO E OUTRO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e 
Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 404-74.2016.6.18.0036

ORIGEM: CANTO DO BURITI  PI

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: ANTÔNIO DE NORONHA SILVA

ADVOGADOS: WILLIAN GUIMARÃES SANTOS DE CARVALHO E OUTROS

AGRAVADOS: MARCOS NUNES CHAVES E OUTRO

ADVOGADA: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e 
Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 463-79.2016.6.25.0032

ORIGEM: PACATUBA  SE

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

EMBARGADO: ALEX DOS SANTOS

ADVOGADA: KATIANNE CÍNTIA CORRÊA ROCHA

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 491-19.2016.6.26.0000

ORIGEM: SÃO PAULO  SP

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)  ESTADUAL

ADVOGADO: OTHON DE SÁ FUNCHAL BARROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e 
Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 501-20.2016.6.13.0002

ORIGEM: PEDRA BONITA  MG (2ª ZONA ELEITORAL  ABRE CAMPO)

RELATOR: MINISTRO ADMAR GONZAGA

RECORRENTES: TROVÃO VITOR DE OLIVEIRA E OUTROS

ADVOGADOS: MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTROS

ASSISTENTES DOS RECORRENTES: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB)  MUNICIPAL E OUTRO

ADVOGADOS: AÉLITON MATOS E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: Após o voto do Relator, no tocante à arguição de ausência de formação de litisconsórcio passivo, dando provimento ao 
recurso especial eleitoral a fim de extinguir o processo com resolução do mérito em razão da decadência, e, quanto ao mérito, 
dando provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, e, por 
fim, julgando procedente a ação cautelar, no que foi acompanhado pelo Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, pediu vista o 
Ministro Luís Roberto Barroso. Aguardam os Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes e Rosa Weber (Presidente). 
Falaram: pelos recorrentes, Trovão Vitor de Oliveira e outros, a Dra. Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro, e pelo recorrido, 
Ministério Público Eleitoral, o Dr. Luciano Maia. Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto 
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Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 504-60.2016.6.19.0049

ORIGEM: CACHOEIRAS DE MACACU  RJ

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: DARIO BUSQUET FILHO

ADVOGADOS: EDUARDO DAMIAN DUARTE E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e 
Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 585-95.2016.6.25.0031

ORIGEM: SALGADO  SE

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

AGRAVANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB)  MUNICIPAL

ADVOGADA: KATIANNE CÍNTIA CORRÊA ROCHA

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 591-11.2016.6.06.0006

ORIGEM: CHORÓ  CE

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: FRANCISCO CHARLÊNIO MARTINS PEREIRA

ADVOGADO: FRANCISCO CLÁUDIO CAVALCANTE DA SILVA

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e 
Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 596-67.2016.6.09.0000

ORIGEM: GOIÂNIA  GO

RELATOR: MINISTRO ADMAR GONZAGA

AGRAVANTE: PARTIDO PROGRESSISTA (PP)  ESTADUAL

ADVOGADO: COLEMAR JOSÉ DE MOURA FILHO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber 
(Relatora). Votaram com a Relatora os Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar 
Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, 
Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 686-21.2016.6.26.0059

ORIGEM: ITU  SP

RELATOR: MINISTRO ADMAR GONZAGA

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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AGRAVADO: NORMINO JOSÉ DE OLIVEIRA

ADVOGADA: DANIELA DE GRAZIA FARIA PERES

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 702-79.2016.6.19.0055

ORIGEM: MARICÁ  RJ

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)  MUNICIPAL

ADVOGADOS: PAULO HENRIQUE TELES FAGUNDES E OUTRO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Rosa Weber 
(Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og 
Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 742-68.2016.6.21.0164

ORIGEM: PELOTAS  RS

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTE: COLIGAÇÃO FRENTE PELOTAS PODE

ADVOGADOS: MARCELO GAYARDI RIBEIRO E OUTROS

EMBARGADOS: PAULA SCHILD MASCARENHAS E OUTROS

ADVOGADOS: JOSÉ LUÍS MARASCO CAVALHEIRO E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como agravo regimental e negou-lhe provimento, 
nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho 
Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e 
Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 764-40.2012.6.13.0213

ORIGEM: PEDRA AZUL  MG

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

AGRAVANTES: DANIEL PIRES DE OLIVEIRA COSTA E OUTRO

ADVOGADOS: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS

AGRAVADA: COLIGAÇÃO PEDRA AZUL É PARA TODOS

ADVOGADOS: MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber 
(Relatora). Votaram com a Relatora os Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar 
Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, 
Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 831-36.2011.6.26.0000

ORIGEM: SÃO BERNARDO DO CAMPO  SP

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: METALÚRGICA FHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADO: SÁVIO CARMONA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e 
Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 893-07.2016.6.13.0245

ORIGEM: SANTA BÁRBARA  MG

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: ANDERSON GOMES PENNA

ADVOGADOS: HUGO EUSTÁQUIO MENDES E OUTRO

AGRAVADOS: COLIGAÇÃO PHS/PRB/PDT/PMDB E OUTRO

ADVOGADO: DOUGLAS DE CASTRO ZILLE

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e 
Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 1133-18.2014.6.06.0000

ORIGEM: FORTALEZA  CE

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

EMBARGANTE: CID FERREIRA GOMES

ADVOGADOS: ANDRÉ GARCIA XEREZ SILVA E OUTROS

EMBARGADA: COLIGAÇÃO CEARÁ DE TODOS

ADVOGADOS: WALDIR XAVIER DE LIMA FILHO E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Votaram 
com o Relator os Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi e 
Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 
1170-48.2016.6.26.0152

ORIGEM: URÂNIA  SP

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

EMBARGANTE: DONIZETE MUSSATO

ADVOGADOS: MARIA SÍLVIA MADEIRA MOREIRA SALATA E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, assentou o caráter protelatório e aplicou 
multa ao embargante, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi e Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber 
(Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 1287-08.2014.6.25.0000

ORIGEM: ARACAJU  SE

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

EMBARGADO: JOSÉ DO PRADO FRANCO SOBRINHO

ADVOGADOS: FABIANO FREIRE FEITOSA E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
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Relator os Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Edson Fachin, Jorge Mussi e Rosa Weber (Presidente). 
Impedimento do Ministro Luís Roberto Barroso. Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto 
Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2116-33.2014.6.09.0000

ORIGEM: GOIÂNIA  GO

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

AGRAVANTE: IRIS REZENDE MACHADO

ADVOGADO: DALMY ALVES DE FARIA

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber 
(Relatora). Votaram com a Relatora os Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar 
Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, 
Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7075-73.2014.6.26.0000

ORIGEM: SÃO PAULO  SP

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

EMBARGANTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS)  ESTADUAL

ADVOGADOS: BRENNO MARCUS GUIZZO E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AÇÃO CAUTELAR Nº 0603903-92.2017.6.00.0000

ORIGEM: PEDRA BONITA  MG

RELATOR: MINISTRO ADMAR GONZAGA 

AUTOR: ADRIANO TEODORO DO CARMO

ADVOGADO: MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO 

AUTOR: HUMBERTO OSVALDO FERREIRA

ADVOGADO: MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO 

RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Decisão: Após o voto do Relator, no tocante à arguição de ausência de formação de litisconsórcio passivo, dando provimento ao 
recurso especial eleitoral a fim de extinguir o processo com resolução do mérito em razão da decadência, e, quanto ao mérito, 
dando provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, e, por 
fim, julgando procedente a ação cautelar, no que foi acompanhado pelo Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, pediu vista o 
Ministro Luís Roberto Barroso. Aguardam os Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes e Rosa Weber (Presidente). 
Falaram: pelos recorrentes, Trovão Vitor de Oliveira e outros, a Dra. Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro, e pelo recorrido, 
Ministério Público Eleitoral, o Dr. Luciano Maia. Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto 
Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600728-45.2018.6.04.0000

ORIGEM: MANAUS  AM

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

RECORRENTE: COLIGAÇÃO RENOVA AMAZONAS

ADVOGADOS: GUSTAVO BONINI GUEDES E OUTROS

RECORRENTES: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB)  ESTADUAL E OUTROS 
ADVOGADOS: CHRISTIAN ANTONY  E OUTRO

ADVOGADO: CARLOS DANIEL RANGEL BARRETTO SEGUNDO 

http://www.tse.jus.br


Ano 2019, Número 193 Brasília, sexta-feira, 4 de outubro de 2019 Página 24

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

RECORRENTE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN)  ESTADUAL

ADVOGADOS: CHRISTIAN ANTONY E OUTROS

RECORRIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)  NACIONAL

ADVOGADOS: MARCELO WINCH SCHMIDT E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de ingresso formulado por Marcelo Augusto da Eira Corrêa, na condição 
de assistente simples da Coligação Renova Amazonas, recorrente, e negou provimento ao recurso especial eleitoral, nos termos 
do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Edson Fachin, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Jorge Mussi, Tarcisio 
Vieira de Carvalho Neto e Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto 
Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600226-09.2018.6.04.0000

PROCEDÊNCIA: MANAUS  AM

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

AGRAVANTE: COLIGAÇÃO RENOVA AMAZONAS

ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES E OUTROS

AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)  NACIONAL

ADVOGADOS: EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO E OUTROS

AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)  ESTADUAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deferiu o ingresso da Comissão Provisória do Partido Solidariedade (SD)  Estadual na 
condição de assistente simples do Partido dos Trabalhadores (PT)  Estadual e negou provimento ao agravo regimental, nos 
termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Edson Fachin, Admar Gonzaga, Jorge Mussi, Og Fernandes, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís 
Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 0600634-48.2018.6.13.0000

PROCEDÊNCIA: BELO HORIZONTE  MG

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: LÁZARO ELIAS CAMILO

ADVOGADOS: MÁRCIO ALBERTO TEIXEIRA DA COSTA E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Edson Fachin, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto 
do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Admar Gonzaga, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto 
Barroso e Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson 
Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR Nº 0602008-62.2018.6.00.0000

ORIGEM: NEÓPOLIS  SE

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

AGRAVANTE: LUIZ MELO DE FRANÇA

ADVOGADOS: MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTROS

AGRAVADA: COLIGAÇÃO AVANÇA NEÓPOLIS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o 
Relator os Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso e Rosa 
Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600686-60.2018.6.16.0000

PROCEDÊNCIA: CURITIBA  PR
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RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

1º AGRAVANTE: ALEXANDRE TEIXEIRA

ADVOGADOS: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES E OUTROS

2os AGRAVANTES: MARIA APARECIDA BORGHETTI E OUTROS

ADVOGADOS: OTÁVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ E OUTROS

AGRAVADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)  ESTADUAL

ADVOGADOS: GUSTAVO BONINI GUEDES E OUTROS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos regimentais, nos termos do voto do Relator. Votaram 
com o Relator os Ministros Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin 
e Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, 
Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0600018-21.2017.6.09.0000

ORIGEM: FORMOSA  GO

RELATOR: MINISTRO ADMAR GONZAGA 

EMBARGANTE: RENATO RODRIGUES SILVA

ADVOGADA: TATIANA BASSO PARREIRA 

EMBARGADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)  ESTADUAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, assentou o caráter protelatório, aplicou multa ao 
embargante e determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do voto do Relator. Votaram 
com o Relator os Ministros Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes e 
Rosa Weber (Presidente). Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às vinte horas e cinquenta e um minutos. E, para constar, eu, Jean Carlos 
Silva de Assunção, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada pela Senhora Ministra Presidente deste Tribunal. 

Brasília, 26 de março de 2019. 

                                                        MINISTRA ROSA WEBER

           Presidente

Pauta de Julgamento

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 108/2019

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

Pauta da Sessão Ordinária Jurisdicional de 10 de outubro de 2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1-41.2017.6.19.0134  CLASSE 6 
 SÃO GONÇALO  RJ (133ª ZONA ELEITORAL)
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RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

EMBARGANTE: SANDRO FARIA DE ALMEIDA (Tram. Prioritária)

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

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 2-64.2017.6.25.0035  CLASSE 32  SANTA LUZIA DO ITANHY  
SE (35ª ZONA ELEITORAL  UMBAÚBA)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO

ADVOGADOS: FABIANO FREIRE FEITOSA  OAB: 3173/SE E OUTRA

AGRAVADO: EDSON SANTOS CRUZ

ADVOGADOS: PAULO ERNANI DE MENEZES  OAB: 1686/SE E OUTRO

AGRAVADO: CÉSAR DE SALLES SOUTELLO

ADVOGADA: ISABELLE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA FONTES  OAB: 7978/SE

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3-12.2017.6.13.0220  CLASSE 6  PIUMHI  MG (220ª ZONA 
ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: WILDE WELLIS DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: ANDRÉ MYSSIOR  OAB: 91357/MG E OUTRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 4-82.2017.6.21.0055  CLASSE 32  PAROBÉ  RS (55ª ZONA 
ELEITORAL  TAQUARA)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: IRTON BERTOLDO FELLER

ADVOGADOS: MÁRCIO LUIZ SILVA  OAB: 12415/DF E OUTROS

ASSISTENTE DO AGRAVANTE: MARIZETE GARCIA PINHEIRO

ADVOGADOS: GENARO JOSÉ BARONI BORGES  OAB: 4471/RS E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 4-82.2017.6.21.0055  CLASSE 32  PAROBÉ  RS (55ª ZONA 
ELEITORAL  TAQUARA)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: MARIZETE GARCIA PINHEIRO
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ADVOGADOS: GENARO JOSÉ BARONI BORGES  OAB: 4471/RS E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 15-33.2018.6.00.0000  CLASSE 6  PORTO ALEGRE  RS

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB)  ESTADUAL

ADVOGADOS: MILTON CAVA CORRÊA  OAB: 33654/RS E OUTRA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 46-21.2017.6.12.0011  CLASSE 6  RIO BRILHANTE  MS (11ª 
ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: ADELAMAR SILVA BARBOSA

ADVOGADOS: OLIVEIRA SÉRGIO BORGES  OAB: 5557/MS E OUTRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 49-62.2014.6.21.0000  CLASSE 6  PORTO ALEGRE  RS

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB)  ESTADUAL

ADVOGADOS: MILTON CAVA CORRÊA  OAB: 33654/RS E OUTRAS

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 76-30.2015.6.12.0010  CLASSE 32  AQUIDAUANA  MS (10ª 
ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: BURITI COMÉRCIO DE CARNES LTDA.

ADVOGADOS: LEONARDO AVELINO DUARTE  OAB: 7675/MS E OUTRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 89-30.2016.6.19.0000  CLASSE 6 
 RIO DE JANEIRO  RJ

RELATOR: MINISTRO SÉRGIO BANHOS

EMBARGANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB)  ESTADUAL

ADVOGADOS: RODRIGO BRANDÃO VIVEIROS PESSANHA  OAB: 107152/RJ E OUTROS
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 108-83.2016.6.06.0069  CLASSE 6  AURORA  CE (69ª ZONA 
ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: MARCONE TAVARES DE LUNA

ADVOGADO: FRANCISCO DIEGO TAVARES DE LUNA  OAB: 33694/CE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 134-20.2012.6.06.0070  CLASSE 
6  BREJO SANTO  CE (70ª ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

EMBARGANTE: SAMUEL MARCOS ARAÚJO FIGUEIREDO

ADVOGADOS: FRANCISCO IRAPUAN PINHO CAMURÇA  OAB: 6476/CE E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 149-39.2014.6.13.0000  
CLASSE 32  BELO HORIZONTE  MG

RELATOR: MINISTRO SÉRGIO BANHOS

EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC)  ESTADUAL

ADVOGADOS: HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO  OAB: 118454/MG E OUTROS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 167-60.2014.6.13.0000  CLASSE 
6  BELO HORIZONTE  MG

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL)  ESTADUAL

ADVOGADOS: LEONARDO AURELIANO MONTEIRO DE ANDRADE  OAB: 84486/MG E OUTROS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 220-13.2016.6.26.0096  
CLASSE 32  PIRASSUNUNGA  SP (96ª ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTE: LUÍS ACÁCIO MARTINELLI

ADVOGADOS: MARCELO SANTIAGO DE PÁDUA ANDRADE  OAB: 182596/SP E OUTROS

EMBARGADOS: ADEMIR ALVES LINDO E OUTRO

ADVOGADOS: RICARDO VITA PORTO  OAB: 183224/SP E OUTROS

EMBARGADO: NATAL FURLAN

ADVOGADOS: THIAGO TOMMASI MARINHO  OAB: 272004/SP E OUTROS
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 233-82.2016.6.26.0202  CLASSE 6  SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA 
 SP (202ª ZONA ELEITORAL  ALTINÓPOLIS)

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: JOÃO BAPTISTA MATEUS DE LIMA

ADVOGADA: CAROLINA DE FREITAS  OAB: 214270/SP

AGRAVADO: MARCOS AURÉLIO DE SOUZA BOTA

ADVOGADO: ANDRÉ WILKER COSTA  OAB: 314471/SP

AGRAVADA: COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA ALEGRIENSE

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 242-86.2016.6.19.0154  CLASSE 6  BELFORD ROXO  RJ (154ª 
ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTES: WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO E OUTRO

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

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 275-76.2016.6.19.0154  CLASSE 6  BELFORD ROXO  RJ (154ª 
ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTES: WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO E OUTRO

ADVOGADOS: LEANDRO DELPHINO  OAB: 176276/RJ E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 291-46.2016.6.26.0312  CLASSE 6  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  SP 
(312ª ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

AGRAVANTE: CARLOS DE ARNALDO SILVA FILHO

ADVOGADAS: MARIA LAURA LOURENÇO DE ARNALDO SILVA  OAB: 401368/SP E OUTRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 294-10.2016.6.21.0063  CLASSE 32  BOM JESUS  RS 
(63ª ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

EMBARGANTES: FREDERICO ARCARI BECKER E OUTROS

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

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 312-22.2016.6.06.0007  CLASSE 32  CASCAVEL  CE (7ª ZONA 
ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTES: FRANCISCA IVONETE MATEUS PEREIRA E OUTRO

ADVOGADOS: MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO  OAB: 25341/DF E OUTROS

AGRAVADOS: EDUARDO FLORENTINO RIBEIRO E OUTRA

ADVOGADO: TIAGO LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO  OAB: 27893/CE

AGRAVADA: COLIGAÇÃO A VERDADEIRA MUDANÇA

ADVOGADOS: PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO  OAB: 17677/CE E OUTRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 324-68.2016.6.12.0007  CLASSE 32  CORUMBÁ  MS (7ª 
ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTE: IRAILTON OLIVEIRA SANTANA

ADVOGADOS: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON  OAB: 37270/DF E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 363-33.2016.6.24.0039  CLASSE 
6  VIDAL RAMOS  SC (39ª ZONA ELEITORAL  ITUPORANGA)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

EMBARGANTES: LAÉRCIO DA CRUZ E OUTRO

ADVOGADOS: PAULO FRETTA MOREIRA  OAB: 19086/SC E OUTROS

EMBARGADO: NABOR JOSÉ SCHMITZ

ADVOGADOS: ANTÔNIO PEDRO MACHADO  OAB: 52908/DF E OUTROS

EMBARGADO: MÁRIO MACHADO

ADVOGADOS: WILLIAN MEDEIROS DE QUADROS  OAB: 25792/SC E OUTROS

EMBARGADA: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM VIDAL RAMOS

ADVOGADOS: WILLIAN MEDEIROS DE QUADROS  OAB: 25792/SC E OUTROS

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 435-15.2016.6.26.0055  CLASSE 6  ITÁPOLIS  SP (55ª ZONA 
ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

AGRAVANTE: DIOLINDO MIARELLI

ADVOGADOS: PEDRO VINÍCIUS GALACINI MASSARI  OAB: 274869/SP E OUTROS

http://www.tse.jus.br


Ano 2019, Número 193 Brasília, sexta-feira, 4 de outubro de 2019 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

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 451-17.2016.6.06.0122  CLASSE 6  MARACANAÚ  CE (122ª 
ZONA ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: TALES ALVES SARAIVA

ADVOGADO: FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA VIANA  OAB: 15287/CE

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 486-35.2016.6.20.0009  CLASSE 6  TIBAU DO SUL  RN (9ª ZONA 
ELEITORAL  GOIANINHA)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

ADVOGADOS: JAIR AUGUSTO GOMES DAMASCENO  OAB: 10002/RN E OUTRO

AGRAVADOS: COLIGAÇÃO VITÓRIA DO POVO E OUTRO

ADVOGADOS: ANDREO ZAMENHOF DE MACEDO ALVES  OAB: 5541/RN E OUTRO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 487-79.2016.6.26.0000  CLASSE 32  SÃO PAULO  SP

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB)  ESTADUAL

ADVOGADOS: RICARDO VITA PORTO  OAB: 183224/SP E OUTROS

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 660-04.2014.6.25.0000  CLASSE 32  ARACAJU  SE

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTES: EDUARDO ALVES DO AMORIM E OUTRO

ADVOGADOS: FABIANO FREIRE FEITOSA  OAB: 31373/SE E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 668-43.2016.6.13.0000  CLASSE 6  BELO HORIZONTE  MG

RELATOR: MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

AGRAVANTE: REDE SUSTENTABILIDADE (REDE)  ESTADUAL

ADVOGADOS: WEDERSON ADVÍNCULA SIQUEIRA  OAB: 102533/MG E OUTROS

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 765-19.2011.6.13.0000  CLASSE 6  
CANTAGALO  MG (257ª ZONA ELEITORAL  SÃO JOÃO EVANGELISTA)
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RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: CYNTHIA AMARO MAMEDE MADUREIRA  OAB: 137705/MG E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 927-16.2016.6.26.0052  CLASSE 6  ITAPETININGA  SP (52ª ZONA 
ELEITORAL)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE: HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR

ADVOGADA: ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES (Pedido Expresso)

ADVOGADOS: RICARDO VITA PORTO  OAB: 183224/SP E OUTROS

AGRAVADA: SIMONE APARECIDA DOS SANTOS CURRALADAS

ADVOGADOS: LAÍS ROSA BERTAGNOLI LODUCA  OAB: 372090/SP E OUTROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 971-88.2014.6.00.0000  CLASSE 25  BRASÍLIA  DF

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

REQUERENTE: AÉCIO NEVES DA CUNHA (PSDB)

ADVOGADOS: GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER  OAB: 20839/DF E OUTROS

TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)  NACIONAL

ADVOGADOS: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO  OAB: 35464/DF E OUTROS

TERCEIRA INTERESSADA: COLIGAÇÃO COM A FORÇA DO POVO

ADVOGADO: RODOLFO TNUNETAKA TAMANAHA  OAB: 31795/DF

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 973-58.2014.6.00.0000  CLASSE 25  BRASÍLIA  DF

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN

REQUERENTE: PARTIDO VERDE (PV)  NACIONAL

ADVOGADOS: MIGUEL CARLOS MENDES DE BARROS  OAB: 41961/DF E OUTROS

REQUERENTE: COMITÊ FINANCEIRO NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA  PV

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 978-18.2016.6.13.0172  CLASSE 32  JUATUBA  MG (172ª 
ZONA ELEITORAL  MATEUS LEME)

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

AGRAVANTE: ALCIDES OSÓRIO DA SILVA

ADVOGADOS: LUCAS LOUREIRO TICLE  OAB: 152141/MG E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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Brasília, 3 de outubro de 2019.

BIANCA DO PRADO PAGOTTO

Assessora de Plenário substituta

SECRETARIA JUDICIÁRIA 

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição

Despacho

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO Nº 346/2019 - CPADI

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 262-19.2015.6.00.0000 BRASÍLIA-DF

REQUERENTE: PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) - NACIONAL

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

REQUERENTE: ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO, PRESIDENTE

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

REQUERENTE: JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA, TESOUREIRO

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

MINISTRO SERGIO SILVEIRA BANHOS

PROTOCOLO: 8.755/2015

DESPACHO

Cuida-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido da República (PR), apresentada em cumprimento ao art. 32, § 
1º, da Lei nº 9.096/95, relativa ao exercício financeiro de 2014.

A Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) exarou parecer conclusivo às fls. 507-531, no qual se manifestou pela 
desaprovação das contas, com outras determinações.

Diante disso, adoto o rito processual disciplinado na Res.-TSE 23.546, especificamente as disposições constantes da Seção I do 
Capítulo VIII, e determino:

a) a abertura de vista à Procuradoria-Geral Eleitoral para a emissão de parecer no prazo de quinze dias, nos termos do art. 37 da 
Res.-TSE 23.546;

b) após apresentada a manifestação do Ministério Público Eleitoral, a intimação do partido e dos responsáveis pela 
apresentação das contas, por meio dos advogados constituídos, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, 
sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo 
(art. 38 da Res.-TSE 23.546).

Observe-se, ademais, a celeridade em todos os atos processuais do presente feito.

Publique-se.

Brasília, 2 de outubro de 2019.

Ministro Sérgio Silveira Banhos

Relator
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PUBLICAÇÃO DE DESPACHO Nº 347/2019 - CPADI

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 248-35.2015.6.00.0000 BRASÍLIA-DF

REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO (PSDC) - NACIONAL

ADVOGADO: SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB: 298451/SP

REQUERENTE: JOSÉ MARIA EYMAEL, PRESIDENTE

ADVOGADOS: CAIO SILVA MARTINS - OAB: 109864/SP E OUTRO

REQUERENTE: RENATO DA SILVA, TESOUREIRO

ADVOGADOS: SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB: 298451/SP E OUTRO

MINISTRO OG FERNANDES

PROTOCOLO: 8.621/2015

DESPACHO

Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Social Democrata Cristão (PSDC) referente ao exercício 
financeiro de 2014.

A unidade técnica (Asepa), por meio da Informação nº 145/2019, realizou o primeiro exame da contas apresentadas, no qual 
sugeriu que o partido fosse intimado para se manifestar sobre as irregularidades nela apontadas.

Instado a se manifestar, o partido apresentou petição acostada às fls. 366-386 dos autos.

Ante o exposto, de ordem (Portaria Interna nº 1 Gab/MOF), encaminhem-se os autos à Asepa para prosseguir na análise. 

Cumpra-se com urgência.

Brasília, 2 de outubro de 2019.

Publique-se.

Liana Pedroso Dias Dourado de Carvalho

Assessora-Chefe 

(Gab. Min. Og Fernandes)

PUBLICAÇÃO Nº 348/2019 - CPADI

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 257-02.2012.6.00.0000 BRASÍLIA-DF

REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (PCB) - NACIONAL, POR SEU SECRETÁRIO GERAL

ADVOGADO: TEODORO ANTONIO DA CRUZ FILHO - OAB: 17176/DF

REQUERENTE: IVAN MARTINS PINHEIRO, 1º SECRETÁRIO GERAL

REQUERENTE: EDUARDO GONÇALVES SERRA, 2º SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO

REQUERENTE: EDILSON NEVES GOMES, 1º SECRETÁRIO DE FINANÇAS

REQUERENTE: MAURO LUÍS IASI, 2º SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

PROTOCOLO: 7.972/2012

DESPACHO

Renove-se a intimação de que trata o despacho das fls. 615-8, agora advertindo-se o Partido Comunista Brasileiro (PCB) de que 
o recolhimento da 1ª parcela e seguintes para atendimento ao art. 11 da Lei nº 10.522/2002 deve englobar a integralidade da 
dívida pela qual requerido o parcelamento, no caso, o montante de R$ 92.786,04 (noventa e dois mil, setecentos e oitenta e 
seis reais e quatro centavos), acrescido do valor equivalente à cota a ser suspensa, tal qual pleiteado pela agremiação às fls. 580-
7. 

Por oportuno, dê-se vista ao PCB para, querendo, se manifestar quanto ao exposto na Informação nº 113/2019 da Assessoria de 
Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, no tocante à eventual ocorrência de erro material (fls. 600-6). 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para, querendo, se manifestar quanto (i) à certidão da fl. 578, a 
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qual informa o não cumprimento da sanção de suspensão de 1 (uma) cota do Fundo Partidário, em virtude da perda de acesso 
aos recursos públicos pelo PCB (Portaria-TSE nº 48/2019); (ii) o parcelamento pretendido pela grei às fls. 580-7; e (iii) a agitada 
ocorrência de erro material sugerida pela Asepa na Informação nº 113/2019.

Publique-se. 

Brasília, 03 de outubro de 2019.

RICARDO FIOREZE

Juiz Auxiliar da Presidência

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO Nº 349/2019  CPADI

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 312-79.2014.6.00.0000 BRASÍLIA-DF

REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) - NACIONAL, POR SEU PRESIDENTE

ADVOGADOS: ALESSANDRO MARTELLO PANNO - OAB: 161421/RJ E OUTROS

REQUERENTE: VITOR JORGE ABDALA NÓSSEIS, PRESIDENTE

ADVOGADO: JULIANO CÉSAR GOMES - OAB: 118456/MG

REQUERENTE: LUIZ ROGÉRIO OGNIBENI VARGAS, TESOUREIRO GERAL

ADVOGADOS: ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO - OAB: 116336/RJ E OUTROS

REQUERENTE: EVERALDO DIAS PEREIRA, PRESIDENTE

ADVOGADOS: ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO - OAB: 116336/RJ E OUTROS

Ministro Edson Fachin

Protocolo: 9.641/2014

DESPACHO

Ref. Protocolo nº 4.349/2019.

Encaminhem-se os autos à Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa), para manifestação acerca da petição 
da fl. 605. 

Publique-se. 

Brasília, 02 de outubro de 2019.

RICARDO FIOREZE

Juiz Auxiliar da Presidência

Edital de partido político

PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 1/2019  CPADI

REFRENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO

ELEIÇÕES 2016 

O Senhor Secretário Judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que o 
Partido Republicano da Ordem Social (PROS) apresentou as contas finais referentes às eleições de 2016, nos autos do processo:

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 428-17.2016.6.00.0000 

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS)  NACIONAL

ADVOGADOS: SHIRLEY DE FÁTIMA MOREIRA  OAB Nº 48451/GO E OUTROS

PROTOCOLO Nº 8.560/2016
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Nos termos do art. 51 da Resolução-TSE nº 23.463, de 15 de dezembro de 2015, caberá a qualquer partido político, candidato 
ou coligação, ao Ministério Público, bem como a qualquer outro interessado, impugnar as contas apresentadas, no prazo de 3 
(três) três dias. 

Brasília, 2 de outubro de 2019.

Fernando Maciel de Alencastro

Secretário Judiciário 

Coordenadoria de Processamento - Seção de Processamento I

Intimação

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO Nº 178/2019 - SEPROC1

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 284-47.2016.6.06.0074 - TSE CEARÁ - CROATÁ - 74ª ZONA 
ELEITORAL (GUARACIABA DO NORTE)

AGRAVANTES: THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO e Outros

ADVOGADOS: ANDRÉ GARCIA XEREZ SILVA - OAB: 25545-CE   e Outros 

AGRAVADOS: COLIGAÇÃO CROATÁ NO RUMO CERTO e Outro

ADVOGADOS: ANDERSON QUEIROZ COSTA - OAB: 32535-CE   e Outros 

MINISTRO EDSON FACHIN

Protocolo nº 7.366/2018

Ficam intimados os Agravados, por seus advogados, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Regimental no 
Recurso Especial Eleitoral nº 284-47.2016.6.06.0074.

DANIEL VASCONCELOS BORGES NETTO

Coordenador de Processamento

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 480-98.2016.6.19.0027 - TSE RIO DE JANEIRO - NOVA IGUAÇU - 27ª 
ZONA ELEITORAL (NOVA IGUAÇU)

AGRAVANTE: NELSON ROBERTO BORNIER

ADVOGADOS: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN -  OAB: 2977-DF  e Outros

AGRAVADA: COLIGAÇÃO TRABALHO, FÉ E HUMILDADE

ADVOGADO: RODRIGO GUERREIRO DE BRITO - OAB: 200923-RJ  

MINISTRO EDSON FACHIN

Protocolo nº 386/2019

Fica intimada a Agravada, por seus advogados, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento nº 480-98.2016.6.19.0027.
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DANIEL VASCONCELOS BORGES NETTO

Coordenador de Processamento

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 324-49.2016.6.10.0096 - TSE MARANHÃO - ZÉ DOCA - 96ª ZONA 
ELEITORAL (ZÉ DOCA)

AGRAVANTES: ANTONIO MARQUES DO ALCOBAÇA e Outros

ADVOGADOS: JOSÉ ANTONIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA SILVA - OAB: 2132-MA e Outros

AGRAVADOS: HENNIO ALVES SILVESTRE e Outro

ADVOGADOS: CARLOS SÉRGIO DE CARVALHO BARROS - OAB: 4947-MA  e Outro

AGRAVADOS: ALEXANDRE MAGNO DE AGUIAR BARROSO e Outros

ADVOGADOS: CARLOS SÉRGIO DE CARVALHO BARROS - OAB: 4947-MA  e Outro

AGRAVADAS: COLIGAÇÃO ZÉ DOCA TEM JEITO e Outras

ADVOGADO: BENNO CESAR NOGUEIRA DE CALDAS - OAB: 15183-MA  

MINISTRO EDSON FACHIN

Protocolo nº 461/2019

Ficam intimados os Agravados, por seus advogados, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Regimental no 
Recurso Especial Eleitoral nº 324-49.2016.6.10.0096.

DANIEL VASCONCELOS BORGES NETTO

Coordenador de Processamento

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 186-57.2016.6.06.0011 - TSE CEARÁ - QUIXERAMOBIM - 11ª 
ZONA ELEITORAL (QUIXERAMOBIM)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADOS: COLIGAÇÃO MUDANÇA JÁ NO CORAÇÃO DO CEARÁ e Outro

ADVOGADOS: LUCAS BRITO DE OLIVEIRA - OAB: 32979-CE e Outro

MINISTRO EDSON FACHIN

Protocolo nº 635/2019

Ficam intimados os Agravados, por seus advogados, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Regimental no 
Recurso Especial Eleitoral nº 186-57.2016.6.06.0011.

DANIEL VASCONCELOS BORGES NETTO

Coordenador de Processamento

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO Nº 177/2019 - SEPROC1

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 480-42.2016.6.11.0053 - TSE MATO GROSSO - SERRA NOVA 
DOURADA - 53ª ZONA ELEITORAL (RIBEIRÃO CASCALHEIRA)

AGRAVANTE: MARCO ANTÔNIO BARREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB: 16169-MT e Outros

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

ASSISTENTE DO AGRAVADO: CHARLEY BATISTA DE SOUZA
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ADVOGADOS: LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB: 17120-MT e Outros

MINISTRO EDSON FACHIN

Protocolo nº 5.094/2018

Fica intimado o Assistente do Agravado, por seus advogados, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Regimental 
no Agravo de Instrumento nº 480-42.2016.6.11.0053.

DANIEL VASCONCELOS BORGES NETTO

Coordenador de Processamento

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 331-26.2016.6.10.0004 - TSE MARANHÃO - CAXIAS - 4ª ZONA 
ELEITORAL (CAXIAS)

AGRAVANTE: DIONILSON DA COSTA SILVA

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

AGRAVADA: ODETE GONÇALVES ARAGÃO

ADVOGADOS: JAMES LOBO DE OLIVEIRA LIMA - OAB: 6679-MA  e Outro

AGRAVADA: AURAMÉLIA BRITO LIMA SOARES

ADVOGADOS: ANDERSON MEDEIROS SOARES - OAB: 12128-MA   e Outros

MINISTRO EDSON FACHIN

Protocolo nº 809/2019

Ficam intimadas as Agravadas, por seus advogados, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Regimental no Agravo 
de Instrumento nº 331-26.2016.6.10.0004.

DANIEL VASCONCELOS BORGES NETTO

Coordenador de Processamento

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 328-21.2016.6.25.0015 - TSE SERGIPE - NEÓPOLIS - 15ª ZONA 
ELEITORAL (NEÓPOLIS)

AGRAVANTE: LUIZ MELO DE FRANÇA

ADVOGADOS: MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO - OAB: 25341-DF   e Outros

AGRAVADA: COLIGAÇÃO AVANÇA NEÓPOLIS

ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173-SE 

MINISTRO EDSON FACHIN

Protocolo nº 1.659/2019

Fica intimada a Agravada, por seus advogados, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Regimental no Recurso 
Especial Eleitoral nº 328-21.2016.6.25.0015.

DANIEL VASCONCELOS BORGES NETTO

Coordenador de Processamento

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 411-02.2016.6.13.0070 - TSE MINAS GERAIS - ORIZÂNIA - 70ª 
ZONA ELEITORAL (DIVINO)

AGRAVANTES: COLIGAÇÃO CORAGEM E ATITUDE PARA MUDAR e Outro
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ADVOGADOS: JOSÉ SAD JÚNIOR - OAB: 65791-MG  e Outros

AGRAVADOS: EBIO JOSÉ VITOR e Outro

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

MINISTRO EDSON FACHIN

Protocolo nº 7.714/2017

Ficam intimados os Agravados, por seus advogados, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Regimental no Agravo 
de Instrumento nº 411-02.2016.6.13.0070.

DANIEL VASCONCELOS BORGES NETTO

Coordenador de Processamento

Coordenadoria de Processamento - Seção de Processamento II

Decisão monocrática

PUBLICAÇÃO Nº 239/2019/SEPROC2/CPRO/SJD

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 29-41.2015.6.26.0374 SÃO PAULO-SP 374ª Zona Eleitoral (SÃO PAULO)

RECORRENTE: VISTA DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

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

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADA: VISTA DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

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

Ministro Og Fernandes

Protocolo: 4.992/2016

DECISÃO

Eleições 2014. Recurso especial e agravo. Doação eleitoral acima do limite legal. Pessoa jurídica. Base de cálculo. Faturamento 
bruto individual da empresa. Conceito para fins eleitorais. Real disponibilidade econômica. Comprovação. Declaração de 
imposto de renda enviada à Receita Federal. Balanço contábil da sociedade empresária. Documento insuficiente. 
Superveniência da Lei 

nº 13.165/2015. Norma mais benéfica. Irretroatividade. Princípio do tempus regit actum. Art. 81 da Lei 

nº 9.504/1997. Declaração de inconstitucionalidade. ADI nº 4.650/DF. Incidência somente a partir das eleições de 2016. Multa. 
Aplicabilidade. Penalidade de proibição de licitar e contratar com o Poder Público. Imposição. Magnitude da doação irregular. 
Cumulação das penalidades. Negado seguimento ao recurso da empresa e provido o agravo do MPE.

O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação em desfavor da empresa Vista do Parque Empreendimentos Imobiliários 
SPE Ltda. com vistas a apurar eventual doação de recursos, no pleito de 2014, para campanha eleitoral em valor acima do limite 
permitido por lei.

O magistrado de primeiro grau, após entender que o valor 

"[...] a ser aceito como faturamento de representada é aquele que apresenta os valores auferidos em suas atividades 
empresariais [...]"  (fls. 179-180), incluídos aqueles recebidos pelas vendas de imóveis, julgou improcedente o pedido, visto que 
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a representada teria observado o limite de doação eleitoral correspondente a 

2% de seu faturamento bruto referente ao ano anterior à eleição (fls. 178-180).

O recurso interposto pelo MPE foi parcialmente provido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para condenar a 
sociedade empresária ao pagamento de multa no patamar mínimo de cinco vezes o valor doado em excesso (R$ 371.425,98), o 
que resultou na quantia de 

R$ 1.857.129,90, porquanto a doação a campanhas eleitorais teria ultrapassado o parâmetro legal, considerados os dados de 
faturamento bruto informados pela Receita Federal. O acórdão recebeu a seguinte ementa (fl. 237):

RECURSO ELEITORAL - DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA JURÍDICA. ART. 81, DA LEI DAS ELEIÇÕES. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO PARA AFERIR A LEGITIMIDADE DA DOAÇÃO É AQUELA DECLARADA À RECEITA FEDERAL. 
DOCUMENTOS APRESENTADOS UNILATERALMENTE NÃO AFASTAM A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO VALOR 
APRESENTADO, POR OFÍCIO, PELA RECEITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA TÃO SOMENTE FIXAR MULTA NO 
PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

As duas partes interpuseram recurso especial. O apelo da empresa foi fundamentado nos arts. 121, § 4º, I e II, da Constituição 
Federal e 276, I, a e b, do Código Eleitoral (fls. 257-276), ao passo que o recurso do Parquet foi fundamentado nos arts. 121, § 
4º, II, da CF e 276, I, b, do CE (fls. 279-286).

O apelo nobre da pessoa jurídica foi admitido pela Presidência da Corte regional. Já o recurso do MPE foi inadmitido (fls. 315-
316) em virtude da incidência do Enunciado nº 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que ensejou, no ponto, a 
interposição de agravo (fls. 332-335) pelo Ministério Público, insurgindo-se contra os motivos da decisão de inadmissibilidade e 
reiterando, também, os argumentos do recurso especial.

Em suas razões recursais, a empresa alega, além de dissídio jurisprudencial, a ocorrência de violação dos arts. 5º, II, LV e XL, 37, 
caput, e 93, IX, da CF; 332 e 458, II, do CPC/2015; 81 da Lei nº 9.504/1997; e 15 da Lei nº 13.165/2015.

Aduz, em síntese, que o acórdão impugnado é nulo, pois se fundamentou em norma revogada, sendo desprovido, portanto, de 
fundamentação jurídica válida. 

Acrescenta que "[...] o TSE e a Receita Federal restringiram o conceito de faturamento bruto sem que houvesse para tanto 
qualquer previsão legal, extrapolando o seu poder meramente regulamentar [...]"  (fl. 264).

Argui que o faturamento bruto deve ser entendido "[...] como sendo `a receita bruta das vendas de mercadorias, de 
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza""  (fl. 265), de modo que o melhor critério para o cálculo do limite 
legal para doações eleitorais seria o contábil. 

Sustenta que (fls. 267-268):

[...] a "pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido, poderá adotar o critério de 
reconhecimento de suas receitas de venda de bens ou direitos ou de prestação de serviços pelo regime de caixa ou de 
competência" .

Empresas que declaram o Imposto de Renda com base no lucro presumido, como é o caso da Recorrente, "têm a faculdade de 
utilizar-se do regime de caixa ou do regime de competência para fins de declaração do Imposto de Renda" .

De fato, a legislação prevê obrigatoriedade da aplicação do regime de competência apenas para sociedades anônimas e para 
aquelas empresas que declarem sua renda com base no lucro real. As demais empresas, como as sociedades de 
responsabilidade limitada optantes do regime do lucro presumido, categoria em que se inclui a Recorrente, podem escolher 
entre o regime de caixa e o regime de competência.

Sendo assim, a Recorrente valeu-se de faculdade que lhe foi conferida pela lei de adotar, excepcionalmente, o regime de caixa 
para sua declaração do Imposto de Renda, e manteve a contabilidade com base no regime de competência, que é a regra, para 
os demais fins de direito, inclusive para cálculo do seu limite de doação para campanhas eleitorais.

[...]

Sendo ambos critérios [sic] (caixa e competência) legítimos e facultados por lei ao particular, não pode o doador ser prejudicado 
por diferenças na adoção de um ou outro regime contábil, sob pena de ofensa direta à lei fiscal.

Assevera que as fichas contábeis juntadas aos autos devem ser consideradas para aferir o limite legal de doação eleitoral, 
sobretudo porque suas demonstrações financeiras seguem os princípios internacionais da contabilidade e são auditadas e 
divulgadas em jornais de grande circulação.

Com base nisso, pontua que, da análise da conta referente à receita de vendas de imóveis constante em sua Demonstração de 
Resultado do Exercício (DRE), observou o limite legal para doações em campanhas eleitorais, devendo incidir também o 
princípio do in dubio pro reo.

Por fim, busca a aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015, que revogou o art. 81 da Lei nº 9.504/1997, já que lhe é mais 
favorável.

Por sua vez, o MPE afirma, em suma, que o dissídio pretoriano foi devidamente demonstrado, devendo a empresa ser também 
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condenada à penalidade de proibição de participar de licitações e contratar com o Poder Público, tendo em vista a "[...] 
disparidade existente entre a quantia efetivamente doada pela pessoa jurídica e a que, de fato, poderia ter sido realizada, de 
forma a evidenciar a gravidade da conduta ilícita perpetrada"  (fl. 334).

Consigna que, diante da significativa quantia doada em excesso, a referida sanção deve ser imposta cumulativamente com a 
pena de multa.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 324-330v. e 338-346).

A Procuradoria-Geral Eleitoral se pronunciou pelo desprovimento do recurso especial de Vista do Parque Empreendimentos 
Imobiliários SPE Ltda. e pelo provimento do agravo e, sucessivamente, do recurso especial do MPE (fls. 350-357).

É o relatório. Passo a decidir.

Os dois recursos são tempestivos.

Deveras, com relação ao recurso especial da empresa, o acórdão recorrido foi publicado no DJe em 22.3.2016 (fl. 255), terça-
feira, tendo sido feriado nos dias 24.3.2016 e 25.3.2016 (quinta e sexta-feira da Semana Santa), e o apelo foi interposto em 
28.3.2016 (fl. 257), segunda-feira, em petição subscrita por advogado constituído nos autos. 

Quanto ao agravo do MPE, os autos foram entregues ao procurador regional eleitoral para ciência da decisão de 
inadmissibilidade em 25.4.2016 (fl. 322v.) e o recurso foi interposto no dia 27.4.2016 (fl. 324).

No mérito, examino, inicialmente, o recurso especial interposto pela empresa Vista do Parque Empreendimentos Imobiliários 
SPE Ltda. 

A irresignação não merece prosperar.

Como cediço, até a edição da Lei nº 13.165/2015, as doações às campanhas eleitorais promovidas por pessoas jurídicas eram 
regulamentadas pelo art. 81 da Lei nº 9.504/1997. Assim, as contribuições para a disputa eleitoral estavam limitadas a 2% do 
faturamento bruto da empresa relativo ao ano anterior à eleição, sob pena, se houvesse descumprimento, de lhe ser imposta 
multa de cinco a dez vezes a quantia doada em excesso, bem como, dependendo do caso, de lhe ser proibida a participação em 
licitações públicas e a celebração de contratos com o Poder Público pelo período de 5 anos.

Acentuo que a verificação do excesso é feita de forma objetiva, bastando apenas que a quantia doada seja extrapolada, sendo 
inaplicável o princípio da insignificância (AgR-REspe nº 364-85/DF, rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 19.8.2014, DJe de 2.9.2014).

Outrossim, o Tribunal Superior Eleitoral consagrou o entendimento de que apenas o resultado econômico auferido pela pessoa 
jurídica que importe em efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer operações por ela realizadas, tributáveis 
ou não, e que resultem em real disponibilidade econômica se insere no conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § 1º, 
da Lei nº 9.504/1997 (vigente à época dos fatos), não estando abrangidas as hipóteses de registro de crédito para recebimento 
futuro ou de ingresso de capital mediante empréstimo (ativos circulantes e rendimentos diferidos). Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 81, § 1º, DA LEI 9.504/97.

1. O TRE/MG manteve à empresa recorrente multa e proibição de participar de licitações e de contratar com a Administração 
Pública por cinco anos, haja vista doações a campanhas nas Eleições 2010 acima do limite previsto em lei (2% do faturamento 
bruto declarado à Receita Federal em 2009).

[...]

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. DOAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES. PESSOA JURÍDICA. ART. 81, § 1º, DA LEI 9.504/97. 
FATURAMENTO BRUTO. CONCEITO. EXCLUSÃO. CRÉDITOS FUTUROS. EMPRÉSTIMOS

3. O conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97 - vigente à época dos fatos - compreende o 
resultado econômico auferido pela pessoa jurídica que importe efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer 
operações por ela realizadas, tributáveis ou não, e que resultem em real disponibilidade econômica, não albergando, contudo, 
as hipóteses de registro de crédito para recebimento futuro ou de ingresso de capital mediante empréstimo, como pretende a 
recorrente.

4. Referido conceito atende aos corolários da transparência e lisura do processo eleitoral, bem como à mens legis do dispositivo 
em testilha, pois o legislador objetivou afastar o desequilíbrio oriundo do grande afluxo de capitais nas campanhas, e, 
sobretudo, evitar potencial abuso de poder econômico oriundo do financiamento desmesurado por empresas.

[...]

CONCLUSÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO. SANÇÕES.

8. Acompanho o e. Ministro Henrique Neves (relator) para negar provimento ao recurso especial, mantendo as sanções 
impostas à recorrente.

(REspe nº 51-25/MG, rel. designado Min. Jorge Mussi, julgado em 4.4.2019, DJe de 31.5.2019 - grifos acrescidos)

Entretanto, em qualquer caso, a declaração do imposto de renda constitui documento essencial para nortear a observância do 
limite fixado no art. 81, § 1º, da Lei das Eleições, não sendo idônea para comprovar o faturamento da empresa a escrituração 
contábil, por ser documento unilateral, desprovido de fé pública. 
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Consoante pontuado pelo Ministro Jorge Mussi no referido REspe nº 51-25/MG (julgado em 4.4.2019, DJe de 31.5.2019), 

[...] segundo jurisprudência iterativa desta Corte, o parâmetro para se aferir excesso em doações de pessoas jurídicas em 
campanhas eleitorais é, de fato, o faturamento bruto declarado à Receita Federal [...]:

[...]

Ao se examinar o art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97 ressaem incontroversos o critério temporal (ano anterior à eleição) e o meio de 
prova (dados fornecidos pela Receita Federal) [...]. 

(grifos acrescidos)

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO ACIMA DO 
LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Não há a apontada omissão no acórdão embargado, porquanto assentado que a Corte de origem, fundamentadamente, 
decidiu, à míngua da ausência de declaração de Imposto de Renda, que o demonstrativo de resultado do exercício financeiro 
não é documento apto, por si só, a comprovar o faturamento da empresa no ano anterior da eleição, considerando se tratar de 
documentação não oficial e não revestida de presunção de veracidade tampouco de fé pública.

[...]

Embargos de declaração rejeitados.

(ED-AgR-AI nº 49-52/CE, rel. Min. Admar Gonzaga, julgados em 12.9.2017, DJe de 22.9.2017 - grifos acrescidos)

Destarte, o faturamento bruto não se confunde com o balanço anual da empresa, o qual não serve para comprovar a 
regularidade da doação eleitoral, que terá por base os valores efetivamente recebidos pela representada e declarados à Receita 
Federal.

Logo, a simples apresentação de balancetes e notas fiscais ou o demonstrativo de imóveis vendidos não são suficientes para 
comprovar o faturamento bruto para fins eleitorais.

Na espécie, segundo informações prestadas pela Receita Federal e colhidas do acórdão questionado, a recorrente doou R$ 
569.000,00 para campanhas eleitorais de candidatos que concorreram ao pleito de 2014. Por sua vez, o faturamento bruto, 
contido no documento oficial, foi de 

R$ 9.878.701,07. Assim, poderia ter doado apenas 2% desse valor, ou seja, 

R$ 197.574,02. Como foi ultrapassada em R$ 371.425,98 a citada baliza, é de rigor a manutenção da penalidade de multa.

Ademais, ressalto que a Lei nº 13.165/2015 revogou o art. 81 da Lei nº 9.504/1997, extinguindo as penalidades de doação 
eleitoral irregular promovida por pessoa jurídica, uma vez que as campanhas passaram a ser exclusivamente financiadas por 
recursos públicos ou contribuições de pessoas físicas. 

Contudo, suas disposições não retroagem para alcançar o momento em que o vício foi praticado, em consonância com o 
princípio do tempus regit actum. De fato, a Lei nº 13.165/2015 somente pode ser aplicada a partir das eleições de 2016, em 
obediência à irretroatividade das normas (AgR-REspe nº 56-23/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 
9.4.2019, DJe de 30.4.2019). Assim, também não há falar em nulidade do julgado impugnado por falta de fundamentação 
jurídica legal.

Por fim, no que tange à declaração de inconstitucionalidade do art. 81 da Lei nº 9.504/1997, o próprio Supremo Tribunal 
Federal, conforme se extrai da ata de julgamento da ADI nº 4.650/DF, deliberou que a decisão somente se aplica às eleições de 
2016 e seguintes, não afetando, portanto, o pleito de 2014. Confira-se:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. 
ART. 81 DA LEI Nº 9.504/97. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. ADI Nº 4650. SITUAÇÕES CONSOLIDADAS. RESSALVA. 
REVOGAÇÃO. LEI Nº. 13.165/2015. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. 
CADASTRO ELEITORAL. ANOTAÇÃO. NATUREZA INFORMATIVA. DESPROVIMENTO.

[...]

2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 81 da Lei 

nº 9.504/97 não alcança as doações realizadas no pleito de 2014, conforme definido pelo STF no exame da ADI nº 4650. Da ata 
desse julgamento constou expressamente que: "o Tribunal rejeitou a modulação dos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade por não ter alcançado o número de votos exigido pelo art. 27 da Lei 9.868/99, e, consequentemente, a 
decisão aplica-se às eleições de 2016 e seguintes, a partir da Sessão de Julgamento" .

3. Na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a revogação do artigo 81 da Lei nº. 9.504/97 não beneficia aqueles 
que, relativamente a pleitos anteriores, foram condenados por doação de recursos de campanha eleitoral acima do limite legal, 
haja vista a incidência do princípio do tempus regit actum.

[...]
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5. A anotação da procedência da representação por doação acima do limite legal no cadastro eleitoral dos dirigentes da 
empresa doadora possui viés meramente informativo, podendo, inclusive, ser adotada administrativamente pelo juiz eleitoral. 
Não caracteriza punição, por não se cuidar de sanção, nem extrapolação do pedido formulado na petição inicial. Serve apenas 
de subsídio para decisão a ser proferida na análise de eventual futuro pedido de registro de candidatura. Precedentes.

6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(AgR-AI nº 28-90/MG, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 14.9.2017, DJe de 3.10.2017).

Passo a apreciar o agravo interposto pelo MPE.

O inconformismo merece amparo.

A jurisprudência desta Corte Superior admite que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade sejam aplicados para 
regular a incidência da sanção de impedimento de a empresa licitar e contratar com o Poder Público por 5 anos (art. 81, § 3º, da 
Lei nº 9.504/1997), devendo tal penalidade ser cumulada com a de multa somente nas hipóteses mais gravosas.

Em outras palavras: 

[...] a violação do art. 81 da Lei nº 9.504/97 não sujeita o infrator, cumulativamente, às penas de multa e de proibição de 
contratar com o Poder Público, as quais decorrem da gravidade da infração e devem observar os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade [...]. 

[...]

(AgR-REspe nº 63-61/MG, rel. designado Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 26.10.2017, DJe de 7.12.2017)

Entretanto, conforme consta nos votos vencidos do julgado do Tribunal a quo, a doação irregular foi significativa (R$ 
371.425,98), ultrapassando em 187% o limite legal, e correspondeu a 3,76% do faturamento bruto da empresa, sendo 
adequada a pena de proibição de licitar e contratar com o Poder Público por 5 anos, cumulada com a de multa. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE SER 
CONSIDERADO O FATURAMENTO DE SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. MULTA E PROIBIÇÃO DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER 
PÚBLICO. ART. 81, §§ 2º E 3º, DA LEI 

Nº 9.504/1997, REVOGADO PELA LEI Nº 13.165/2015. SANÇÕES DE CARÁTER NÃO NECESSARIAMENTE CUMULATIVO. 
APLICAÇÃO DA SEGUNDA PENA CABÍVEL DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, AINDA QUE A MULTA 
TENHA SIDO FIXADA NO VALOR MÍNIMO.

[...]

1. Na origem, o TRE/SP manteve multa de R$ 6.338.558,65 aplicada à empresa por doações acima do limite legal, mas afastou a 
sanção de proibição de participar de licitações e de celebrar contratos com o Poder Público, imposta de forma simultânea no 

1º grau. As partes interpuseram recursos especiais eleitorais, pretendendo a empresa afastar a aplicação da multa e o MPE o 
restabelecimento da proibição de licitar e contratar com o poder público.

[...]

15. O entendimento do TSE é de que as sanções do § 2º e do § 3º do art. 81 da Lei nº 9.504/1997, hoje revogado pela Lei 

nº 13.165/2015, não são necessariamente cumulativas, devendo ser examinado, caso a caso, se a multa é suficiente ou se a ela 
deve se juntar a proibição de licitar e contratar com o poder público. Precedentes: REspe nº 54-50, Rel. Min. Henrique Neves da 
Silva, DJe de 27.8.2013; REspe nº 26-21, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.4.2017; REspe nº 115-52, Redatora para o acórdão Min. 
Rosa Weber, DJe de 2.6.2017.

16. Cabível a aplicação da sanção da proibição de licitar e contratar com o poder público em virtude de as doações superarem 
em muito o limite legal. Precedentes: REspe nº 47-48, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 12.6.2017; REspe nº 26-21, Rel. Min. 
Luiz Fux, DJe de 3.4.2017; REspe nº 15-14, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 10.11.2016; REspe nº 115-52, Redatora 
para o acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 2.6.2017.

17. Os dados trazidos no acórdão recorrido mostram que a empresa doou 4,6 vezes a quantia a que estava autorizada, ou seja, 

360% mais, e a cifra doada irregularmente foi expressiva 

(R$ 1.267.711,73). Houve, assim, infração grave a justificar a imposição, também, da pena de proibição de licitar e contratar 
com o poder público.

18. O TSE tem precedentes no sentido de que o fato de o tribunal a quo ter fixado a multa no mínimo legal mostraria que a 
infração não foi considerada grave ou de que, se reconhecida maior gravidade da conduta, o procedimento correto seria o 
agravamento da multa antes de se cogitar da imposição da penalidade da proibição de licitar e contratar com o poder público. 
Nessa linha: AI nº 139-04, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 10.11.2016; REspe nº 19-09, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe 
de 14.11.2017.

19. Não obstante, diante do texto legal, que cogita da imposição da sanção da proibição de licitar e contratar com o poder 
público "sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior" , ou seja, sem prejuízo da multa, a conclusão mais adequada é a de 
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que, presentes as circunstâncias do caso concreto, viabiliza-se a compreensão de que uma maior gravidade do excesso de 
doação pode levar ao agravamento da penalização via fixação da multa em valor acima do mínimo ou via imposição simultânea 
das duas penalidades.

20. É até mesmo possível que, para a empresa apenada, a depender da estrutura dos seus negócios, seja preferível a proibição 
de contratar com o poder público à exacerbação da multa 

(v.g. empresas que não costumam negociar com o Estado ou que têm negócios reduzidos com ele).

21. A pena de proibição de licitar e contratar com o poder público é mais efetiva, pois a pena pecuniária é, muitas vezes, de 
difícil execução, diante da inexistência ou dificuldade de localização de bens penhoráveis. Esse dado da realidade deve ser 
levado em conta para que se conclua que pode ser imposta a sanção da proibição de licitar e contratar com o poder público 
mesmo sem esgotamento das possibilidades de exacerbação da pena pecuniária.

22. A proibição de licitar e contratar com o poder público é sanção razoável para doações acima do limite legal. Embora não 
possam ser descartadas outras hipóteses, justificativa plausível para doações elevadas nas eleições, a ponto de ultrapassar o 
limite previsto em lei, seria o interesse em privilégios na contratação com o poder público. Assim, até para afastar qualquer 
hipótese de irregularidade em contratações como retribuição por doações, a penalidade de proibição de licitar e contratar com 
o poder público mostra-se razoável.

Conclusão

23. Agravos regimentais da empresa conhecidos e não providos. Recurso Especial do Ministério Público Eleitoral conhecido e 
provido.

(REspe nº 80-52/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15.5.2018, DJe de 20.11.2018 - grifos acrescidos)

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 81, § 1º, DA LEI 9.504/97.

[...]

6. De outra parte, o impedimento de a empresa licitar e contratar com o poder público por cinco anos - previsto no então 
vigente § 3º - aplica-se em hipóteses mais gravosas, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.

7. Na espécie, a magnitude econômica do ilícito atrai a reprimenda de forma cumulativa, sobretudo porque em 2009 a 
recorrente auferiu receitas no valor de R$ 11.887.701,01. Poderiam ser doados 

R$ 237.754,02 e doou-se a quantia de R$ 415.000,00, extrapolando-se em cerca de 74% o limite legal.

CONCLUSÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO. SANÇÕES.

8. Acompanho o e. Ministro Henrique Neves (relator) para negar provimento ao recurso especial, mantendo as sanções 
impostas à recorrente.

(REspe nº 51-25/MG, rel. designado Min. Jorge Mussi, julgado em 4.4.2019, DJe de 31.5.2019 - grifos acrescidos)

Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao recurso 
especial da empresa Vista do Parque Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e, com base no art. 36, § 7º, do Regimento 
Interno do Tribunal Superior Eleitoral, dou provimento ao agravo e, por conseguinte, ao recurso especial do MPE, a fim de 
impor, em cumulação com a multa, a pena de proibição de licitar e contratar com o Poder Público por 5 anos, contados do 
trânsito em julgado.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de outubro de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Nº 724-43.2016.6.10.0038 PERI MIRIM-MA 38ª Zona Eleitoral (SÃO BENTO)

EMBARGANTE: CARLOS DOURADO LOBATO NETO

ADVOGADOS: AMÉRICO BOTELHO LOBATO NETO - OAB: 7803/MA E OUTROS

EMBARGANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS POR MANGABEIRAS

ADVOGADO: AMÉRICO BOTELHO LOBATO NETO - OAB: 7803/MA 

EMBARGADO: CLEOMAR DE JESUS PEREIRA

ADVOGADO: MATEUS COELHO MAIA LAGO - OAB: 15751/MA
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Ministro Og Fernandes

Protocolo: 3.452/2018

DECISÃO

A Coligação Unidos por Mangabeiras opôs embargos de declaração (fls. 679-684) à decisão com o seguinte teor: 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. FALTA DE PROVAS. DEFICIÊNCIA RECURSAL. 
SÚMULA 27/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia (Súmula 27/TSE).

2. Na espécie, a única matéria analisada no acórdão de improcedência cinge-se à suposta compra de votos por Rodrigo Botelho 
de Melo Coelho e Luiz Silveira Lima Júnior, Prefeito e Vice-Prefeito de São Raimundo das Mangabeiras/MA eleitos em 2016.

3. Entretanto, no recurso especial atribui-se "abuso de poder econômico qualificado"  a "José Aguiar Neto e Ana Marta Lopes 
Aguiar" , pessoas sem nenhum liame com a presente demanda.

4. Ademais, a agravante confunde os institutos do abuso de poder econômico e da compra de votos para concluir que a 
cassação de diploma estaria prejudicada e, de modo contraditório, formular pedido final para "cassar os mandatos do 
representado" .

5. Manutenção do aresto a quo, na linha do parecer da 

d. Procuradoria-Geral Eleitoral.

6. Agravo a que se nega seguimento.

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela Coligação Unidos por Mangabeiras contra decisum da Presidência do TRE/MA em que se 
inadmitiu recurso especial manejado em detrimento de aresto proferido em sede de representação por captação ilícita de 
sufrágio.

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pela negativa de seguimento ao agravo (fls. 668-670).

É o relatório. Decido.

A teor da Súmula 27/TSE, "é inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da 
controvérsia" .

Na espécie, a única matéria analisada no acórdão de improcedência cinge-se à suposta compra de votos por Rodrigo Botelho de 
Melo Coelho e Luiz Silveira Lima Júnior, Prefeito e Vice-Prefeito de São Raimundo das Mangabeiras/MA eleitos em 2016.

No agravo, entretanto, atribui-se "abuso de poder econômico qualificado"  a "José Aguiar Neto e Ana Marta Lopes Aguiar" , 
pessoas que nem sequer constam como parte na presente demanda (fl. 628).

Ademais, a agravante confunde os institutos do abuso de poder econômico e da compra de votos para concluir que a cassação 
de diploma estaria prejudicada. No entanto, de modo contraditório, formula pedido final para "cassar os mandatos do 
representado" . Confira-se (fls. 628 e 631):

No caso sub examine, temos, então, o seguinte panorama jurídico: como o abuso de poder econômico em que incidiram os 
representados, conforme já demonstrado, é um abuso de poder qualificado, gerador da inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, 
da Lei das Inelegibilidades, a cassação do registro de candidatura ou diploma dos mesmos [sic] é uma decorrência direta 
também da aplicação do mencionado dispositivo da LC 64/90, prejudicando, assim, a incidência ao presente caso da sanção 
idêntica disposta no caput, in fine, do art. 41-A da Lei 9.504/97, aplicáveis às hipóteses de abuso de poder econômico simples 
[...].

Do exposto, tendo em vista as razões ora expostas, pede e espera o recorrido que Vossa Excelência, que conheça do agravo e 
no mérito seja julgada procedente para cassar os mandatos do representado [sic].

Assim, diante de notória deficiência de natureza formal, o recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, na linha do que 
também preconizou a d. Procuradoria-Geral Eleitoral.

Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 36, 

§ 6º, do RI-TSE.

Embora a Coligação tenha identificado o AI nº 724-43/MA, de minha relatoria, na petição de embargos, entendo que houve 
incorreta identificação do feito, porquanto se verifica das razões recursais que a decisão embargada foi lavrada pelo Ministro 
Jorge Mussi nos autos do AI nº 161-61.2016.6.10.0034/MA (DJe de 28.6.2019). 

Nesse contexto, a juntada da peça nestes autos ocorreu devido à incorreta identificação do número do processo na petição, de 
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modo que é de rigor o desentranhamento dos autos da peça recursal e sua devolução ao subscritor.

Ante o exposto, determino à Secretaria Judiciária desta Corte o desentranhamento da peça recursal de fls. 679-684 para que 
seja devolvida ao seu subscritor para fins de direito.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília,  1 de outubro de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 187-25.2016.6.09.0119 APARECIDA DE GOIÂNIA-GO 132ª Zona Eleitoral (APARECIDA DE 
GOIÂNIA)

AGRAVANTES: LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA E OUTRO

ADVOGADO: GUILHERME VILELA PATO REZENDE - OAB: 36842/GO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Og Fernandes

Protocolo: 6.861/2018

DECISÃO

Eleições 2016. Agravo. Conduta vedada. Prefeito. Propaganda por 

e-mail institucional. Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997. Condenação pelas instâncias de origem. Pagamento de multa no valor 
mínimo legal. Dispêndio de recurso público e efetiva publicação para a caracterização do ilícito. Desnecessidade. Precedentes. 
Dissídio não configurado. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Pretensão de reexame. Impossibilidade. Enunciado 
nº 24 da Súmula do TSE. Inviabilidade do apelo nobre. Negado seguimento ao agravo.

O Ministério Público Eleitoral propôs representação em desfavor (1) de Luiz Alberto Maguito Vilela, então prefeito de Aparecida 
de Goiânia/GO, (2) de Ozeias Laurentino Ferreira Júnior, secretário de comunicação, (3) de Gustavo Mendanha, candidato ao 
cargo de prefeito em 2016, (4) do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e 

(5) da Coligação Para Aparecida Seguir Avançando, com base em suposta violação ao art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, tendo 
em vista a prática da conduta vedada consubstanciada no envio, em período vedado, de propaganda institucional por meio de 
correio eletrônico oficial do gabinete do prefeito.

O Juízo da 132ª Zona Eleitoral/GO julgou procedente, em parte, a representação quanto aos representados Luiz Alberto 
Maguito Vilela e Ozeias Laurentino Ferreira Júnior, a fim de condená-los ao pagamento de multa individual no valor mínimo 
legal de R$ 5.320,50. Quanto aos demais representados, julgou-a improcedente. 

Interposto recurso eleitoral por Luiz Alberto Maguito Vilela e Ozeias Laurentino Ferreira Júnior, o Tribunal Regional Eleitoral de 
Goiás negou-lhe provimento, nos termos do acórdão assim ementado (fl. 173):

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, INCISO VI, ALÍNEA "b" , DA LEI Nº 9.504/1997. 
ELEIÇÕES 2016. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DO VICE-PREFEITO. REJEITADA. DIVULGAÇÃO DE 
INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

1 - Nas ações em que o mérito for pela aplicação de sanções diversas da cassação de registro, diploma ou mandato (na 
hipótese, a ação foi julgada procedente apenas para aplicar multa ao titular do cargo), não se configura hipótese de 
litisconsorte passivo necessário do vice-prefeito.

2 - A conduta praticada pelos recorrentes, consubstanciada no envio de e-mail convidando para a inauguração de obra pública, 
através de endereço eletrônico do gabinete do prefeito, às vésperas do pleito, contraria a norma inserta no art. 73, VI, "b" , da 
Lei 

nº 9.504/97.

3 - É vedada a veiculação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, ainda que gratuita ou onerosa, 
independentemente de haver em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação social, ressalvadas as hipóteses 
previstas em lei.

4 - Recurso conhecido e desprovido.
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Contra o referido aresto as partes interpuseram recurso especial (fls. 190-198), com suporte nos arts. 276, I, a e b, do Código 
Eleitoral e 37 da Res.-TSE nº 23.462/2015, em cujas razões alegaram, em suma, afronta ao art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, 
bem como dissídio jurisprudencial em relação a julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 

Asseveraram ser o caso tão somente de revalorar a prova para chegar à conclusão acerca da impossibilidade de configuração de 
publicidade institucional no presente caso, quer pela ausência de dispêndio de recursos públicos, quer pela ausência de efetiva 
publicação. Segundo afirmaram (fl. 197):

Para além da falta de dispêndio de recursos públicos, a divulgação acerca da inauguração da nova via de trânsito se deu 
exclusivamente através de e-mail e teve como destinatários um restrito número de pessoas, notadamente autoridades locais (fl. 
14).

Não houve, portanto, a necessária e efetiva "veiculação"  de publicidade institucional a ensejar a subsunção do caso à hipótese 
vedada pela legislação eleitoral, mesmo porque, repita-se, feita exclusivamente por e-mail e direcionada a pouco mais de 30 
(trinta) pessoas que exercem relevantes funções no Município de Aparecida de Goiânia (Juízes e Delegados de Polícia, por 
exemplo - fl. 14). (grifos no original) 

Requereram o conhecimento e o provimento do recurso especial para reformar o acórdão regional, a fim de que fossem 
julgados totalmente improcedentes os pedidos feitos na representação, afastando-se, por conseguinte, a multa que lhes foi 
imposta. 

O apelo nobre não foi admitido pela Presidência do Tribunal regional (fls. 232-235), haja vista a aplicação dos Enunciados 
Sumulares nºs 24 e 30 do Tribunal Superior Eleitoral.

Sobreveio então o presente agravo (fls. 238-248), em que os agravantes, além de reiterarem os argumentos trazidos no recurso 
especial, ainda alegam ter a decisão questionada incidido em vício de fundamentação, pois, a despeito de o apelo nobre ter sido 
manejado com base nas alíneas a e b do inciso I do art. 276 do CE, apenas um desses fundamentos foi objeto de análise, não 
tendo sido apreciada a alegação de dissídio. Enfatizam que (fl. 247):

[...] deixaram claro no bojo do REsp a desnecessidade de reexame de fatos e provas para alcançar as conclusões expostas no 
recurso. Como dito, basta a simples revaloração das provas existentes nos autos, pois o E. TRE-GO valorou-as de maneira 
equivocada [...] (grifos no original)

Pedem seja o agravo conhecido e provido, a fim de que, em caráter sucessivo: (a) o despacho denegatório do apelo nobre seja 
cassado, por vício de fundamentação, determinando-se o retorno dos autos à origem para nova decisão, ou (b) o recurso 
especial seja apreciado e, ao final, provido.

O MPE apresentou contrarrazões ao agravo (fls. 255-272).

A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 276-279).

É o relatório. Passo a decidir.

O agravo é tempestivo (art. 279 do CE). A decisão recorrida foi publicada em 17.9.2018, segunda-feira (fl. 237). O presente 
agravo foi interposto em 20.9.2018, quinta-feira (fl. 238), em petição subscrita por advogado constituído nos autos (fls. 75 e 
168).

Contudo, o agravo não merece prosperar, pois o recurso especial que pretende viabilizar não tem condições de êxito.

No que tange à gratuidade e à divulgação sem efetiva publicação, o acórdão regional está em conformidade com a 
jurisprudência desta Corte, que entende não afastar a ilicitude o fato de a publicidade ter sido feita de forma gratuita e por 
meio de simples divulgação do material publicitário por e-mail. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. 

ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. PROPAGANDA MEDIANTE E-MAIL INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO PELA 
LEGISLAÇÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA. 

1. Não há como alterar a conclusão da Corte de origem, no sentido de que o primeiro agravante, então prefeito e candidato à 
reeleição, veiculou, de modo dissimulado, propaganda, mediante e-mail institucional, no período vedado, por meio da 
assessoria de imprensa da prefeitura municipal de São Caetano do Sul. Incidência do verbete sumular 24 do TSE.

2. Segundo a jurisprudência do TSE, "o Chefe do Poder Executivo, na condição de titular do órgão em que veiculada a 
publicidade institucional em período vedado, é por ela responsável, haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo 
divulgado na página eletrônica oficial do Governo do Estado. Precedentes: AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min. João Otávio de 
Noronha, DJe de 23.9.2014, e AgR-REspe 355-90/SP, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 24.5.2010"  (RO 2511-09, rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 2.3.2017).

3. A decisão do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, 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 1440-90, rel. Min. João Otávio de Noronha, 
julgado em 24.2.2015).
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Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI nº 433-03/SP, rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em 28.8.2018, DJe de 26.9.2018, grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PÁGINA OFICIAL DA 
PREFEITURA. FACEBOOK. DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO VEDADO. APLICAÇÃO DE 
MULTA INDIVIDUAL DE R$ 5.320,50 NA ORIGEM. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NAS RAZÕES DO AGRAVO. 
DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. A argumentação expendida no Agravo Regimental constitui mera reiteração dos argumentos insertos nas razões do Agravo 
interposto da decisão que inadmitiu o Recurso Especial manejado contra o acórdão do TRE do Rio Grande do Sul, e não são, por 
esse motivo, aptas para ensejar a reforma da decisão recorrida.

2. A jurisprudência desta Corte assinala a ilicitude da conduta consistente na publicação de notícias inerentes aos feitos da 
Administração Pública, em período vedado, na página do Facebook. Além disso, o fato de a publicidade ter sido veiculada em 
rede social de cadastro e acesso gratuito não afasta a ilicitude da conduta. Precedente: REspe 1490-19/PR, Rel. Min. JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 5.11.2015.

[...]

5. Não merece reparos a conclusão da Corte a quo, pois a decisão regional encontra-se em consonância com a jurisprudência 
deste Tribunal Superior, incidindo na espécie a Súmula 30 do STJ.

6. Agravo Interno ao qual se nega provimento.

(AgR-AI nº 160-33/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 19.9.2017, DJe de 11.10.2017 - grifos acrescidos)

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.

[...]

4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no Facebook, rede social de cadastro e 
acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta.

5. Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada um dos agravantes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgR-REspe nº 1490-19/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24.9.2015, DJe de 5.11.2015 - grifos acrescidos)

Portanto, como bem assentado na decisão agravada, o acórdão regional está em consonância com o entendimento deste 
Tribunal Superior, razão pela qual também tem aplicação o Enunciado Sumular nº 30 desta Corte ("não se conhece de recurso 
especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal Superior Eleitoral" ), cujo teor, como é cediço, aplica-se igualmente aos recursos especiais interpostos com esteio na 
alínea a do inciso I do art. 276 do CE.

Assim, diversamente do que defendido pelos agravantes, é de se concluir que o recurso especial foi obstado por ambos os 
fundamentos constantes do inciso I do art. 276 do CE, não havendo falar, portanto, em nulidade da decisão agravada por vício 
de fundamentação. 

Ressalto, ainda, do parecer ministerial, que (fl. 278v.):

[...] merece atenção o fato de que a pretensão recursal busca, de fato, concitar o órgão julgador a revisitar o conjunto fático-
probatório, ao afirmar que (fl. 197):

a) "a divulgação acerca da inauguração da nova via de trânsito se deu exclusivamente através de e-mail e teve como 
destinatários um restrito número de pessoas, notadamente autoridades locais"; e

b) "o conteúdo do e-mail, muito diferentemente da tentativa inicial de se divulgar efetivamente uma `publicidade institucional" 
aos `transeuntes de Aparecida de Goiânia" [...] revela muito mais um convite destinado apenas àquelas autoridades".

24. Essas asserções destoam abertamente da conclusão a que chegou a Corte Regional - que é soberana no exame dos 
elementos probatórios -, para quem "os documentos indicam que a finalidade foi buscar o preparo do eleitor, sufragando 
candidato apoiado pelo gestor do município, diante da pretensão da prefeitura municipal de inaugurar obra em pleno processo 
eleitoral" (fl. 178).

25. É fora de dúvida, portanto, que para afastar referida compreensão e aventar eventual transgressão ao art. 73, VI, "b" , da Lei 
nº 9.504/1997, seria imprescindível adentrar o acervo fático-probatório e substituir o que assentado, providência, contudo, 
vedada na estreita via do especial, considerado o teor do enunciado nº 24 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral [...]. (grifos 
no original)

Ante o exposto, e acolhendo o parecer ministerial, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior 
Eleitoral, nego seguimento ao agravo.
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Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de outubro de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 243-16.2016.6.26.0271 SOROCABA-SP 271ª Zona Eleitoral (SOROCABA)

AGRAVANTE: JOSÉ APOLO DA SILVA

ADVOGADO: FABRÍCIO DA SILVA LOPES - OAB: 319993/SP

Ministro Og Fernandes

Protocolo: 7.471/2018

DECISÃO

Eleições 2016. Agravo. Prestação de contas. Candidato. Vereador. Contas desaprovadas. Decisão agravada. Fundamento não 
refutado. Enunciado nº 26 da Súmula do TSE. Ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial ante a ausência de cotejo 
analítico capaz de evidenciar a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas colacionados. Negado 
seguimento ao agravo. 

Trata-se da prestação de contas de campanha de José Apolo da Silva, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2016.

Na origem, o Juízo da 271ª Zona Eleitoral de Socoraba/SP desaprovou as contas do candidato, sob o fundamento de que foram 
constatadas diversas irregularidades nas contas do candidato que (fl. 170): 

[...] analisadas num contexto global, comprometem a lisura das contas, notadamente aquelas descritas no item 3.6 (160/164), 
que versou sobre a utilização de receitas de origem não identificada, ora denominadas recursos financeiros próprios do 
candidato, mas, sem possuir correspondência na declaração de bens, do registro de candidatura [...].  

Os embargos de declaração opostos (fls. 179-198) foram rejeitados (fl. 209).

Interposto recurso eleitoral (fls. 215-243), o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por maioria, negou-lhe provimento, nos 
termos do acórdão assim ementado (fl. 285):

Recurso Eleitoral. Prestação de contas de campanha. Eleições 2016. Vereador. Contas desaprovadas. Preliminar de nulidade 
afastada. Aplicação de recursos próprios não declarados no registro de candidatura. Afronta ao art. 56 da Res. TSE nº 
23.463/2015. Inviabilidade na aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inadmissibilidade da apresentação 
de documentos em sede recursal. Preclusão. Inteligência do expressamente disposto no § 1º do art. 64 da Res. TSE nº 
23.463/15. Precedentes. Falha que compromete a lisura e confiabilidade da prestação de contas. Sentença mantida. Matéria 
preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

A essa decisão José Apolo da Silva opôs embargos de declaração (fls. 305-318), os quais foram rejeitados pela Corte regional 
(fls. 333-340).

Seguiu-se a interposição de recurso especial (fls. 343-359), fundamentado no art. 121, § 4º, I e II da Constituição Federal, em 
que se alega nulidade processual e aponta dissídio jurisprudencial.

Argumentou que a Res.-TRE/SP nº 390/2016 é inconstitucional, pois fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defendeu, ademais, ser possível apresentar documentos na fase recursal em homenagem aos princípios da verdade real e da 
ampla defesa.

O apelo foi inadmitido pela Presidência do TRE/SP, com base na incidência dos Enunciados nºs 24 e 30 da Súmula do Tribunal 
Superior Eleitoral (fls. 363-365).

Sobreveio o presente agravo (fls. 371-378), por meio do qual José Apolo da Silva assevera que não pretende a rediscussão 
fática, 

"[...] o Recurso Especial é de clareza solar, ao apontar que a referida intimação (fls. 148/150) ocorreu de forma irregular, em 
desconformidade com a legislação aplicada [...]"  (fl. 373).

Alega que "[...] foi ventilado no Recurso Especial que a Resolução do TRE/SP nº 390/2016 é inconstitucional, pois fere o 
contraditório e ampla defesa, direito consagrado em nossa Carta Magna [sic]"  (fl. 373).

Quanto à divergência jurisprudencial, sustenta que "[...] há sim dissonância com julgados de outros Tribunais, os quais 
decidiram pela possibilidade de apresentação de documentos na fase recursal em homenagem ao Princípio da Busca da 
Verdade Real"  (fls. 374-375). 
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Por fim, requer o conhecimento e o provimento do agravo.

A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento do agravo (fls. 384-385v.).

É o relatório. Passo a decidir.

O agravo é tempestivo. A decisão agravada foi publicada no DJe em 31.10.2018, quarta-feira (fl. 368), e o presente apelo foi 
interposto no dia 6.11.2018, terça-feira (fl. 371), em petição subscrita por advogado devidamente constituídos nos autos (fl. 
10).

Contudo, a preservação do juízo de inadmissibilidade do recurso especial é medida que se impõe. 

O agravante, nas razões de seu recurso, apenas transcreve trechos da decisão agravada sem, contudo, contrapor os seus 
fundamentos. Além disso, a parte se restringe a repetir argumentos do recurso especial e afirmar, genericamente, que não visa 
a rediscutir fatos e provas constantes nos autos.

Como se sabe, em obediência ao princípio da dialeticidade, é dever do agravante refutar os fundamentos da decisão que obstou 
o regular processamento do recurso especial, sob pena de subsistirem as conclusões desta. A propósito, o art. 932, III, do 
Código de Processo Civil/2015 estabelece que o relator não conhecerá de recurso que não tiver impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida.

A jurisprudência desta Corte já firmou o entendimento de que é ônus da parte agravante afastar especificamente os 
fundamentos adotados pelo presidente do Tribunal a quo na inadmissão do recurso especial. Nesse sentido, cito, 
ilustrativamente, os seguintes precedentes: AgR-AI nº 315-49/RJ, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 22.2.2018, DJe de 
16.3.2018; AgR-AI nº 140-41/MG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15.8.2017, DJe de 17.10.2017.

Ressalto que esta Corte já firmou a compreensão de que: 

[...] o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de 
infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios 
fundamentos. 

[...]

(AgR-AI nº 231-75/MG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.4.2016, DJe de 2.8.2016)

Ainda nessa linha, menciono trecho da decisão desta Corte no AgR-AI nº 154-43/GO, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 
17.5.2018, DJe de 2.8.2018:

[...] na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, o ônus de impugnar fundamentos da decisão que obstaram o regular 
processamento do seu recurso é do agravante, sob pena de subsistirem as conclusões do decisum monocrático. Aplicação da 
Súmula nº 26/TSE.

[...]

(AgR-AI nº 154-43/GO, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 17.5.2018, DJe de 2.8.2018)

Desse modo, incide o óbice do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, segundo o qual é inadmissível o recurso que deixe de 
impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que seja, por si só, suficiente para a manutenção desta.

De igual modo, o recurso não merece trânsito pela hipótese afeta à existência de dissenso jurisprudencial (art. 276, I, b, do CE). 
Para configurá-lo, a jurisprudência deste Tribunal não se contenta apenas com a descrição das ementas dos julgados tidos como 
paradigmas, como fez o ora agravante. Ao contrário, exige que sejam explicitados os trechos dos acórdãos em que observadas 
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Cito precedente:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA 
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO NO RECURSO ESPECIAL. 
DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É inadmissível o agravo interno que deixa de atacar todos os fundamentos da decisão monocrática, nos termos da Súmula 

nº 26/TSE.

2. Para fins de demonstração da divergência jurisprudencial, não basta a indicação de julgados contendo teses jurídicas diversas 
daquelas aplicadas nos autos; é necessário que o recorrente demonstre, de maneira analítica, a semelhança entre as situações 
concretas decididas. A ausência de cotejo analítico implica o não conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula nº 
28/TSE.

3. A determinação de início de cumprimento da pena, ainda que de forma provisória, constitui causa interruptiva da prescrição, 
nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal.

4. Negado provimento ao agravo regimental.

(AgR-REspe nº 41-80/RO, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25.9.2018, DJe de 31.10.2018 - grifos acrescidos)

Logo, incide o Enunciado nº 28 da Súmula desta Corte Superior, consoante o qual: 
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A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do 
Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre 
os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.

Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de outubro de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 693-59.2016.6.09.0132 APARECIDA DE GOIÂNIA-GO 132ª Zona Eleitoral (APARECIDA DE 
GOIÂNIA)

AGRAVANTE: VALDEMIR SOUTO DE SOUZA

ADVOGADOS: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB: 43056/DF E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: ELIAS ALVES DA SILVA

ADVOGADOS: NELSON BUGANZA JUNIOR - OAB: 1973-A/DF E OUTRA

Ministro Og Fernandes

Protocolo: 1.304/2019

DECISÃO

Eleições 2016. Agravo. Representação. Vereador eleito. Arrecadação e gastos ilícitos de recursos. Reconhecimento pelas 
instâncias ordinárias, com base no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997. Cassação de diploma. Alegação de ofensa aos arts. 275 do CE 
e 489 e 1.022 do CPC/2015. Inexistência. Pretensão de reexame. Inviabilidade. Incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 
Segundos e terceiros embargos de declaração considerados protelatórios. Manutenção da multa imposta. Precedentes. Negado 
seguimento ao agravo.

Na origem, o Ministério Público Eleitoral propôs representação eleitoral em desfavor de Valdemir Souto de Souza, candidato 
eleito vereador pelo Município de Aparecida de Goiânia/GO em 2016, em razão de arrecadação e gastos ilícitos durante a sua 
campanha.

O pedido da referida ação foi julgado procedente pelo Juízo de primeiro grau para cassar o mandato eletivo de Valdemir Souto 
de Souza e anular o respectivo diploma, condicionando-se, contudo, a destituição do cargo ao trânsito em julgado do feito.

Interpostos recursos, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás proveu o manejado pelo assistente simples do Ministério Público 
Eleitoral, Elias Alves da Silva, para retirar da sentença a determinação de se aguardar o trânsito em julgado para o afastamento 
do representado, e negou provimento ao recurso interposto por Valdemir Souto de Souza.

O acórdão regional foi assim ementado (fl. 1.097):

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. NULIDADE. REJEIÇÃO. ARRECADAÇÃO E 
GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS (ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97). CONFIGURAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. DESPROVIMENTO. 
CASSAÇÃO MANTIDA.

1.  Não são nulas as provas extraídas de aparelhos celulares apreendidos mediante decisão judicial, bem como não há 
irregularidades na utilização como provas de relatório emitido por servidor público;

2.  O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento 
do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal com efeito suspensivo (art. 257 do Código Eleitoral);

3.  Considerando que a sentença que cassou o registro do candidato foi proferida após a eleição, deve-se atribuir os seus votos 
ao partido/coligação ao qual concorreu ao pleito;

4.  A utilização de recursos oriundos de verba desviada do Município constitui conduta grave e vedada pela norma eleitoral; 
como também, a omissão de gastos eleitorais, como forma de mascarar a captação ilícita de sufrágio e a compra de apoio de 
lideranças religiosas para angariar votos dos fiéis congregantes de Igreja no Município;

5.  Provas contundentes atestando a falta de capacidade financeira do recorrente para o aporte em campanha realizado, 
violando o bem jurídico tutelado pelas normas reguladoras da arrecadação e gastos na campanha eleitoral, a desvelar a 
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conduta de captação e gastos ilícitos de recursos e implicar a cassação do diploma outorgado; e

6.  Recurso interposto por Elias Alves da Silva conhecido e provido; e recurso interposto por Valdemir Souto de Souza, 
conhecido, preliminar de nulidade de provas rejeitada e, no mérito, negado provimento.

Os primeiros embargos de declaração opostos por Valdemir Souto de Souza (fls. 1.109-1.124) foram conhecidos e acolhidos, em 
parte, exclusivamente para integrar o acórdão, sem efeitos modificativos (fls. 1.153-1.170). 

Os segundos (fls. 1.189-1.195), por sua vez, foram conhecidos e rejeitados pelo Tribunal a quo, mediante a aplicação de multa 
de 2 salários-mínimos ao embargante (fls. 1.298-1.310). 

Já o terceiro recurso integrativo (fls. 1.321-1.323v.), também manejado por Valdemir Souto de Souza, foi conhecido e rejeitado 
mediante a majoração, para 5 salários-mínimos, da multa que lhe havia sido imposta, em razão de seu caráter protelatório (fls. 
1.359-1.367).

Contra o citado aresto regional e seus integrativos, Valdemir Souto de Souza interpôs recurso especial (fls. 1.373-1.395), no qual 
alegou, inicialmente, a nulidade do acórdão dos embargos de declaração, por afronta aos arts. 275 do Código Eleitoral e 489, § 
1º, VI, e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a não apreciação das seguintes questões de ordem pública: 

a) afronta ao quórum de deliberação disposto no art. 28, § 4o, do CE; 

b) inadmissibilidade do recurso autônomo aviado pelo assistente simples nos autos; 

c) ilicitude no uso de dados do WhatsApp do recorrente sem o necessário juízo de ponderação ou de proporcionalidade para 
justificar a restrição ao direito fundamental da intimidade e da vida privada, protegido pelo art. 5º, X, da Constituição; 

d) ausência de citação dos líderes religiosos da Igreja Esperança como litisconsortes passivos necessários; e

e) inidoneidade da fundamentação per relationem adotada no voto divergente proferido pelo juiz redator, com a consequente 
necessidade de restabelecimento do voto do relator originário no ponto em que afastou os ilícitos previstos nos arts. 30-A e 41-
A da Lei nº 9.504/1997.

Sustentou o recorrente a afronta aos arts. 30-A e 41-A da Lei nº 9.504/1997, devendo, no tocante ao ponto, ser restabelecido o 
voto do relator originário, que entendeu pela não configuração dos ilícitos neles capitulados. 

Enfatizou, ainda, não ter se caracterizado a prática de abuso de poder religioso/econômico, pois (fl. 1.392v.):

[...] as igrejas, como grupos de interesse, podem usar seus espaços para divulgar as candidaturas que representem a instituição 
no jogo democrático, criando condições para que os fiéis possam se inteirar e contribuir com propostas.

Defendeu, por fim, o total descabimento da multa que lhe foi aplicada, tendo em vista a ausência de intuito protelatório no 
aviamento dos recursos integrativos. Isso porque, segundo afirma (fl. 1.393):

Por causa do requisito do prequestionamento, consubstanciado na Súmula 72 do TSE, os embargos de declaração foram 
opostos de modo responsável e motivado, sempre invocando jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não havendo 
qualquer dolo do embargante de alongar indevidamente o curso do processo, dolo que não pode ser presumido.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o conhecimento e o provimento do apelo nobre, 
julgando-se procedentes os pedidos nele formulados. 

O recurso especial foi inadmitido pelo presidente do TRE/GO devido à ausência dos pressupostos de admissibilidade e à 
pretensão de reexame (fls. 1.401-1.409).

Sobreveio, então, o presente agravo (fls. 1.415-1.428), no qual a parte alega pretender tão somente a revaloração jurídica das 
circunstâncias de fato já consignadas no acórdão regional. 

Reitera, quanto ao mais, os argumentos trazidos com o recurso especial, a fim de requerer o conhecimento e o provimento do 
presente agravo e, por conseguinte, do próprio apelo nobre.

Contrarrazões do MPE às fls. 1.491-1.545 e do assistente às 

fls. 1.436-1.478.

Por meio de decisão (fls. 1.601-1.602), indeferi o pedido liminar de efeito suspensivo ao agravo.

A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls. 1.605-1.610v.).

É o relatório. Passo a decidir.

O agravo é tempestivo. A decisão recorrida foi publicada em 6.2.2019, quarta-feira (fl. 1.414). O presente agravo foi interposto 
em 11.2.2019, segunda-feira (fl. 1.415), em petição subscrita por advogada constituída nos autos (fls. 163, 807 e 1.195v.).

A irresignação, contudo, não merece prosperar, pois o recurso especial que pretende viabilizar não tem condições de êxito.

No tocante à alegada afronta ao art. 28, § 4º, do CE, que trata do quórum específico quando os feitos versam sobre cassação de 
registro ou diploma, não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que, conforme assentado no aresto que apreciou os 
terceiros embargos de declaração por ele opostos perante o Tribunal regional, a referida questão está preclusa, nos termos do 
art. 278 do CPC/2015, o qual prevê que "[...] a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à 
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parte falar nos autos, sob pena de preclusão" .

De fato, se o recorrente considerou afrontado o disposto no referido § 4º do art. 28 do CE - segundo o qual "as decisões dos 
Tribunais Regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas 
somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros"  -, cumpria-lhe ter suscitado questão de ordem, 
ainda durante o julgamento plenário, visando a sanar o suposto vício, e não ter devolvido a matéria apenas nos terceiros 
embargos de declaração aviados perante aquela instância, tal como ocorrido na espécie.

Lado outro, não há falar em qualquer prejuízo, na medida em que o julgamento plenário perante o TRE/GO ocorreu com o 
quórum completo, tendo o seu presidente participado de todas as discussões e somente não tendo votado em razão da ampla 
maioria já formada naquela assentada em desfavor do recorrente (cinco votos a um). 

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APRESENTAÇÃO POR ADVOGADO SEM 
PROCURAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADES QUE CONTAMINARAM PERCENTUAL ELEVADO 
DAS CONTAS. VALOR NOMINAL SIGNIFICATIVO. APLICAÇÃO LIMITADA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 
RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ENFRENTADOS EM DECISÃO INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26 DO TSE.

1. A nulidade processual só pode ser pronunciada quando estiver demonstrado o efetivo prejuízo para a parte, devendo ser 
suscitada na primeira oportunidade que couber ao interessado se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

[...]

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE: AgR-REspe nº 1266-92/MS, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 8.11.2016, DJe de 21.11.2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NA FORMA DO § 1º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A INTIMAÇÃO DA 
DECISÃO DE PRONÚNCIA SERÁ FEITA AO DEFENSOR CONSTITUÍDO, AO QUERELANTE E AO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO: INC. I DO ART. 420 DO CPP. O ACUSADO SOLTO QUE NÃO FOR ENCONTRADO SERÁ INTIMADO POR EDITAL: 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CPP. É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA 
OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE 
NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

IV - É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena 
de preclusão temporal e convalidação do ato.

V - Os fundamentos expostos no decisum combatido estão em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte que 
orienta a resolução das questões postas à exame.

VI - Agravo a que se nega provimento.

(STF: HC nº 156.616 <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=156616&classe=HC-
AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M> AgR/PE, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
julgado em 17.9.2018, DJe de 21.9.2018)

Já a tese de que o TRE/GO não poderia ter conhecido e dado provimento ao recurso eleitoral autônomo manejado pelo 
assistente simples, Elias Alves da Silva, para retirar da sentença o comando que condicionou a destituição do mandato eletivo 
ao trânsito em julgado da decisão, também não prospera. 

A uma, porque invocada apenas por ocasião dos segundos declaratórios, quando também já preclusa a matéria; a duas, por se 
referir a questão sobre a qual o Tribunal de origem poderia ter decidido até mesmo de ofício, sob pena de a execução de seus 
julgados ficar à mercê de ato jurisdicional singular, o que se mostraria teratológico. 

Confira-se, mutatis mutandis, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

CRIMINAL. HC. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS 
DE PRONTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO MEIO ELEITO. PLEITO EXAMINADO À EXAUSTÃO NAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS. SENTENÇA QUE PERMITIU A LIBERDADE DO RÉU ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. 
DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO PRISIONAL. LIMITAÇÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE NÃO VINCULA O 
TRIBUNAL DE 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. LEGALIDADE DA IMEDIATA EXECUÇÃO DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO 
SUSPENSIVO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267 DESTA CORTE. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PARA PROPOR AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ATESTADO DE POBREZA E REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. 
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. 

[...]

A 3ª Seção desta Corte firmou posicionamento no sentido de que embora o Julgador de 1º grau condicione a expedição de 
mandado prisional ao trânsito em julgado da condenação, tal limitação não vincula o Tribunal de 2º grau de jurisdição, ainda 
que o Ministério Público deixe de interpor recurso. Precedentes.
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A custódia atacada pela impetração constitui-se em efeito da condenação.

Tanto o recurso especial quanto o extraordinário não têm, de regra, efeito suspensivo, razão pela qual sua eventual 
interposição não tem o condão de impedir a imediata execução do julgado, com a expedição de mandado de prisão contra os 
pacientes para o início do cumprimento da pena. Precedentes do STJ e do STF. 

[...]

Ordem denegada.

(HC nº 39.122/RS, rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 15.2.2005, DJ de 7.3.2005 - grifos acrescidos)

Também não se verifica a alegada afronta aos arts. 275 do CE e 1.022 do CPC/2015, consistente na suposta omissão do TRE/GO 
na abordagem de questões consideradas de suma importância para o recorrente (ilicitude das provas e ausência de citação dos 
líderes religiosos), conquanto, da leitura dos acórdãos que julgaram os embargos opostos na origem, está claro que os temas 
apresentados foram devidamente enfrentados. 

Observo, na verdade, que o aresto regional, ao decretar a perda do mandato eletivo de Valdemir Souto de Souza, descreveu, 
em minúcias, as razões do seu entendimento, ainda que em sentido contrário ao exposto pelo recorrente.

Há, sem dúvida, inconformismo do demandante quanto ao conteúdo da decisão, o que não pode ser confundido com eventual 
omissão no referido acórdão.

Ainda que não fosse assim, é importante destacar que a decisão judicial não precisa responder especificamente a todas as 
questões suscitadas pelas partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Não é possível, neste 
caso, alegar violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, 
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já 
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

[...]

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a 
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a 
inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ: EDcl no MS nº 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, julgados em 8.6.2016, DJe de 15.6.2016 - grifos acrescidos)

Destaco da jurisprudência do STF que a decisão judicial deve ser fundamentada (art. 93, IX, da CF), ainda que sucintamente, 
sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte (AI nº 791.292 QO-RG/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
julgado em 23.6.2010, DJe de 13.8.2010).

Além disso, esta Corte Superior já estabeleceu que a fundamentação per relationem, ou motivação por remissão ou por 
referência, é amplamente admitida e utilizada, inclusive, nos tribunais superiores, tanto que a referida técnica é considerada 
pela Suprema Corte compatível com o disposto no art. 93, IX, da CF (AgR-REspe nº 401-43/PR, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS de 
14.12.2016).

A propósito, em decisão monocrática proferida nos autos do AI nº 140-41/MG, julgado em 13.6.2017, DJe de 23.6.2017, o 
eminente Ministro Luiz Fux ponderou o seguinte:

[...] a fundamentação adotada pela Presidência da Corte de origem foi per relationem, isto é, valeu-se de técnica de motivação 
por remissão ou por referências, sendo amplamente admitida e utilizada, inclusive, nos Tribunais Superiores, sendo considerada 
pelo STF, como compatível com o disposto no art. 93, inciso IX da CF.

Daniel Amorim Assumpção Neves, ao abordar tal questão em seu livro Manual de Direito Processual Civil, leciona, com 
propriedade, que:

Uma das técnicas admitidas em termos de fundamentação é a motivação per relationem, com ampla aceitação pelo STF, 
inclusive no processo penal. Trata-se de técnica de fundamentação referencial pela qual se faz expressa alusão a decisão 
anterior ou parecer do MP, incorporando, formalmente, tais manifestações ao ato jurisdicional. [...]

Também não prospera a alegação de afronta aos arts. 30-A e 41-A da Lei nº 9.504/1997.

No ponto, conforme bem lançado pelo vice-procurador-geral eleitoral em seu parecer (fls.1.610-1.610v.):

39. A Corte Regional Eleitoral, soberana na análise das provas, após detalhada exegese fática, concluiu pela suficiência de 
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provas hábeis a configurar as práticas de captação ilícita de recursos eleitorais e captação ilícita de sufrágio.

40. E, de acordo com o TSE, "somente mediante o reexame de provas seria possível acolher a alegação dos recorrentes de que 
não ficou demonstrada a captação ilícita de sufrágio. Incidência do Verbete Sumular nº 24 do TSE"  (REspe nº 45502/PR - 
Acórdão de 04/04/2019 - Relator(a) Min. Og Fernandes) - sendo idêntico, por evidente, o óbice acerca da pretensão do 
recorrente sobre a não configuração do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997.

41. Com efeito, o recurso especial eleitoral insere-se no campo de recorribilidade extraordinária. A atuação se dá em sede 
excepcional, com base na moldura fática delineada na origem, levando-se em consideração as premissas constantes do 
pronunciamento.

42. Nessa toada, não há como afastar, sem minuciosa reanálise das provas encartadas nos autos, os ilícitos eleitorais 
apontados, por expressa vedação contida no enunciado nº 24 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral - que dispõe que "[n]ao 
cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório" .

43. De qualquer sorte, apenas para efeito de argumentação igualmente não há como ser acolhida a intenção de restabelecer o 
voto do relator originário, que entendeu pela não configuração do ilícito, na medida em que "na instância especial, prevalece - 
se conflitante, implícita ou explicitamente, com a posição minoritária - a conclusão factual da maioria formada, por força da 
Súmula nº 24/TSE"  (AgRg-AC nº 060075539/CE - Acórdão de 19/03/2019 - Relator(a) Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto). 
(grifos no original)

Por fim, quanto ao reconhecimento do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, tampouco merece 
acolhimento a pretensão recursal. 

Com efeito, por unanimidade de votos, o TRE/GO bem enfatizou, no julgamento dos segundos e dos terceiros embargos 
declaratórios, que a omissão apta a desafiar o manejo do recurso integrativo é somente aquela relativa a pedido expressamente 
formulado e que, eventualmente não tenha sido apreciado, não sendo, contudo, esse o caso dos autos, em que o embargante 
limitou-se a reiterar alegações já devidamente examinadas por aquele Tribunal, bem como a buscar o rejulgamento da causa 
mediante a inovação de teses não permitida.

Como se sabe, a jurisprudência desta Corte é firme na linha de que:

[...] a ausência de demonstração da existência de vícios do julgado, com mera reiteração das teses recursais já suficientemente 
combatidas, traduz inconformismo com o resultado do julgamento, portanto não enseja a oposição de embargos declaratórios, 
os quais, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de 
cognição estreita e vinculada, porquanto vocacionada ao aperfeiçoamento do julgado, e não à plena revisitação de matéria 
regularmente apreciada pelo órgão julgador. 

[...]

(ED-AgR-REspe nº 27-53/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgados em 25.4.2019, DJe de 23.5.2019)

Transcrevo ainda, por pertinente, o seguinte julgado:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER MERAMENTE 
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o conhecimento dos segundos embargos de declaração fica 
condicionado à existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão alusivo aos primeiros embargos de declaração, o 
que não se evidenciou na espécie.

4. A inovação recursal e a reiteração de tese recursal já examinada por esta Corte Superior indicam mero inconformismo com a 
solução da demanda e claro propósito de postergar a consequente execução da sanção imposta em face da constatação de 
irregularidades em sua prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2012, circunstância que autoriza a declaração 
dos segundos embargos como meramente protelatórios e a imposição de multa. Precedentes.

Embargos de declaração não conhecidos, com declaração do caráter protelatório e imposição de multa, nos termos do § 6º do 
art. 275 do CE.

(ED-ED-AgR-AI nº 211-16/MG, rel. Min. Sérgio Banhos, julgados em 6.8.2019, DJe de 6.9.2019 - grifos acrescidos)

Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo, em 
razão da inviabilidade do próprio recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de outubro de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 691-89.2016.6.09.0132 APARECIDA DE GOIÂNIA-GO 132ª Zona Eleitoral (APARECIDA DE 
GOIÂNIA)

AGRAVANTE: VALDEMIR SOUTO DE SOUZA

ADVOGADOS: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB: 43056/DF E OUTROS

AGRAVADO: ELIAS ALVES DA SILVA

ADVOGADOS: NELSON BUGANZA JUNIOR - OAB: 1973-A/DF E OUTRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Og Fernandes

Protocolo: 1.306/2019

DECISÃO

Eleições 2016. Agravo. AIME. Vereador eleito. Abuso dos poderes econômico e religioso, captação ilícita de sufrágio e 
arrecadação e gastos ilícitos de recursos. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias, com base nos arts. 22, XIV e XVI, da LC nº 
64/1990 e 30-A e 41-A da Lei nº 9.504/1997. Cassação do mandato. Alegação de ofensa aos arts. 275 do CE, e 489 e 1.022 do 
CPC/2015. Inexistência. Pretensão de reexame. Inviabilidade. Incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. Segundos e 
terceiros embargos de declaração considerados protelatórios. Manutenção da multa imposta. Precedentes. Negado seguimento 
ao agravo.

Na origem, o Ministério Público Eleitoral propôs Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) em desfavor de Valdemir 
Souto de Souza, candidato eleito vereador pelo Município de Aparecida de Goiânia/GO em 2016, em razão de abuso dos 
poderes político, econômico e religioso, captação ilícita de sufrágio e arrecadação e gastos ilícitos em campanha.

O pedido da referida ação foi julgado procedente pelo Juízo de primeiro grau para cassar o mandato eletivo de Valdemir Souto 
de Souza e anular o respectivo diploma, condicionando-se, contudo, a destituição do cargo ao trânsito em julgado do feito.

Interpostos recursos, o TRE/GO proveu o manejado pelo assistente simples do MPE, Elias Alves da Silva, para retirar da 
sentença a determinação de se aguardar o trânsito em julgado para o afastamento do impugnado, e deu parcial provimento ao 
recurso interposto por Valdemir Souto de Souza, tão somente para afastar a sua condenação relacionada à captação ilícita de 
sufrágio e à arrecadação e gastos ilícitos de recursos.

O acórdão regional foi assim ementado (fls. 1.037-1.038):

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - AIME. NULIDADE. 
REJEIÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARRECADAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. ABUSO DO PODER ECONÔMICO 
PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE TEMPLOS RELIGIOSOS. CONFIGURAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. DESPROVIMENTO. CASSAÇÃO 
MANTIDA.

1. Não são nulas as provas extraídas de aparelhos celulares apreendidos mediante decisão judicial, bem como não há 
irregularidades na utilização como provas de relatório emitido por servidor público;

2. O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do 
titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal com efeito suspensivo (art. 257 do Código Eleitoral);

3. Considerando que a sentença que cassou o registro do candidato foi proferida após a eleição, deve-se atribuir os seus votos 
ao partido/coligação ao qual concorreu ao pleito;

4. Embora o abuso do poder religioso não esteja previsto expressamente na Constituição da República e na legislação eleitoral, 
o TSE firmou entendimento que a prática de atos de propaganda em prol de candidatos por entidade religiosa, inclusive os 
realizados de forma dissimulada, pode caracterizar a hipótese de abuso do poder econômico, mediante a utilização de recursos 
financeiros provenientes de fonte vedada. (Precedente Recurso Ordinário nº 265308, Min. Henrique Neves da Silva);

5. Conforme dispõe o art. 24, VIII, da Lei nº 9.504/1997, os candidatos e os partidos políticos não podem receber, direta ou 
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie 
proveniente de entidades religiosas;

6. "O candidato que presencia atos tidos como abusivos e deixa a posição de mero expectador para, assumindo os riscos 
inerentes, participar diretamente do evento e potencializar a exposição da sua imagem não pode ser considerado mero 
beneficiário. O seu agir, comparecendo no palco em pé e ao lado do orador, que o elogia e o aponta como o melhor 
representante do povo, caracteriza-o como partícipe e responsável pelos atos que buscam a difusão da sua imagem em relevo 
direto e maior do que o que seria atingido pela simples referência à sua pessoa ou à sua presença na plateia (ou em outro 
local)" . (Precedente Recurso Ordinário nº 265308, Min. Henrique Neves da Silva);

7.  No caso, ficou amplamente demonstrado que houve abuso do poder econômico/religioso por parte do candidato, vez que 
foi utilizado em sua campanha toda a estrutura de uma congregação religiosa, com aproximadamente 20 Templos e milhares de 
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fieis [sic], afetando consideravelmente a igualdade de chances entre os candidatos;

8. O conjunto probatório revela que o candidato recorrente arquitetou forte esquema de compra de votos no município em que 
concorreu ao cargo de vereador, consistente na distribuição de combustíveis a eleitores, ficando demonstrado o preenchimento 
de todos os requisitos configuradores da captação ilícita de sufrágio prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997;

9. A utilização de recursos oriundos de verba desviada do Município constitui conduta grave e vedada pela norma eleitoral; 
como também, a omissão de gastos eleitorais, como forma de mascarar a captação ilícita de sufrágio e a compra de apoio de 
lideranças religiosas para angariar votos dos fiéis congregantes de Igreja no Município;

10. Provas contundentes atestando a falta de capacidade financeira do recorrente para o aporte em campanha realizado, 
violando o bem jurídico tutelado pelas normas reguladoras da arrecadação e gastos na campanha eleitoral, a desvelar a 
conduta de captação e gastos ilícitos de recursos e implicar a cassação do diploma outorgado; e

11. Recurso interposto por Elias Alves da Silva conhecido e provido; e recurso interposto por Valdemir Souto de Souza, 
conhecido, preliminar de nulidade de provas rejeitada e, no mérito, negado provimento.

Os primeiros embargos de declaração opostos por Valdemir Souto de Souza (fls. 1.062-1.077) foram conhecidos e acolhidos, em 
parte, exclusivamente para integrar o acórdão, sem efeitos modificativos (fls. 1.098-1.133). 

Os segundos (fls. 1.148-1.154), por sua vez, foram conhecidos e rejeitados pelo Tribunal a quo, mediante a aplicação de multa 
de 2 salários-mínimos ao embargante (fls. 1.263-1.274).

Já o terceiro recurso integrativo (fls. 1.285-1.287v.), também manejado por Valdemir Souto de Souza, foi conhecido e rejeitado 
mediante a majoração, para 5 salários-mínimos, da multa que lhe havia sido imposta, em razão de seu caráter protelatório (fls. 
1.323-1.331).

Contra o citado aresto regional e seus integrativos Valdemir Souto de Souza interpôs recurso especial (fls. 1.337-1.358), no qual 
alegou, inicialmente, a nulidade do acórdão dos embargos de declaração, por afronta aos arts. 275 do Código Eleitoral e 489, § 
1º, VI, e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a não apreciação das seguintes questões de ordem pública: 

a) afronta ao quórum de deliberação disposto no art. 28, § 4o, do CE; 

b) inadmissibilidade do recurso autônomo aviado pelo assistente simples nos autos; 

c) ilicitude no uso de dados do WhatsApp do recorrente sem o necessário juízo de ponderação ou de proporcionalidade para 
justificar a restrição ao direito fundamental da intimidade e da vida privada, protegido pelo art. 5º, X, da Constituição; 

d) ausência de citação dos líderes religiosos da Igreja Esperança como litisconsortes passivos necessários; e

e) inidoneidade da fundamentação per relationem adotada no voto divergente proferido pelo juiz redator, com a consequente 
necessidade de restabelecimento do voto do relator originário no ponto em que afastou os ilícitos previstos nos arts. 30-A e 41-
A da Lei nº 9.504/1997.

Sustentou o recorrente a afronta aos arts. 30-A e 41-A da Lei 

nº 9.504/1997, devendo, no tocante ao ponto, ser restabelecido o voto do relator originário, que entendeu pela não 
configuração dos ilícitos neles capitulados. 

Enfatizou, ainda, não ter se caracterizado a prática de abuso de poder religioso/econômico - afronta ao art. 22 da Lei 
Complementar nº 64/1990, pois (fl. 1.356):

[...] as igrejas, como grupos de interesse, podem usar seus espaços para divulgar as candidaturas que representem a instituição 
no jogo democrático, criando condições para que os fiéis possam se inteirar e contribuir com propostas.

Defendeu, por fim, o total descabimento da multa que lhe foi aplicada, tendo em vista a ausência de intuito protelatório no 
aviamento dos recursos integrativos. Isso porque, segundo afirma (fl. 1.357):

Por causa do requisito do prequestionamento, consubstanciado na Súmula 72 do TSE, os embargos de declaração foram 
opostos de modo responsável e motivado, sempre invocando jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não havendo 
qualquer dolo do embargante de alongar indevidamente o curso do processo, dolo que não pode ser presumido.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o provimento do apelo nobre, 
julgando-se procedentes os pedidos nele formulados. 

O recurso especial foi inadmitido pelo Presidente do TRE/GO devido à ausência dos pressupostos de admissibilidade e à 
pretensão de reexame (fls. 1.364-1.372).

Sobreveio, então, o presente agravo (fls. 1.377-1.403), no qual a parte alega pretender tão somente a revaloração jurídica das 
circunstâncias de fato já consignadas no acórdão regional. 

Reitera, quanto ao mais, os argumentos trazidos com o recurso especial, a fim de requerer o conhecimento e o provimento do 
presente agravo e, por conseguinte, do próprio apelo nobre.

Contrarrazões do MPE às fls. 1.469-1.532 e do assistente às fls. 1.414-1.456. 

Por meio de decisão (fls. 1.588-1.589), indeferi o pedido liminar de efeito suspensivo ao agravo. 
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A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls. 1.592-1.598).

É o relatório. Passo a decidir.

O agravo é tempestivo. A decisão recorrida foi publicada em 6.2.2019, quarta-feira (fl. 1.376). O presente agravo foi interposto 
em 11.2.2019, segunda-feira (fl. 1.377), em petição subscrita por advogada constituída nos autos (fls. 34, 656 e 1.155).

A irresignação, contudo, não merece prosperar, pois o recurso especial que pretende viabilizar não tem condições de êxito.

No tocante à alegada afronta ao art. 28, § 4º, do CE, que trata do quórum específico quando os feitos versam sobre cassação de 
registro ou diploma, não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que, conforme assentado no aresto que apreciou os 
terceiros embargos de declaração por ele opostos perante o Tribunal regional, a referida questão está preclusa, nos termos do 
art. 278 do CPC/2015, o qual prevê que "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte 
falar nos autos, sob pena de preclusão" .

De fato, se o recorrente considerou afrontado o disposto no referido § 4º do art. 28 do CE - segundo o qual "as decisões dos 
Tribunais Regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas 
somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros"  -, cumpria-lhe ter suscitado questão de ordem, 
ainda durante o julgamento plenário, visando a sanar o suposto vício, e não ter devolvido a matéria apenas nos terceiros 
embargos de declaração aviados perante aquela instância, tal como ocorrido na espécie.

Lado outro, verifico não haver falar em qualquer prejuízo, na medida em que o julgamento plenário perante o TRE/GO ocorreu 
com o quórum completo, tendo o seu presidente participado de todas as discussões e somente não tendo votado em razão da 
ampla maioria já formada naquela assentada em desfavor do recorrente (cinco votos a um). 

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APRESENTAÇÃO POR ADVOGADO SEM 
PROCURAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADES QUE CONTAMINARAM PERCENTUAL ELEVADO 
DAS CONTAS. VALOR NOMINAL SIGNIFICATIVO. APLICAÇÃO LIMITADA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 
RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ENFRENTADOS EM DECISÃO INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26 DO TSE.

1. A nulidade processual só pode ser pronunciada quando estiver demonstrado o efetivo prejuízo para a parte, devendo ser 
suscitada na primeira oportunidade que couber ao interessado se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

[...]

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE: AgR-REspe nº 1266-92/MS, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 8.11.2016, DJe de 21.11.2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NA FORMA DO § 1º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A INTIMAÇÃO DA 
DECISÃO DE PRONÚNCIA SERÁ FEITA AO DEFENSOR CONSTITUÍDO, AO QUERELANTE E AO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO: INC. I DO ART. 420 DO CPP. O ACUSADO SOLTO QUE NÃO FOR ENCONTRADO SERÁ INTIMADO POR EDITAL: 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CPP. É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA 
OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE 
NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

IV - É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena 
de preclusão temporal e convalidação do ato.

V - Os fundamentos expostos no decisum combatido estão em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte que 
orienta a resolução das questões postas à exame.

VI - Agravo a que se nega provimento.

(STF: HC nº 156.616 <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=156616&classe=HC-
AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M> AgR/PE, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
julgado em 17.9.2018, DJe de 21.9.2018)

Já a tese de que o TRE/GO não poderia ter conhecido e dado provimento ao recurso eleitoral autônomo manejado pelo 
assistente simples, Elias Alves da Silva, para retirar da sentença o comando que condicionou a destituição do mandato eletivo 
ao trânsito em julgado da decisão, também não prospera. 

A uma, porque invocada apenas por ocasião dos segundos declaratórios, quando também já preclusa a matéria; a duas, por se 
referir a questão sobre a qual o Tribunal de origem poderia ter decidido até mesmo de ofício, sob pena de a execução de seus 
julgados ficar à mercê de ato jurisdicional singular, o que se mostraria teratológico. 

Confira-se, mutatis mutandis, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

CRIMINAL. HC. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS 
DE PRONTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO MEIO ELEITO. PLEITO EXAMINADO À EXAUSTÃO NAS INSTÂNCIAS 
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ORDINÁRIAS. SENTENÇA QUE PERMITIU A LIBERDADE DO RÉU ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. 
DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO PRISIONAL. LIMITAÇÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE NÃO VINCULA O 
TRIBUNAL DE 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. LEGALIDADE DA IMEDIATA EXECUÇÃO DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO 
SUSPENSIVO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267 DESTA CORTE. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PARA PROPOR AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ATESTADO DE POBREZA E REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. 
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. 

[...]

A 3ª Seção desta Corte firmou posicionamento no sentido de que embora o Julgador de 1º grau condicione a expedição de 
mandado prisional ao trânsito em julgado da condenação, tal limitação não vincula o Tribunal de 2º grau de jurisdição, ainda 
que o Ministério Público deixe de interpor recurso. Precedentes.

A custódia atacada pela impetração constitui-se em efeito da condenação.

Tanto o recurso especial quanto o extraordinário não têm, de regra, efeito suspensivo, razão pela qual sua eventual 
interposição não tem o condão de impedir a imediata execução do julgado, com a expedição de mandado de prisão contra os 
pacientes para o início do cumprimento da pena. Precedentes do STJ e do STF. 

[...]

Ordem denegada.

(HC nº 39.122/RS, rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 15.2.2005, DJ de 7.3.2005 - grifos acrescidos)

Também não se verifica a alegada afronta aos arts. 275 do CE e 1.022 do CPC/2015, consistente na suposta omissão do TRE/GO 
na abordagem de questões consideradas de suma importância para o recorrente (ilicitude das provas e ausência de citação dos 
líderes religiosos), conquanto, da leitura dos acórdãos que julgaram os embargos opostos na origem, está claro que os temas 
apresentados foram devidamente enfrentados. 

Observo, na verdade, que o aresto regional, ao decretar a perda do mandato eletivo de Valdemir Souto de Souza, descreveu, 
em minúcias, as razões do seu entendimento, ainda que em sentido contrário ao exposto pelo recorrente.

Há, sem dúvida, inconformismo do demandante quanto ao conteúdo da decisão, o que não pode ser confundido com eventual 
omissão no referido acórdão.

Ainda que não fosse assim, é importante destacar que a decisão judicial não precisa responder especificamente a todas as 
questões suscitadas pelas partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. E não é possível, neste 
caso, alegar violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, 
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já 
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

[...]

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a 
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a 
inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ: EDcl no MS nº 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, julgados em 8.6.2016, DJe de 15.6.2016 - grifos acrescidos)

Destaco da jurisprudência do STF que a decisão judicial deve ser fundamentada (art. 93, IX, da CF), ainda que sucintamente, 
sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte (AI nº 791.292 QO-RG/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
julgado em 23.6.2010, DJe de 13.8.2010).

Além disso, esta Corte Superior já estabeleceu que a fundamentação per relationem, ou motivação por remissão ou por 
referência, é amplamente admitida e utilizada, inclusive, nos tribunais superiores, tanto que a referida técnica é considerada 
pela Suprema Corte compatível com o disposto no art. 93, IX, da CF (AgR-REspe nº 401-43/PR, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS de 
14.12.2016).

A propósito, em decisão monocrática proferida nos autos do AI nº 140-41/MG, julgado em 13.6.2017, DJe de 23.6.2017, o 
eminente Ministro Luiz Fux ponderou o seguinte:

[...] a fundamentação adotada pela Presidência da Corte de origem foi per relationem, isto é, valeu-se de técnica de motivação 
por remissão ou por referências, sendo amplamente admitida e utilizada, inclusive, nos Tribunais Superiores, sendo considerada 
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pelo STF, como compatível com o disposto no art. 93, inciso IX da CF.

Daniel Amorim Assumpção Neves, ao abordar tal questão em seu livro Manual de Direito Processual Civil, leciona, com 
propriedade, que:

Uma das técnicas admitidas em termos de fundamentação é a motivação per relationem, com ampla aceitação pelo STF, 
inclusive no processo penal. Trata-se de técnica de fundamentação referencial pela qual se faz expressa alusão a decisão 
anterior ou parecer do MP, incorporando, formalmente, tais manifestações ao ato jurisdicional. [...]

Também não prospera a alegação de afronta aos arts. 30-A e 41-A da Lei nº 9.504/1997 e ao art. 22, XIV e XVI, da LC nº 
64/1990. 

No ponto, conforme bem lançado pelo vice-procurador-geral eleitoral em seu parecer (fls.1.597-1.597v.):

39. A Corte Regional Eleitoral, soberana na análise das provas, após detalhada exegese fática, concluiu pela suficiência de 
provas hábeis a configurar as práticas de abuso de poder e captação ilícita de sufrágio. 

40. E, de acordo com o TSE, "somente mediante o reexame de provas seria possível acolher a alegação dos recorrentes de que 
não ficou demonstrada a captação ilícita de sufrágio. Incidência do Verbete Sumular nº 24 do TSE"  (REspe nº 45502/PR - 
Acórdão de 04/04/2019 - Relator(a) Min. Og Fernandes) - sendo idêntico, por evidente, o óbice acerca da pretensão do 
recorrente sobre a não configuração do abuso de poder econômico-religioso. 

41. Com efeito, o recurso especial eleitoral insere-se no campo de recorribilidade extraordinária. A atuação se dá em sede 
excepcional, com base na moldura fática delineada na origem, levando-se em consideração as premissas constantes do 
pronunciamento.

42. Nessa toada, não há como afastar, sem minuciosa reanálise das provas encartadas nos autos, os ilícitos eleitorais 
apontados, por expressa vedação contida no enunciado nº 24 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral - que dispõe que "[n]ão 
cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório" .

43. De qualquer sorte, apenas para efeito de argumentação igualmente não há como ser acolhida a intenção de restabelecer o 
voto do relator originário, que entendeu pela não configuração do ilícito previsto no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, na medida 
em que "na instância especial, prevalece - se conflitante, implícita ou explicitamente, com a posição minoritária - a conclusão 
factual da maioria formada, por força da Súmula nº 24/TSE"  (AgRg-AC nº 060075539/CE - Acórdão de 19/03/2019 - Relator(a) 
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto). (grifos no original)

Por fim, quanto ao reconhecimento do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, tampouco merece 
acolhimento a pretensão recursal. 

Com efeito, por unanimidade de votos, o TRE/GO bem enfatizou, no julgamento dos segundos e dos terceiros embargos 
declaratórios, que a omissão apta a desafiar o manejo do recurso integrativo é somente aquela relativa a pedido expressamente 
formulado e que, eventualmente não tenha sido apreciado, não sendo, contudo, esse o caso dos autos, em que o embargante 
limitou-se a reiterar alegações já devidamente examinadas por aquele Tribunal, bem como a buscar o rejulgamento da causa 
mediante a inovação de teses não permitida.

Como se sabe, a jurisprudência desta Corte é firme na linha de que:

[...] a ausência de demonstração da existência de vícios do julgado, com mera reiteração das teses recursais já suficientemente 
combatidas, traduz inconformismo com o resultado do julgamento, portanto não enseja a oposição de embargos declaratórios, 
os quais, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de 
cognição estreita e vinculada, porquanto vocacionada ao aperfeiçoamento do julgado, e não à plena revisitação de matéria 
regularmente apreciada pelo órgão julgador. 

(ED-AgR-REspe nº 27-53/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgados em 25.4.2019, DJe de 23.5.2019)

Transcrevo ainda, por pertinente, o seguinte julgado:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER MERAMENTE 
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o conhecimento dos segundos embargos de declaração fica 
condicionado à existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão alusivo aos primeiros embargos de declaração, o 
que não se evidenciou na espécie.

4. A inovação recursal e a reiteração de tese recursal já examinada por esta Corte Superior indicam mero inconformismo com a 
solução da demanda e claro propósito de postergar a consequente execução da sanção imposta em face da constatação de 
irregularidades em sua prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2012, circunstância que autoriza a declaração 
dos segundos embargos como meramente protelatórios e a imposição de multa. Precedentes.

Embargos de declaração não conhecidos, com declaração do caráter protelatório e imposição de multa, nos termos do § 6º do 
art. 275 do CE.

(ED-ED-AgR-AI nº 211-16/MG, rel. Min. Sérgio Banhos, julgados em 6.8.2019, DJe de 6.9.2019 - grifos acrescidos)
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Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo, em 
razão da inviabilidade do próprio recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de outubro de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 494-75.2017.6.13.0072 CARATINGA-MG 72ª Zona Eleitoral (CARATINGA)

AGRAVANTE: MARCOS MORAES DA SILVA

ADVOGADOS: PEDRO HENRIQUE BRITTO MAY VALADARES DE CASTRO - OAB: 165721/MG E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Og Fernandes

Protocolo: 3.420/2019

DECISÃO

Eleições 2016. Agravo. Doação eleitoral acima do limite legal. Pessoa física. Parâmetro. Rendimentos brutos do ano anterior ao 
pleito e declarados à Receita Federal. Conceito diverso. Capacidade financeira do doador ou valor de seu patrimônio (bens e 
direitos). Meros extratos bancários. Documentos insuficientes. Multa. Imposição. Fórmula de cálculo. Superveniência da Lei nº 
13.488/2017.  Irretroatividade. Vedação à reformatio in pejus. Anotação do nome no Cadastro Nacional de Eleitores. 
Possibilidade. Caráter meramente informativo. Inexistência de declaração de inelegibilidade. Negado seguimento ao agravo.

O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação em desfavor de Marcos Moraes da Silva, com vistas a apurar eventual 
doação de recursos para campanha eleitoral acima do limite legal no pleito de 2016.

O magistrado de primeiro grau, após entender que o valor doado pelo representado a candidato nas eleições de 2016 ter 
excedido o limite de 10% dos seus rendimentos brutos, julgou procedente a demanda, a fim de condená-lo ao pagamento de 
multa no valor "[...] correspondente a 50% [...] da quantia em excesso (R$ 2.644,81), acrescida de juros moratórios e 
atualização monetária [...]"  (fl. 50v.).

Determinou também "[...] a anotação da ocorrência de inelegibilidade no cadastro do eleitor (código ASE 540), para fins de 
controle em caso de eventual processo de registro de candidatura"  (fl. 50v.), com amparo no art. 1º, I, p, da Lei Complementar 
nº 64/1990.

O recurso interposto não foi provido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O acórdão recebeu a seguinte ementa 
(fls. 77-78):

Recurso Eleitoral. Representação. Doação de recursos acima do limite legal. Eleições 2016. Pessoa física. Ação julgada 
procedente. Condenação em multa no valor de 50% da quantia em excesso. Anotação da condenação no Cadastro Eleitoral.

Preliminar de decadência. Rejeitada. Prazo legal para o Ministério Público apresentar representação com vistas à aplicação de 
sanção prevista no § 3º, art. 23, da Lei 9.504/97, é até o final do exercício financeiro seguinte ao da apuração do ilícito, 
conforme artigo 24-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Mérito.

Previsão legal do limite das doações em 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao pleito. Inteligência do art. 23, 
§ 1º, da Lei 9.504/97.

Prevalência da declaração de ajuste anual, relativa ao ano calendário 2015. A Lei nº 13.488/2017 não pode retroagir para 
abarcar fatos praticados em momento anterior ao início de sua vigência. Trata-se de ato jurídico perfeito, regido pela norma 
vigente ao seu tempo, conforme o postulado tempus regit actum.

Da proibição da reforma prejudicial (non reformatio in pejus). Levando-se em conta que somente o recorrente impugnou a 
aplicação da multa, considerando o princípio da proibição da reforma prejudicial (non reformatio in pejus), mantenho o valor da 
multa aplicada, conforme dispositivo da sentença.

Da anotação da condenação no Cadastro Eleitoral (inelegibilidade). Essa Corte, em recentes julgados, tem entendido que é 
regular a anotação da condenação nos registros do Cadastro de Eleitores da Justiça Eleitoral, para permitir a aferição da 
inelegibilidade no momento de requerimento de registro de candidatura.

Recurso a que se nega provimento.
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Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 94-102).

O demandado interpôs, então, recurso especial, fundamentado nos arts. 121, § 4º, I, da Constituição Federal e 276, I, a, do 
Código Eleitoral (fls. 104-106v.).

O apelo nobre foi inadmitido pela Presidência da Corte regional (fls. 111-114), sob o fundamento de haver harmonia de 
entendimentos entre o acórdão regional e a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai o Verbete Sumular nº 30 do TSE.

Sobreveio o presente agravo (fls. 116-118v.), em cujas razões recursais o agravante se insurge contra os motivos da decisão de 
inadmissibilidade e reitera, também, os argumentos do recurso especial.

Aduz, em síntese, que o tema merece ser revisitado, o que afasta a aplicação do Enunciado nº 30 da Súmula do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Assinala que "[...] tinha capacidade ativa para a doação realizada, uma vez que no ano de 2015, [...] possuía recursos disponíveis 
em poupança, o que demonstra que a quantia doada não adveio de terceiros, na tentativa de fraudar o pleito [...]"  (fl. 117v.).

Argui que foi respeitada a lisura da disputa eleitoral, não tendo o montante doado o condão de desequilibrar ou interferir no 
jogo político. 

Sustenta serem indevidas a pena pecuniária bem como a anotação de inelegibilidade, sobretudo se a aplicação da sanção for 
automática. 

Alega, enfim, que foram violados os arts. 23, §§ 2º e 4º, da Lei nº 9.504/1997; 14, §§ 6º e 9º, da Constituição Federal; 1º, I, p, da 
Lei Complementar nº 64/1990; e 489, § 1º, do Código de Processo Civil/2015.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 122-124v.

A Procuradoria-Geral Eleitoral se pronunciou pelo não provimento do agravo (fls. 130-133).

É o relatório. Passo a decidir.

O agravo é tempestivo. A decisão agravada foi publicada no DJe em 7.6.2019 (fl. 115), sexta-feira, e o presente apelo foi 
interposto no dia 12.6.2019 (fl. 116), quarta-feira, em petição subscrita por advogado devidamente constituído nos autos.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, ante a inviabilidade do recurso especial.

Com efeito, como cediço, nos pleitos mais recentes, somente a pessoa física pode fazer doação eleitoral, limitada a 10% dos 
seus rendimentos brutos verificados no ano anterior à eleição, comprovados por meio da declaração do imposto de renda, sob 
pena de sofrer, em caso de descumprimento, a penalidade de multa (art. 23, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.504/1997) e, conforme o 
caso, se ocorrer também a interferência na normalidade e na legitimidade do processo eleitoral, poderá ainda lhe ser imposta a 
inelegibilidade (art. 1º, I, p, da LC 

nº 64/1990).

De fato, a "[...] imposição da penalidade, em processos referentes à doação acima do limite legal, decorre da simples 
inobservância ao limite expresso na lei, sendo inaplicável, segundo a jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância 
[...]"  (AgR-REspe nº 50-43/GO, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 25.9.2018, DJe de 25.10.2018 - grifos acrescidos).

Na espécie, consoante se verifica dos autos, o agravante efetuou doação na campanha eleitoral de candidato nas eleições de 
2016, em valor superior ao limite previsto em lei.

Isso porque seus rendimentos brutos no ano anterior ao pleito (ano-calendário de 2015) foram de R$ 33.551,95, de forma que o 
limite de doação era de 10%, ou seja, R$ 3.355,19, mas seu donativo foi bem superior: 

R$ 6.000,00.

Ressalte-se que o parâmetro para o cálculo do limite das doações eleitorais é o rendimento bruto do doador auferido no ano 
anterior às eleições, e não a sua capacidade financeira ou o valor de seu patrimônio (bens e direitos) (AgR-AI nº 1-54/SP, rel. 
Min. Luiz Fux, julgado em 19.12.2017, DJe de 17.4.2018)

Assevero, outrossim, que os extratos juntados pelo agravante 

 "[...] são meras informações acerca das transações ocorridas na conta bancária [...], não tendo, portanto, o condão de 
comprovar a existência de um rendimento bruto superior ao que foi declarado à Receita Federal"  (fl. 123), como devidamente 
pontuado pelo acórdão recorrido (fls. 81-82):

Os extratos bancários não têm o condão de "fazer somar aos seus rendimentos"  os valores descritos, assim como entende o 
recorrente; vez que aqueles são meras informações de transações e movimentações realizadas em sua conta bancária.

Além do que o comando normativo determina que a doação terá seu limite calculado sobre os rendimentos brutos auferidos no 
ano e não pela sua capacidade econômica: 

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o 
disposto nesta Lei. 

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos 
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auferidos pelo doador no ano anterior a eleição. 

(...) 

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a 
dez vezes a quantia em excesso. 

(...).

Quanto à base de cálculo da sanção pecuniária, é certo que a Lei nº 13.488/2017 alterou a fórmula de cálculo da multa aplicável 
à pessoa física que efetua doação para campanhas em quantia superior ao limite legal (art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), 
amenizando o seu rigor, que antes era de cinco a dez vezes a quantia em excesso e agora passou a ser de até 100% da quantia 
em excesso, mas suas disposições não retroagem para alcançar o momento em que a irregularidade foi praticada, em 
consonância com o princípio do tempus regit actum. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. 
MULTA. INCONFORMISMO. QUANTUM. REGRA LEGAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. 

1. Nas razões do agravo regimental, o agravante insurge-se apenas no que respeita ao quantum da multa imposta, postulando a 
aplicação do atual teor do § 3º do art. 23 da Lei das Eleições, com a modificação trazida pela Lei 13.488/2017, de seguinte teor: 
"A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% 
(cem por cento) da quantia em excesso" .

2. A jurisprudência desta Corte já assentou que "a Lei nº 13.488/2017, que alterou o montante da multa devida pela pessoa 
física que efetua doação à campanha de valor superior ao limite legal (art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97), não retroage para 
alcançar o momento em que a irregularidade foi praticada, posto tratar-se de ato jurídico perfeito que, como tal, é regido pela 
norma vigente ao seu tempo (tempus regit actum)"  (ED-AgR-AI 32-03, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 
11.4.2018)

3. O acórdão regional está em consonância com a orientação desta Corte Superior, o que atrai a incidência do verbete sumular 
30 do TSE.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgR-AI nº 34-19/SP, rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em 7.2.2019, DJe de 18.3.2019)

Ocorre que, na hipótese dos autos (Eleições 2016), as instâncias ordinárias já aplicaram indevidamente a mencionada 
legislação, favorecendo o representado, haja vista que se arbitrou o valor correspondente a 50% da quantia em excesso (R$ 
2.644,81), no lugar de cinco vezes tal montante irregular - mínimo legal à época. 

Logo, no ponto, não há alterações a fazer, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus. 

Por fim, assinalo ser possível, nas representações por doação acima do limite legal, determinar a anotação no Cadastro Nacional 
de Eleitores do nome do doador que não observou o limite legal para fins da ocorrência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 
p, da LC nº 64/1990, possuindo tal registro caráter meramente informativo (não implica declaração de inelegibilidade, 
tampouco ausência de quitação eleitoral). Em outras palavras, apenas é um possível efeito secundário da condenação, a qual 
pode subsidiar eventual futuro pedido de registro de candidatura.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. 
PESSOA FÍSICA. INELEGIBILIDADE. ANOTAÇÃO. CADASTRO NACIONAL DE ELEITORES.

[...]

3. A anotação da causa de inelegibilidade no Cadastro Nacional de Eleitores não configura, em si, punição ou imediato 
reconhecimento de óbice à capacidade eleitoral passiva do responsável pela doação eleitoral tida por ilegal. Precedentes.

4. A configuração da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, p, da Lei Complementar 64/90 e os seus respectivos 
requisitos serão oportunamente analisados pelo juízo competente em face de eventual pedido de registro de candidatura, 
observando-se a orientação de que "nem toda doação eleitoral tida como ilegal é capaz de atrair a inelegibilidade da alínea p. 
Somente aquelas que, em si, representam quebra da isonomia entre os candidatos, risco à normalidade e à legitimidade do 
pleito ou que se aproximem do abuso do poder econômico é que poderão ser qualificadas para efeito de aferição da referida 
inelegibilidade (RO 534-30/PB, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe 16.9.2014)"  (AgR-REspe 161-88, rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, PSESS em 14.12.2016).

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgR-AI nº 36-63/MG, rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em 1º.6.2017, DJe de 18.8.2017 - grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 81 DA LEI Nº 9.504/1997. 
DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL PARA CAMPANHA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 
RECURSO. INVIABILIDADE. INELEGIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA. ANOTAÇÃO. CADASTRO NACIONAL 
DE ELEITORES. CARÁTER INFORMATIVO. NÃO CONHECIMENTO.
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Histórico da demanda

1. Na espécie, julgada procedente representação por doação de recursos acima do limite legal, condenada a ora agravante ao 
pagamento de multa. Após o trânsito em julgado da representação, impugnou-se a determinação de anotação da 
inelegibilidade de seus sócios no Cadastro Nacional de Eleitores, mediante requerimento formulado nos mesmos autos.

[...]

Da anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral

5. A anotação da ocorrência de inelegibilidade decorrente de decisão judicial condenatória por doação acima do limite legal no 
Cadastro Nacional de Eleitores possui caráter meramente informativo, a subsidiar eventual futuro pedido de registro de 
candidatura, não implicando declaração de inelegibilidade, tampouco ausência de quitação eleitoral. Precedentes.

6. A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea p, da LC nº 64/1990 não é sanção imposta na decisão judicial que condena 
o doador a pagar multa por doação acima do limite legal, mas possível efeito secundário da condenação, verificável em 
eventual e futuro pedido de registro de candidatura.

Agravo regimental conhecido e não provido.

(AgR-REspe nº 1717-35/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 18.4.2017, DJe de 9.5.2017 - grifos acrescidos)

Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de outubro de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

PUBLICAÇÃO Nº 238/2019/SEPROC2/CPRO/SJD

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 293-03.2012.6.06.0089 ARATUBA-CE 105ª Zona Eleitoral (CAPISTRANO)

RECORRENTES: JÚLIO CÉSAR LIMA BATISTA E OUTRA

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA - OAB: 10550/CE E OUTROS

RECORRIDA: COLIGAÇÃO POR UMA ARATUBA MELHOR PARA TODOS

ADVOGADOS: WILKER MACÊDO LIMA - OAB: 22542/CE E OUTRO

Ministro Og Fernandes

Protocolo: 6.682/2018

DECISÃO

Eleições 2012. Recurso especial. AIJE. Captação ilícita de sufrágio. Art. 41-A da Lei nº 9.504/1997. Prefeito. Condenação ao 
pagamento de multa. Gravação ambiental. Ambiente público. Prova lícita. Configuração do ilícito. Necessidade de reexame 
probatório. Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. Representada que não era candidata. Afastamento da multa decorrente do 
ilícito. Segundos embargos opostos ao TRE/CE. Caráter protelatório. Multa mantida. Provido parcialmente o recurso especial 
para afastar a multa imposta à Maria Izaura Batista Barbosa pela prática de captação ilícita de sufrágio.

A Coligação Por uma Aratuba Melhor para Todos ajuizou Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em desfavor de Júlio César 
Lima Batista e Nayane Bezerra Sales Pereira, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito do Município de Aratuba/CE nas 
Eleições 2012, e de Maria Izaura Batista Barbosa, objetivando apurar suposta prática de abuso do poder econômico (art. 22 da 
Lei Complementar nº 64/1990) e captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/1997) consistente na entrega de dinheiro 
a eleitores e na promessa de vantagens com o objetivo de obter votos.

O Juízo da 89ª Zona Eleitoral julgou parcialmente procedente o pedido da AIJE, para declarar a inelegibilidade dos 
representados para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2012, bem como para condenar cada um 
deles ao pagamento de multa no importe de 

R$ 5.000,00 pela realização dos ilícitos descritos na petição inicial. Ainda, deixou de analisar o pedido de cassação do registro de 
candidatura devido à perda de objeto (fls. 146-149v.).
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O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deu parcial provimento ao recurso eleitoral interposto pelos representados, para afastar 
a sanção de inelegibilidade aplicada ao primeiro e à terceira representada, mantendo, contudo, a aplicação da multa pela 
captação ilícita de sufrágio. Quanto à segunda representada, afastou todas as sanções impostas na sentença. O acórdão está 
assim ementado (fl. 257):

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ART. 22, LC Nº 64/90. CAPTAÇÃO ILÍCITA 
DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE. PROVAS 
TESTEMUNHAIS ROBUSTAS. CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DE PROMETER E ENTREGAR VANTAGEM EM TROCA DE VOTOS. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de atestar a licitude da gravação telefônica realizada 
por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro comunicador, desde que ausente causa legal de sigilo ou de reserva 
da conversação ("gravação clandestina" ). Precedentes.

2. A gravação telefônica acostada aos autos não configurou prova forjada ou flagrante preparado, pois a captação ilícita de 
sufrágio já havia se consumado em momento anterior, durante a reunião em que os recorrentes prometeram e entregaram 
dinheiro a eleitores em troca de votos. Ademais, no áudio da gravação, as respostas da recorrente não foram induzidas, de 
modo que sua vontade não foi viciada por instigação alheia.

3. As provas testemunhais são robustas e confirmam a certeza da captação ilícita de sufrágio praticada pelos recorrentes, em 
atos graves, tipificados no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, que tiveram o objetivo de violar a liberdade de escolha do eleitor.

4. In casu, devem ser afastadas todas as sanções impostas à candidata a vice-prefeita, pois não há qualquer evidência de que 
tenha participado dos ilícitos praticados pelo candidato a prefeito e sua irmã. Afastada, ainda, a inelegibilidade dos recorrentes, 
que poderá ser declarada em registro de candidatura, com base no 

art. 1º, I, '" j'" , da LC nº 64/90. Manutenção da multa aplicada.

5. Recurso parcialmente provido.

Foram opostos embargos de declaração por Júlio César Lima Batista e Maria Izaura Batista Barbosa (fls. 285-301), ambos com 
pedido de efeitos modificativos, aos quais a Corte regional negou provimento (fls. 466-476).

Seguiu-se a oposição de segundos aclaratórios (fls. 479-486v.), tendo o Tribunal a quo negado-lhes provimento e, reconhecendo 
o seu caráter protelatório, aplicado multa no valor de 1 salário-mínimo, com base no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral (fls. 499-
509).

Sobreveio, então, este recurso especial (fls. 512-538v.), fundado no art. 276, I, a e b, do CE, no qual Júlio César Lima Batista e 
Maria Izaura Batista Barbosa alegam, em resumo, o seguinte:

a) Maria Izaura Batista Barbosa não era candidata nas eleições de 2012, motivo pelo qual não poderia figurar no polo passivo da 
ação para apurar captação ilícita de sufrágio, na medida em que o art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 estabelece ser o ilícito 
imputável apenas a candidatos;

b) houve afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal - cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório - sob a 
alegação de que o Juízo eleitoral teria desprezado o pedido de produção de prova pericial das gravações ambientais, cuja 
autenticidade e autoria não teriam sido comprovadas;

c) as gravações ambientais são ilícitas, pois foram realizadas mediante "[...] manobra indutiva à prática do ilícito [...]"  (fl. 522), 
provocada por adversários políticos dos recorrentes, ou seja, flagrante preparado;

d) a ilicitude também decorre do fato de a gravação ambiental ter sido realizada em ambiente privado, por um dos 
interlocutores, sem o conhecimento do outro e sem autorização judicial, razão pela qual o acórdão recorrido divergiu do 
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (HC nº 308-08/PI) para as Eleições 2012, que deve ser observado ante o princípio 
da segurança jurídica;

e) "[...] a matéria objeto de análise no STF não se tratava de feitos de natureza eleitoral, referindo-se a ação penal, 
entendimento inaplicável no caso dos autos [...]"  (fl. 530v. - grifos no original);

f) as provas testemunhais que embasaram a condenação dos recorrentes pelo ilícito de captação ilícita de sufrágio decorreram 
das gravações ambientais ilícitas e, portanto, são igualmente ilícitas;

g) houve afronta ao art. 5º, X, XII, LIV, LV e LVI, da CF;

h) diante (1) das contradições verificadas nos depoimentos testemunhais, (2) da ligação entre a coligação recorrida e as 
testemunhas e 

(3) da inexistência de provas aptas - robustas e incontroversas - para demonstrar o ilícito, "[...] não é justo, adequado e razoável 
a manutenção da condenação dos Recorrentes [...]"  (fl. 534); 

i) afronta ao art. 275 do CE, pois os dois embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de polemizar, causar 
incidentes processuais ou protelar o andamento do feito, mas, sim, com os objetivos de sanar omissões e de prequestionar a 
matéria.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso especial, para que seja reconhecida (a) a ilegitimidade passiva da 
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segunda recorrente, (b) o cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial, com a consequente nulidade do 
processo desde a fase de instrução e (c) a ilicitude das provas referentes às gravações ambientais e das provas dela derivadas e, 
ainda, para que sejam afastadas as sanções por ausência de prova, bem como a multa aplicada no julgamento dos segundos 
aclaratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 544).

A Procuradoria-Geral Eleitoral se pronunciou pelo parcial conhecimento do recurso e, nessa extensão, pelo seu provimento (fls. 
549-555). 

É o relatório. Passo a decidir. 

Verifico a tempestividade do recurso especial. A decisão recorrida foi publicada no DJe de 1º.9.2017, sexta-feira (fl. 510), e o 
presente recurso foi interposto em 6.9.2017, quarta-feira (fl. 512), em petição subscrita por advogado constituído nos autos (fls. 
185, 187 e 238).

Na origem, a Coligação Por uma Aratuba Melhor para Todos ajuizou AIJE em desfavor de Júlio César Lima Batista e Nayane 
Bezerra Sales Pereira, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito do Município de Aratuba/CE nas Eleições 2012, e de Maria 
Izaura Batista Barbosa, objetivando apurar suposta prática de abuso do poder econômico (art. 22 da LC nº 64/1990) e captação 
ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/1997), consubstanciada no oferecimento e na entrega de dinheiro a grupo de 
eleitores, bem como na promessa de outras vantagens em troca de votos.

O Juízo da 89ª Zona Eleitoral julgou parcialmente procedente o pedido da AIJE, para declarar a inelegibilidade dos 
representados para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2012, bem como para condenar cada um 
deles ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 pela realização dos ilícitos descritos na petição inicial. Ainda, deixou 
de analisar o pedido de cassação do registro de candidatura devido à perda de objeto (fls. 146-149v.).

O TRE/CE deu parcial provimento ao recurso eleitoral interposto pelos representados, para reconhecer a existência tão 
somente do ato ilícito descrito no art. 41-A da Lei das Eleições e, com isso, afastar a sanção de inelegibilidade, mantendo, 
entretanto, a multa de 

R$ 5.000,00 imposta a Júlio César Lima Batista e a Maria Izaura Batista Barbosa, enquanto que, em relação a Nayane Bezerra 
Sales Pereira, afastou todas as sanções aplicadas na sentença.

A essa decisão foram opostos dois embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, ambos rejeitados pela Corte 
regional, que, no segundo julgamento, reconheceu o caráter protelatório do recurso, de modo que condenou os embargantes 
ao pagamento de multa no valor de 1 salário-mínimo, com base no art. 275, § 6º, do CE.

Seguiu-se a interposição deste recurso especial, cujas alegações examinarei individualmente.

1. Das ilicitudes das gravações ambientais

Discute-se, nos autos, a configuração da captação ilícita de sufrágio imputada aos recorrentes, considerada a existência de 
prova obtida mediante gravação ambiental - além de prova testemunhal - realizada em comitê eleitoral por um dos 
interlocutores sem o consentimento do outro e sem autorização judicial.

A Corte de origem assentou a licitude da referida prova, com fundamento no entendimento do Supremo Tribunal Federal 
acerca da questão, e consignou que, na espécie, não se trata de causa legal de sigilo ou de reserva de conversação nem de 
interceptação telefônica, portanto 

"[...] conclui-se que não houve mácula à proteção constitucional ao sigilo das comunicações telefônicas, previsto no art. 5º, XII, 
da CF, de forma que a autorização judicial ou observância aos requisitos da Lei nº 9.296/96 não é imprescindível"  (fl. 267).

Em suas razões recursais, os recorrentes asseveram que a gravação ambiental é ilícita, pois foi realizada em ambiente privado, 
por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro e sem autorização judicial, motivo pelo qual o acórdão recorrido 
divergiu do entendimento do TSE (HC nº 30808/PI) para as Eleições 2012, que deve ser observado ante o princípio da segurança 
jurídica. Devido a tais alegações, defendem que houve ofensa ao art. 5º, X, XII, LIV, LV e LVI, da CF.

No caso, consta nas premissas fáticas do acórdão recorrido que a gravação ambiental da conversa telefônica entre Maria Izaura 
Batista Barbosa (recorrente) e Maria Lenilda de Lima Silva (eleitora), com o conhecimento desta, aconteceu dentro do comitê 
de campanha eleitoral de Ivan Neto, candidato adversário de Júlio César Lima Batista (recorrente), ocasião em que havia várias 
outras pessoas no local. 

Confira-se trecho extraído do acórdão recorrido, contendo informações relevantes ao deslinde da causa (fls. 262-263):

Após a instrução mediante oitiva das testemunhas, não restam dúvidas sobre os seguintes fatos ocorridos no período eleitoral 
de 2012:

a) a eleitora que fala ao telefone com IZAURA é Maria Lenilda de Lima Silva; 

b) houve uma reunião na casa de IZAURA com a presença do candidato JULIO CESAR e de um grupo de eleitores, sendo 
identificados Maria Lenilda de Lima Silva, Leandra Silva Martins, Camila Martins Ferreira, Maria José Ferreira Martins e Tiago 
Martins da Silva, todos ouvidos em juízo como testemunhas da parte autora;

c) a ligação telefônica foi feita por Maria Lenilda em um celular emprestado, após a reunião, dentro do comitê de campanha do 
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candidato adversário Ivan Neto;

d) no momento da ligação para IZAURA, havia várias pessoas no comitê com Maria Lenilda;

e) Maria Lenilda colocou a ligação no viva-voz do celular para que todos pudessem ouvir o teor da conversa;

f) IZAURA não sabia que a ligação estava sendo gravada, mas Maria Lenilda consentiu com a gravação;

g) a gravação telefônica foi divulgada no comício do candidato adversário Ivan Neto.

[...]

O que se pode afirmar com certeza é que a interlocutora Maria Lenilda, além de abrir mão do sigilo da conversa ao colocar o 
aparelho celular no modo viva-voz, consentiu com a gravação, que teve o auxílio de terceiro, pois a mesma afirmou que "não 
sabia mexer no celular emprestado" .

Com efeito, para as eleições de 2012, o TSE assentou o entendimento segundo o qual é ilícita a prova decorrente de gravação 
ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento da outra parte e sem autorização judicial.

No entanto, este Tribunal Superior também firmou a compreensão de que as gravações ambientais poderiam, 
excepcionalmente, ser consideradas lícitas quando realizadas em ambiente público, ou seja, sem expectativa de privacidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do TSE:

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO. REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART. 41-A DA LEI 
Nº 9.504/1997. DESPROVIMENTO.

[...]

3. Ilicitude das gravações ambientais. Conquanto se guardem reservas em relação à tese de que é prova ilícita a gravação 
ambiental realizada por um dos interlocutores, mormente se verificado que não se cuida de interceptação telefônica sem 
autorização, entendida assim como a realizada por terceiro estranho à conversa, constata-se que, nas eleições de 2012, a 
conclusão acerca da ilicitude daquele meio de prova está consolidada quando realizada em ambiente privado. 

[...]

6. Recurso desprovido. Cautelar prejudicada.

(AgR-REspe nº 244-24/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17.11.2016, DJe de 2.2.2017)

RECURSOS ESPECIAIS. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ELEIÇÕES 2012.

[...]

2. É lícita a gravação ambiental realizada em espaço aberto ao público, sem controle de acesso, de evento não acobertado pela 
perspectiva de intimidade. Precedentes: REspe nº 637-61, da minha relatoria, DJE de 21.5.2015; REspe nº 197-70, rel. Min. 
Laurita Vaz, redator designado para o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, DJE de 20.5.2015; e REspe nº 1660-34, da 
minha relatoria, DJE de 14.5.2015.

[...]

(REspe nº 202-89/RN, rel. designado Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 12.11.2015, DJe de 15.12.2015)

Na espécie, consoante anotado alhures, a gravação da conversa telefônica aconteceu em comitê eleitoral, ambiente que, de 
acordo com precedentes do TSE, possui natureza pública, não estando, pois, acobertado pela garantia do direito constitucional 
à intimidade. Confira-se:

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO DO ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/1997. CANDIDATOS A 
PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

[...]

3. Gravação ambiental realizada por um dos participantes. Licitude da prova. 3.1. Primeira gravação realizada no comitê 
eleitoral dos investigados, local de aproximação dos candidatos com os cidadãos do município, local público. Segunda gravação 
realizada em uma residência particular, mas com destinação pública, para fins de exposição das ideias do candidato aos 
cidadãos presentes naquele evento, sem limitação de acesso, nos termos da prova pericial indicada pelo acórdão regional. Os 
lugares franqueados a qualquer um do povo para fins eleitorais qualificam-se como lugares destinados ao público, onde o 
candidato buscava divulgar sua candidatura perante os cidadãos, sendo lícito, a qualquer do povo participante, registrar aquele 
evento, pois o referido evento não envolve a privacidade do candidato, mas justamente o contrário, buscava-se a ampla 
exposição da imagem e das ideias do candidato junto ao público em geral. Precedente do TSE. 3.2. As demais provas dos autos 
não derivam das referidas gravações clandestinas, tampouco as partes recorrentes alegaram esse tema, muito menos tentaram 
demonstrar quais as provas poderiam decorrer daquelas.

[...]

(REspe nº 640-36/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 1º.7.2016, DJe de 19.8.2016 - grifos acrescidos)

Cabe anotar, ainda, que, embora se trate de gravação de conversa telefônica, nada impede que a função viva-voz do aparelho 
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esteja acionada, permitindo, com isso, que outras pessoas escutem a conversa telefônica, tal como aconteceu no caso em 
debate.

Desse modo, sendo incontroverso que a gravação da conversa telefônica nas Eleições 2012 ocorreu em ambiente público - 
comitê eleitoral -, deve ser considerada lícita tal prova, assim como aquelas dela decorrentes, motivo pelo qual não há falar em 
ofensa ao art. 5º, X, XII, LIV, LV e LVI, da CF.

2. Do flagrante preparado

Os recorrentes defendem que a prova consistente na gravação telefônica foi forjada, pois configurou "[...] manobra indutiva à 
prática do ilícito [...]"  

(fl. 522), provocada por adversários políticos dos recorrentes, ou seja, flagrante preparado, e que a Corte regional não 
examinou "[...] as demais gravações que constam nos autos, em especial da gravação que demonstra a existência de uma 
preparação para gravar os Recorrentes a fim de denunciá-los na Justiça Eleitoral [...]"  (fl. 525 - grifos acrescidos).

O Tribunal a quo afastou a tese de eventual flagrante preparado pelos seguintes motivos, assim anotados no acórdão 
impugnado (fls. 279-280):

No caso em tela, não houve situação de flagrante preparado na gravação da conversa telefônica, porque o crime já havia se 
consumado na reunião ocorrida na casa da IZAURA. Foi nessa reunião que houve a captação ilícita mediante a promessa e 
entrega de dinheiro em troca de votos para os eleitores presentes. Outro dado relevante é que não há dúvidas de que a ligação 
telefônica ocorreu somente após a reunião já ter acontecido.

[...]

Ouvindo o áudio captado, também não se pode concluir que Maria Lenilda induziu IZAURA a ofertar a vantagem. Ela apenas 
conduziu a conversa perguntando sobre a promessa feita anteriormente durante a reunião, e as respostas foram espontâneas. 
A própria IZAURA parece tentar despistar sua atuação ilícita, ao falar que o que ela prometeu dar "não é compra de votos, é só 
porque eu sei que vocês estão precisando." Assim, não há elementos a configurar que a vontade de IZAURA foi viciada por 
instigação alheia.

Outro fato importante para afastar essa alegação é que todas as testemunhas se mostraram surpresas quando a gravação foi 
liberada no comício do candidato adversário Ivan Neto. Todas afirmam que Wolner, pai do candidato Ivan Neto, não sabia que a 
gravação ia acontecer, ou seja, só ficou sabendo depois, por boatos, e mandou chamar os participantes para lhe explicarem o 
ocorrido.

Assim, não há provas de que houve uma armação premeditada do candidato adversário no sentido de determinar que fosse 
feita a gravação para, deliberadamente, divulgar no seu comício.

Nesse particular, o recurso especial não comporta conhecimento. Isso porque não houve indicação direta de ofensa a 
dispositivo legal ou constitucional, tampouco demonstração de eventual dissídio pretoriano.

Em verdade, os recorrentes se limitaram a transcrever ementas de julgados do TSE, sem realizar o necessário cotejo analítico 
entre as teses supostamente divergentes, de modo a evidenciar as circunstâncias fáticas e jurídicas que identificam ou 
assemelham os casos confrontados.

No entanto, este Tribunal Superior, em inúmeras oportunidades, consignou que a "[...] mera transcrição de ementas de julgados 
é insuficiente para embasar o dissenso pretoriano, o que atrai a incidência da Súmula nº 28/TSE"  (AgR-AI nº 348-38/RJ, rel. 
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 2.4.2019, DJe de 23.4.2019).

Verifico, portanto, a deficiência na fundamentação recursal, nesse ponto, o que atrai o óbice dos Enunciados nºs 27 e 28 da 
Súmula do TSE.

3. Ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF - indeferimento do pedido de prova pericial

No que se refere à produção de prova pericial, o Tribunal a quo consignou que o Juízo sentenciante, após audiência para a oitiva 
de testemunhas, declarou encerrada a fase de instrução, ficando silente quanto à produção de prova pericial, e anotou, ainda, 
que, ao final da contestação, houve apenas pedido genérico de produção de provas. 

Ainda, a Corte regional esclareceu que o advogado dos representados, ora recorrentes, "[...] não se insurgiu contra o 
encerramento da instrução, e nem suscitou a necessidade de perícia técnica sobre a mídia"  (fl. 269), razão pela qual não há 
falar em cerceamento de defesa em âmbito de recurso para aquele Tribunal.

Acrescentou, também, que "[...] a Juíza Eleitoral considerou suficientes para formar seu convencimento as provas produzidas, 
sobretudo o depoimento de 9 (nove) testemunhas, sendo desnecessária a perícia"  (fl. 269), e enfatizou não haver dúvida 
quanto à autoria dos diálogos gravados, sendo, pois, desnecessária a realização de "[...] perícia técnica para atestar a 
autenticidade das vozes"  (fl. 270).

No recurso especial, os recorrentes defendem ter havido afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF - cerceamento ao direito de defesa e 
ao contraditório - sob a alegação de que o Juízo eleitoral teria desprezado o pedido de produção de prova pericial das gravações 
ambientais, cuja autenticidade e autoria não teriam sido comprovadas.

Entretanto, nesse particular, suas razões não comportam conhecimento. Isso porque não refutaram fundamentos autônomos 
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do acórdão regional, quais sejam: (a) a inércia do advogado diante do encerramento da fase de instrução probatória, mesmo 
com o silêncio da magistrada acerca da possível realização ou não de prova pericial; e (b) a desnecessidade de eventual perícia, 
tendo em vista que as provas produzidas, sobretudo as testemunhais, foram suficientes para formar o convencimento da juíza 
eleitoral (art. 464, § 1º, do Código de Processo Civil/2015).

Como se sabe, é dever do recorrente refutar os fundamentos da decisão questionada, sob pena de subsistirem as conclusões 
desta. A propósito, o art. 932, III, do CPC/2015 estabelece que o relator não conhecerá de recurso que não tiver impugnado 
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Desse modo, incide neste ponto o Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, segundo o qual é inadmissível o recurso que deixe de 
impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que seja, por si só, suficiente para mantê-la.

4. Da captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/1997)

Alegam os recorrentes que, diante (1) das contradições verificadas nos depoimentos testemunhais, (2) da ligação entre a 
coligação recorrida e as testemunhas e (3) da inexistência de provas aptas - robustas e incontroversas - para demonstrar o 
ilícito, "[...] não é justo, adequado e razoável a manutenção da condenação dos Recorrentes [...]"  (fl. 534).

Na análise da prova testemunhal - que teve apenas "[...] os trechos mais relevantes [...]"  (fl. 271) destacados no acórdão -, a 
Corte de origem consignou que os depoimentos colhidos são robustos e coesos, aptos para comprovar a prática da ilicitude 
prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997. 

Para confirmar, cito o seguinte excerto retirado da decisão recorrida (fls. 277-278):

Do cotejo dos depoimentos dos cinco eleitores que estavam na reunião, existe a certeza de que, nessa ocasião, o candidato 
JULIO CESAR, juntamente com sua irmã IZAURA, realizaram as condutas de "prometer"  e "entregar"  dinheiro e um aparelho de 
aerosol em troca de votos, em clara ofensa ao art. 41-A da Lei nº 9.504/97, que define a captação ilícita de sufrágio com as 
ações de "doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de 
qualquer natureza."  

O fato de algumas testemunhas afirmarem que pediram ajuda para JULIO CESAR não descaracteriza a captação ilícita, pois 
houve a efetiva promessa e entrega da vantagem, ainda que atendendo à solicitação do eleitor.

[...]

Os recorrentes alegam que os depoimentos são contraditórios e que não poderiam levar à condenação. Contudo, as 
divergências nas declarações das testemunhas foram concernentes a detalhes dos fatos narrados, principalmente no tocante à 
forma que aconteceu a gravação, o que considero natural em razão da passagem do tempo (a oitiva foi realizada em 2015, após 
três anos dos fatos, ocorridos no período eleitoral de 2012), bem como pelo nervosismo de pessoas visivelmente humildes 
estarem na audiência perante o Juiz Eleitoral, o Promotor Eleitoral e os representados.

Com relação à promessa e entrega das vantagens em troca de voto, os depoimentos foram robustos, firmes e coesos, 
demonstrando que os recorrentes, de fato, praticaram a captação ilícita de sufrágio, no intuito de violar a liberdade de escolha 
dos eleitores. (grifos acrescidos)

O Tribunal a quo enfatizou, sobre a suposta parcialidade das testemunhas, que (fl. 278):

[...] os cinco eleitores inquiridos em juízo como testemunhas foram ouvidos prestando o compromisso legal de dizer a verdade 
e que não foram contraditados na audiência, momento oportuno que os representados teriam para questionar a sua 
imparcialidade.

Registrou, ainda, que, se a gravação clandestina for considerada ilícita, os depoimentos das testemunhas não estarão por ela 
contaminados e serão suficientes, por si só, para manter a condenação dos recorrentes. Confira-se (fl. 280):

No tocante à gravação telefônica, é importante destacar que, ainda que seja declarada ilícita, não se aplica ao caso em exame a 
"teoria da árvore dos frutos envenenados" , para tomar imprestável o depoimento das testemunhas.

Essa teoria preconiza, em resumo, que as novas provas, cuja existência somente seria possível alcançar a partir da prova ilícita, 
também devem ser consideradas ilícitas por derivação, pois, caso contrário, a ilicitude da conduta seria facilmente burlada.

Contudo, há limitações à utilização dessa teoria. No vertente caso, o depoimento das testemunhas configura hipótese de 
exceção à ilicitude por derivação, porque a prova seria de descoberta inevitável. As testemunhas arroladas fatalmente seriam 
indagadas sobre a reunião na casa da Izaura, e se houve a promessa e pagamento de vantagem em troca de votos, de forma 
que apresentariam respostas idênticas ou semelhantes sobre o relato analisado.

Portanto, ainda que a gravação clandestina seja considerada ilícita, os depoimentos das testemunhas não são contaminados 
com essa ilicitude. Ademais, reitero que a prova oral colhida seria suficiente, por si só, para a manutenção da condenação.

Como se nota, a conclusão do Tribunal regional pela ocorrência da captação ilícita de sufrágio está embasada em farto e 
consistente conjunto de provas, constituído da gravação ambiental e dos depoimentos testemunhais, o qual não está 
inteiramente reproduzido nas premissas fáticas do acórdão impugnado. 

Desse modo, entendo que modificar a conclusão assentada no acórdão recorrido, com base no argumento de ausência de 
prova robusta apta para comprovar o ilícito, encontra óbice no Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, porquanto demandaria, 
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necessariamente, a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, medida inviável nesta instância especial.

5. Ilegitimidade passiva de Maria Izaura Batista Barbosa

Os recorrentes sustentam que Maria Izaura Batista Barbosa não era candidata nas eleições de 2012, motivo pelo qual não 
poderia figurar no polo passivo da ação para apurar captação ilícita de sufrágio, na medida em que o art. 41-A da Lei nº 
9.504/1997 estabelece ser o ilícito imputável apenas a candidatos.

Com efeito, tendo em vista que o Tribunal a quo reformou a sentença para reconhecer a prática tão somente da captação ilícita 
de sufrágio, não tendo se insurgido quanto à inexistência do abuso de poder, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva da 
recorrente Maria Izaura Batista Barbosa. Isso porque, segundo o entendimento assentado no TSE, o não candidato não possui 
legitimidade para figurar no polo passivo de ação eleitoral em que se apura tal ilícito.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2014. RECURSOS ORDINÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS EM PROL DA CANDIDATURA DA IRMÃ 
DO PREFEITO. CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO 
PROBATÓRIO PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DE CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. RESCISÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS 
APÓS AS ELEIÇÕES E ANTES DA POSSE DOS ELEITOS. CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA VEDADA NO CASO CONCRETO APESAR DE 
NÃO PRATICADA NA CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA AO NÃO CANDIDATO. 

[...]

Impossibilidade da condenação do não candidato por captação ilícita de sufrágio

13. Somente o candidato tem legitimidade para responder pela captação ilícita de sufrágio prevista no art. 41-A da Lei nº 
9.504/1997. Precedentes do TSE. 

[...]

(RO nº 2229-52/AP, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 6.3.2018, DJe de 6.4.2018)

ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRO NÃO 
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. DESPROVIMENTO.

1. Na linha da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o prazo recursal do Ministério Público Eleitoral, em virtude do 
disposto no art. 18, II, h, da LC nº 75/93, inicia-se com o recebimento dos autos na respectiva secretaria, o que demonstra, no 
caso dos autos, a tempestividade do apelo.

2. Somente o candidato possui legitimidade para figurar no polo passivo de representação fundada no art. 41-A da Lei nº 
9.504/97. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.

[...]

5. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RO nº 1334-25/TO, rel. Min. Luciana Lóssio, julgado em 28.11.2016, DJe de 6.3.2017 - grifos acrescidos)

Portanto, não deve subsistir a condenação por captação ilícita de sufrágio em relação a Maria Izaura Batista Barbosa, porquanto 
ela não era candidata à época dos fatos.

6. Da afronta ao art. 275 do CE

A Corte de origem, na oportunidade do julgamento dos segundos embargos de declaração, opostos por Júlio César Lima Batista 
e Maria Izaura Batista Barbosa, concluiu pelo seu caráter procrastinatório, com a consequente aplicação da multa estabelecida 
no § 6º do art. 275 do CE, sob o entendimento de que (fl. 509):

[...] No primeiro ponto, houve alegação manifestamente descabida, acerca da necessidade de menção a uma petição avulsa 
irrelevante nos autos. Nos pontos seguintes, os embargantes repetiram as supostas omissões arguidas nos primeiros 
aclaratórios, que já foram rejeitadas por esta Corte.

Assim, é muito mais sintomática a insatisfação da parte com o resultado da demanda do que a existência de verdadeira 
omissão, obscuridade ou contradição. [...]

Nas razões do apelo nobre, os recorrentes pleiteiam a exclusão da multa do § 6º do art. 275 do CE, sustentando a ausência de 
intenção protelatória na oposição dos aclaratórios e alegando, ainda, que 

"[...] nenhum benefício traria nem trouxe aos Recorrentes a protelação do feito porque o maior prejuízo que poderia acontecer 
já ocorreu [...]"  (fl. 535 - grifos no original), qual seja, a impossibilidade de o primeiro recorrente concorrer às eleições 
municipais de 2016.

Assim, argumentam que "[...] as omissões mereciam ser saneadas [...]"  (fl. 536), fosse para conferir efeito infringente ao 
julgado, dando provimento ao recurso eleitoral, fosse para fins de prequestionamento.

Todavia, observo que, no segundo recurso integrativo, os embargantes apontam as mesmas omissões indicadas nos primeiros 
aclaratórios - relativas à ilegitimidade passiva e às gravações ambientais -, as quais já haviam sido devidamente sanadas pela 
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Corte regional, o que torna nítida a pretensão de obter novo julgamento da causa. 

Como se sabe, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que:

[...] A ausência de demonstração da existência de vícios do julgado, com mera reiteração das teses recursais já suficientemente 
combatidas, traduz inconformismo com o resultado do julgamento, portanto não enseja a oposição de embargos declaratórios, 
os quais, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de 
cognição estreita e vinculada, porquanto vocacionada ao aperfeiçoamento do julgado, e não à plena revisitação de matéria 
regularmente apreciada pelo órgão julgador. 

(ED-AgR-REspe nº 27-53/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgados em 25.4.2019, DJe de 23.5.2019)

Portanto, o acórdão não merece ser reformado, de modo que subsiste a multa aplicada aos recorrentes com base no art. 275, § 
6º, do CE.

7. Conclusão

Ante o exposto, com base no art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, dou parcial provimento ao 
recurso especial, tão somente para afastar a multa imposta a Maria Izaura Batista Barbosa pela prática de captação ilícita de 
sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/1997). 

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de outubro de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 261-67.2016.6.08.0035 ICONHA-ES 35ª Zona Eleitoral (ICONHA)

AGRAVANTE: MARCIANIA GARCIA ANHOLLETI

ADVOGADAS: MARCIA REGINA DA SILVA NUNES - OAB: 9733/ES E OUTRA

Ministro Og Fernandes

Protocolo: 6.757/2018

DECISÃO

Eleições 2016. Agravo. Prestação de contas de candidato ao cargo de vereador. Desaprovação pela instância ordinária. Ausência 
de impugnação específica. Incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE. Necessidade de reexame do arcabouço fático-
probatório. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao agravo.

Marciania Garcia Anholleti, candidata ao cargo de vereador, pelo Partido Progressista (PP) nas Eleições 2016 no Município de 
Iconha/ES, apresentou a prestação de contas eleitoral (fl. 6), a qual foi desaprovada pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Espírito 
Santo, em virtude de diversas irregularidades apontadas no parecer técnico (fls. 34-35). 

Após a interposição do recurso eleitoral, a relatora identificou que a documentação juntada pela candidata no prazo para se 
manifestar sobre os indícios de irregularidades encontrados, ainda no primeiro grau de jurisdição, não havia sido objeto de 
análise técnica, conforme determina o art. 64, §§ 3º e 6º, da Res.-TSE nº 23.463/2015. Por esse motivo, determinou a remessa 
dos autos à unidade técnica responsável para a emissão de parecer conclusivo (fl. 62), o qual consta das fls. 63-63v.

Após a elaboração do referido parecer, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo negou provimento ao recurso eleitoral 
interposto e manteve a desaprovação das contas. O acórdão foi assim ementado (fl. 69):

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES 2016. ABERTURA DE CONTA PARA CAMPANHA FORA 
DO PRAZO LEGAL. DIVERGÊNCIA ENTRE NUMERÁRIOS DE CONTAS. IRREGULARIDADES FORMAIS. DOCUMENTOS 
APRESENTADOS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VERBAS RECEBIDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPESA COM 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. GASTO QUE ULTRAPASSA O PERCENTUAL DE 20% 
DO TOTAL DE DESPESAS COM A CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A abertura extemporânea da conta bancária específica para movimentar os recursos arrecadados na campanha eleitoral 
constitui irregularidade formal que não enseja, por si só, a desaprovação das contas.

2. A divergência constatada no fornecimento de diferentes números de contas de campanha constitui irregularidade formal 
quando não há óbice para a apreciação das contas.

3. Não se conhece de documentos apresentados na fase recursal, quando oportunizado ao candidato extinguir as pendências 
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indicadas em análise técnica realizada perante o juízo a quo.

4. De acordo com o art. 55, da Resolução TSE 23.463/2015, a comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de 
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data 
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo 
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. A prestação de contas deve refletir fielmente a origem e o destino dos recursos 
movimentados durante o exercício financeiro, não sendo admitida qualquer dúvida ou lacuna nos registros.

5. A omissão de despesa com locação de veículo configura irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, 
especialmente quando esse gasto possui valor expressivo em relação ao conjunto total da prestação de contas.

6. Conhecido o recurso, mas negado provimento. Devolução do valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) ao Tesouro 
Nacional, na forma do artigo 72, § 1°, da Resolução n° 23.463/2015, do TSE.

A essa decisão foram opostos embargos de declaração (fls. 77-79), os quais foram conhecidos e desprovidos (fls. 82-88). 

Marciania Garcia Anholleti, então, interpôs recurso especial, com base nos arts. 121, § 4º, I e II, da Constituição Federal e 78 da 
Res.-TSE nº 23.463/2015.

Em seu apelo nobre, a parte alegou violação aos arts. 5º, LV, da CF e 64, § 3º, Res.-TSE nº 23.463/2015, porque não teve a 
oportunidade de se manifestar sobre o parecer técnico conclusivo - o qual só foi realizado em âmbito de segunda instância, por 
determinação da juíza relatora do TRE/ES. Segundo a prestadora de contas, o fato de não ter sido intimada a se manifestar 
sobre o parecer técnico conclusivo afronta o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual defendeu a anulação 
da sentença para que pudesse se manifestar sobre os pontos indicados no parecer técnico.

No mais, asseverou que houve erro na classificação da despesa realizada com verba do Fundo Partidário, pois não seria 
hipótese de aluguel de veículo, mas, sim, de locação de carro de som, o que afastaria a incidência do limite de gasto previsto no 
art. 38, II, da Res.-TSE nº 23.463/2015. 

Por fim, requereu a aplicação do princípio da proporcionalidade para a aprovação das contas com ressalvas, sob o argumento 
de que a irregularidade representa valor módico.

O presidente do TRE/ES inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes pontos: (a) a recorrente não se incumbiu de 
apontar de que forma a Corte regional violou os princípios do contraditório e da ampla defesa e (b) deixou de impugnar a 
violação ao art. 55 da Res.-TSE nº 23.463/2015, o que atrai a aplicação do Enunciado nº 26 da Súmula do Tribunal Superior 
Eleitoral (fls. 98-102).

Dessa decisão a parte interpôs o presente agravo (fls. 107-110). Sobre o argumento de que não se desincumbiu de apontar de 
qual forma a Corte regional violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, a recorrente afirma o seguinte (fl. 109): 

Essa violação fica evidenciada dentro do próprio processo quando na realização de atos dentre os quais a exigência de análise 
técnica na fase recursal analise essa que deveria ser feita ainda em Primeira instância com a devida aplicação de ampla defesa 
em prol da agravante. 

Ademais, alega que somente alugou o veículo porque o partido informou ser possível tal contratação. Informa que não possuía 
experiência na área eleitoral e que não agiu de má-fé. Além disso, esclareceu que a conta foi aberta praticamente para realizar 
o aluguel do automóvel, o que pode ser corroborado pelo fato de ter utilizado 78,44% do valor do Fundo Partidário para essa 
finalidade.

Outrossim, aduz que "o aluguel do carro foi feita se forma regular através de contrato devidamente assinado, com automóvel 
devidamente regular, conforme § 1º, do art. 55, da lei 23.463/2015 [...] [sic]"  (fl. 109). 

Sobre o recibo de aluguel do veículo não estar nos moldes exigidos pela Justiça Eleitoral, a agravante informa que "[...] 
corrobora a favor [dela] o fato do contrato ser considerado idôneo nos moldes do art. 55, § 1º, da lei 23.463/2015, ademais, 
confirma o pagamento o valor de 

R$ 1.700,00 consignado também no extrato bancário [...]"  (fl. 110).

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo para que o recurso especial seja enviado ao TSE para julgamento (fl. 
110).

A Procuradoria-Geral Eleitoral se pronunciou pelo não conhecimento do agravo (fls. 131-132v.). 

É o relatório. Passo a decidir. 

O agravo é tempestivo, na medida em que a decisão agravada foi publicada no dia 18.9.2018, terça-feira (fl. 106), e que o 
presente recurso foi interposto em 21.9.2018, sexta-feira (fl. 107). A petição foi subscrita por advogado constituído nos autos 
(fl. 112). Estão presentes, também, o interesse e a legitimidade da parte. 

A preservação do juízo de inadmissibilidade do recurso especial é medida que se impõe. 

No caso, o presidente do TRE/ES inadmitiu o apelo nobre com base nos seguintes fundamentos: (a) a recorrente não se 
incumbiu de apontar de que forma a Corte regional violou os princípios do contraditório e da ampla defesa e (b) não enfrentou 
a violação ao art. 55 da Res.-TSE nº 23.463/2015, motivo pelo qual incidiu o Enunciado nº 26 da Súmula do TSE. 
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Sobre a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a agravante se limitou a argumentar que a "[...] violação fica 
em evidenciada dentro do próprio processo quando na realização de atos [...] [sic]"  (fl. 109), sem impugnar diretamente o 
argumento exposto na decisão que inadmitiu o recurso especial. 

Do mesmo modo, Marciania Garcia Anholleti não enfrentou a aplicação do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, restringindo-se a 
afirmar que o aluguel do carro foi realizado por meio de contrato idôneo e que este e o extrato bancário registrando o 
pagamento serviriam de recibo para a transação.

Como se sabe, é dever do agravante refutar os fundamentos da decisão que obstou o regular processamento do recurso 
especial, sob pena de subsistirem as conclusões daquela. É esse o entendimento constante do Enunciado nº 26 da Súmula do 
TSE, segundo o qual é inadmissível o recurso que deixe de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que seja, 
por si só, suficiente para mantê-la. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal Superior. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
CANDIDATO A VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COMPROVADOS. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS. 
SÚMULA Nº 26/TSE. NÃO PROVIMENTO.

Histórico da demanda

1. Contra juízo negativo de admissibilidade do recurso especial que interpôs, exarado pela Presidência do Tribunal Regional 
Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) - mantida a desaprovação das suas contas de campanha para o cargo de Vereador no 
Município de Campo Florido nas Eleições 2016, ante a existência de falhas que comprometeram a regularidade -, manejou 
agravo de instrumento Pedro Galante.

2. Negado seguimento ao agravo, monocraticamente, ao fundamento de que o agravante deixou de atacar os óbices opostos na 
decisão agravada, repisadas, ipsis litteris, as alegações esposadas no recurso especial - violação do art. 266 do Código Eleitoral, 
cerceamento de defesa e evidenciado o dissenso pretoriano - em desalinho com a exigência contida na parte final do inciso III 
do art. 932 do CPC/2015. Aplicação da Súmula nº 26/TSE.

Do agravo regimental

3. A despeito de ter o agravante afirmado que a decisão foi devidamente impugnada, constato realizada a mera reprodução dos 
argumentos do agravo de instrumento - insuficiente a infirmar os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula nº 
26/TSE.

Conclusão

Agravo regimental conhecido e não provido.

(AgR-AI nº 213-70/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 16.8.2018, DJe de 14.9.2018)

Registro, também, que este Tribunal Superior já assentou que:

[...] O princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de 
infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios 
fundamentos.

[...] 

(AgR-AI nº 231-75/MG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.4.2016, DJe de 2.8.2016)

Ainda que fosse possível superar o referido óbice, o Tribunal de origem entendeu que a falha cometida pela agravante - omissão 
de despesas com locação de veículo - foi grave e comprometeu a lisura e a confiabilidade da prestação de contas. Confira-se o 
seguinte excerto do aresto regional (fl. 74): 

No caso em testilha, a candidata, ora recorrente, utilizou R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) dos R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) que havia recebido, no aluguel de veículo a ser utilizado em sua campanha para o pleito de 2016. Tal montante, pois, 
equivale cerca de 65% (sessenta e cinco por cento) do total de despesas da campanha, que foi de R$ 2.549,58 (dois mil, 
quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). 

Nesse contexto, a omissão de despesa com locação de veículo configura irregularidade grave que enseja a desaprovação das 
contas, especialmente quando esse gasto possui valor expressivo em relação ao conjunto total da prestação de contas [sic]. 

Para que este Tribunal Superior pudesse chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não é 
possível em âmbito de apelo nobre, conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, segundo o qual "não cabe recurso especial 
para simples reexame do conjunto fático-probatório" .

Diante disso, a decisão questionada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista que a agravante não 
apresentou argumentos aptos para desconstituí-la.

Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de outubro de 2019.
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Ministro Og Fernandes

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 716-08.2016.6.19.0138 QUEIMADOS-RJ 138ª Zona Eleitoral (QUEIMADOS)

AGRAVANTE: ALEXANDER RIBOURA DORNELLAS

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

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Og Fernandes

Protocolo: 8.004/2018

DECISÃO

Eleições 2016. Agravo. Vereador. Captação ilícita de sufrágio. Condenação pelas instâncias ordinárias fundada em acervo 
probatório constituído de busca e apreensão e de laudos periciais. Alegação de divergência jurisprudencial assentada na 
inaptidão do caderno de provas para condenar o candidato às sanções previstas no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997. Inviabilidade 
de análise do dissídio em razão do reexame do acervo fático-probatório. Incidência dos Enunciados Sumulares nos 24, 28 e 30 
do TSE. Negado seguimento ao agravo. 

O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por captação ilícita de sufrágio em desfavor de Alexander Riboura 
Dornellas, Helba de Sales Mairink Dornellas, Carlos Roberto Muniz e Euclydes Aguiar Filho sob o argumento de que concorreram 
para o ilícito eleitoral consistente no oferecimento e na entrega da quantia de R$ 70,00 para cada eleitor que votasse no 
primeiro representado, o qual logrou êxito em se eleger vereador pelo Município de Queimados/RJ no pleito de 2016. 

O Juízo da 138ª Zona Eleitoral/RJ condenou Alexander Riboura Dornellas à cassação do diploma e ao pagamento da multa 
prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, no valor de 1.000 Ufirs, ao mesmo tempo em que julgou improcedente a demanda 
com relação ao demais representados.

Sobrevieram dois recursos eleitorais: o primeiro, interposto por Alexander Riboura Dornellas, e o segundo, pelo MPE.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo primeiro 
representado e deu parcial provimento ao recurso ministerial para majorar em 

5 salários-mínimos o valor da multa imposta ao candidato. O acórdão foi assim ementado (fls. 629-629v.):

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO CONFIGURADA. 

1 - Licitude das provas obtidas, possibilidade de apreensão de material sem mandado. Precedente do STF "A apreensão de 
documentos no interior de veículo automotor constitui uma espécie de "busca pessoal"  e, portanto, não necessita de 
autorização judicial quando houver fundada suspeita de que em seu interior estão escondidos elementos necessários à 
elucidação dos fatos investigados."  STF. 2ª Turma. RHC 117767/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11/10/2016 (Info 843).

2 - O conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar a configuração do ilícito previsto no art. 41-A da Lei nº 
9.504/97. Restou comprovado o oferecimento e entrega de montantes no importe de R$ 70,00 (setenta reais) por parte do Sr. 
Carlos Muniz 

(3º representado), para eleitores, com intuito de obter votos para o 

1º recorrente. Perícia grafotécnica do documento contendo lista de eleitores e sigla "PG"  a depreender efetivo pagamento. 

3 - Apreensão de 138 santinhos no veículo no dia da eleição, perícia grafotécnica que também comprovou que a Sra. Namir da 
Silva Expedito preencheu a lista, estava ciente do cadastramento e recebeu dinheiro conforme consta a sigla "PG"  no 
documento. 

4 - Ausentes elementos comprobatórios cabais do envolvimento do 2º e 4º representados pela conduta ilícita. 

5 - Responsabilidade comprovada do Sr. Carlos Muniz 

(3º representado), ainda que não seja candidato, já que instou os eleitores a se cadastrarem na lista a fim de receber quantia de 
dinheiro em espécie, mediante a confirmação do voto para o candidato recorrente, condenação em multa no valor de 1 (um) 
salário mínimo. 

6 - Majoração da multa fixada em desfavor do Alexander Riboura Dornellas, à época eleito como vereador de Queimados, com 
boa situação econômica, podendo suportar a condenação da pena de multa em valor superior, razão pela qual majoro em 5 
(cinco) salários mínimos. 

Desprovimento do recurso interposto por ALEXANDER RIBOURA DORNELLAS e pelo parcial provimento ao recurso do Ministério 
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Publico Eleitoral para condenar o representado Sr. Carlos Roberto Muniz ao pagamento de multa no valor de 1 (um) salário 
mínimo e majorar o valor da multa fixada em desfavor de Alexander Riboura Dornellas em 5 (cinco) salários mínimos [sic].

Os embargos de declaração opostos (fls. 639-650) foram rejeitados (fls. 662-665v.).

Irresignado, Alexander Riboura Dornellas manejou recurso especial (fls. 672-724), com pedido de efeito suspensivo, com base 
nos arts. 121, § 4º, I e II, da Constituição Federal e 276, I, a e b, do Código Eleitoral, por meio do qual aduziu violação aos arts. 
275 do CE; 9º, 10, 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015; e 5º, LV, da CF, bem como apontou divergência entre o acórdão recorrido e 
o proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do AgR-AI nº 190-68/RS.

A Presidência do TRE/RJ negou seguimento ao recurso especial sob o fundamento de que incidem na espécie os Enunciados nºs 
24 e 28 da Súmula do TSE e indeferiu o pedido de efeito suspensivo (fls. 732-735v.).

Sobreveio a interposição do presente agravo (fls. 739-803), no qual Alexander Riboura Dornellas sustenta:

a) a desnecessidade de reexame dos fatos e provas, já que "[...] os elementos fáticos estão perfeitamente delineados no 
acórdão recorrido [...]"  (fl. 753); 

b) que o Tribunal local "[...] se negou a enfrentar pontos fundamentais para o deslinde da causa [...]"  (fl. 764) por ocasião do 
julgamento dos aclaratórios;

c) a ilicitude da prova consubstanciada na busca e apreensão realizada pela Polícia Civil sem a devida autorização judicial;

d) que o acórdão proferido em âmbito de embargos de declaração é omisso acerca da informação sobre haver ou não, "[...] na 
lista de fls. 39/44 [...] menção ao numero [sic] de cadastro eleitoral das pessoas [...] mencionadas [...]"  (fl. 769);

e) que, no precedente citado a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial (AgR-AI nº 190-68/RS), adotou-se solução diversa da 
perfilhada pelo aresto recorrido, visto que, no acórdão tido por paradigma, o TSE fixou que se faz necessária a "[...] existência 
de prova robusta da realização das condutas que perfazem o núcleo do tipo legal"  (fl. 776) para que haja condenação por 
captação ilícita de sufrágio;

f) que "[...] não teve o prévio conhecimento [...] do material de propaganda, tampouco do dinheiro apreendido com o Sr. Carlos 
Muniz"  (fl. 781), não havendo falar em prova de que participou ou anuiu com a prática perpetrada;

g) que o acórdão recorrido se amparou em depoimentos prestados por policiais civis que realizaram o procedimento de busca e 
apreensão, os quais fizeram "[...] ameaças e pressão psicológica no Sr. Carlos na Delegacia"  (fl. 796); e

h) que não há testemunha nos autos que afirme ter 

"[...] recebido qualquer benesse em troca de votos [...]"  (fl. 795).

Por fim, o agravante renova o pedido de suspensão dos efeitos do acórdão ora questionado até ulterior manifestação por parte 
deste Tribunal Superior.

A presidente do TSE, Ministra Rosa Weber, negou efeito suspensivo ao agravo ante a "[...] pretensão de revolvimento do acervo 
fático-probatório [...]"  (fl. 813).

A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou pela negativa de seguimento ao agravo (fls. 815-819).

É o relatório. Passo a decidir.

O agravo é tempestivo (art. 279 do CE). A decisão recorrida foi publicada em 21.11.2018, quarta-feira (fl. 737), e o presente 
agravo foi interposto em 26.11.2018, segunda-feira (fl. 739), em petição subscrita por advogado constituído nos autos (fl. 193).

A despeito das razões apresentadas, a insurgência do agravante não merece prosperar.

Inicialmente, com relação à tese de ilicitude da prova consubstanciada na busca e apreensão em interior de veículo realizada 
pela Polícia Civil sem a devida autorização judicial, verifico que essa diligência encontra respaldo na atual jurisprudência da 
Suprema Corte. Confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO                                                                                       
E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL.  APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE 
ILEGALIDADE.

1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, 
quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à 
elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 

[...]

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STF: RHC nº 117.767/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 11.10.2016, DJe de 2.8.2017)

Dessa forma, o reconhecimento da juridicidade do referido meio de prova é medida que se impõe, visto que a busca realizada 
em veículo "[...] é equiparada à busca pessoal [...]"  (STJ: HC nº 216.437/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado 
em 20.9.2012, DJe de 8.3.2013).
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Com relação à tese de ocorrência de dissídio pretoriano, verifico que o agravante não o demonstrou.

Isso porque o julgado tido por paradigma não se presta para configurar a divergência, a qual, para ser caracterizada, nos termos 
do 

art. 1.029, § 1º, do CPC/2015, necessita que se indique, por meio do cotejo analítico entre os acórdãos paradigma e recorrido, a 
similitude fático-jurídica entre os casos confrontados. Não basta, portanto, transcrever a ementa ou o voto. É nesse sentido a 
jurisprudência desta Corte: 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA 
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO NO RECURSO ESPECIAL. 
DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É inadmissível o agravo interno que deixa de atacar todos os fundamentos da decisão monocrática, nos termos da Súmula 

nº 26/TSE.

2. Para fins de demonstração da divergência jurisprudencial, não basta a indicação de julgados contendo teses jurídicas diversas 
daquelas aplicadas nos autos; é necessário que o recorrente demonstre, de maneira analítica, a semelhança entre as situações 
concretas decididas. A ausência de cotejo analítico implica o não conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula nº 
28/TSE.

3. A determinação de início de cumprimento da pena, ainda que de forma provisória, constitui causa interruptiva da prescrição, 
nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal.

4. Negado provimento ao agravo regimental.

(AgR-REspe nº 41-80/RO, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25.9.2018, DJe de 31.10.2018 - grifos acrescidos)

Compulsando os autos, depreende-se que Alexander Riboura Dornellas argui ter havido divergência jurisprudencial sob o 
argumento de que este Tribunal Superior perfilha o entendimento de que, para se configurar a prática de captação ilícita de 
sufrágio, deve haver "[...] comprovação de que houve oferecimento de vantagem, condicionada à obtenção de voto [...]"  (fl. 
721).

O TRE/RJ, sob o ponto de vista do ora agravante, exarou acórdão dissonante da jurisprudência do TSE ao condená-lo às sanções 
do 

art. 41-A da Lei das Eleições sem que houvesse "[...] prova robusta da suposta conduta ilícita [...]"  (fl. 721). 

Tal conclusão, todavia, contraria as premissas fáticas estabelecidas no acórdão questionado. Confira-se (fls. 631-635):

Ocorre que, conforme consta nos autos, no dia 02/10/2016, dia das eleições, policiais civis no momento em que realizavam 
uma ronda no Município, suspeitaram de praticas ilícitas eleitorais ao se depararem com um veiculo contendo panfletos de 
propaganda do 1º recorrente.

Conforme consta nos termos de declaração de fls. 12/16, ao abordarem o proprietário do veículo, identificado como Carlos 
Roberto Muniz, verificaram também no interior do Fiat Uno, uma lista contendo dados de 25 pessoas e, ao lado dos nomes, 
uma marcação à caneta com a sigla "PG"  (pago). lndagado sobre o documento, o 

Sr. Carlos afirmou ter realizado captação ilícita de sufrágio para cerca de 20 (vinte) pessoas em troca da quantia de R$ 70,00 
(setenta reais) por pessoa. Ainda, na posse do Sr. Carlos apreenderam R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) em espécie.

[...]

Vê-se, portanto, que referidos policiais, ao suspeitarem da prática de corrupção eleitoral, ilícito tipificado, na esfera penal no 
Art. 299 do Código Eleitoral e, na esfera cível, no Art. 41-A da Lei nº 9.504/97, e diante da própria assunção por parte do Sr. 
Carlos acerca da conduta, agiram corretamente. Segundo o STF: "A apreensão de documentos no interior e veiculo automotor 
constitui uma espécie de "busca pessoal"  e, portanto, não necessita de autorização judicial quando houver fundada suspeita de 
que em seu interior estão escondidos elementos necessários a elucidação dos fatos investigados."  STF. 2º Turma. RHC 
117767/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11/10/2016 (Info 843).

[...]

Por outro lado, conforme iterativa jurisprudência daquela Corte Superior, a condenação pelo supramencionado ilícito eleitoral 
exige prova robusta e não pode ser baseada em mera presunção. Veja-se o seguinte precedente:

[...]

A tese recursal se funda basicamente na ausência de participação do candidato em suposta captação ilícita de sufrágio e no fato 
de que a condenação imposta pelo juízo de 1º grau decorreu exclusivamente de prova testemunhal, em violação ao disposto no 
novel art. 368-A, do Código Eleitoral. 

Compulsando os autos, verifica-se que a declaração do Sr. Carlos Muniz na Delegacia de Policia, as fls. 10/11 elucidou todo o 
planejamento que envolveu a execução da conduta ilícita [...]:

[...]
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Foi determinada pericia grafotécnica no documento de papel com dizeres "inscrição cadastro" , manuscritos com nomes, 
filiação, telefones e sigla, cujo laudo constante às fls. 335/411, concluiu às 

fls. 411 que foram identificadas convergências morfogenéticas e nos aspectos gerais na escrita dos lançamentos manuscritos 
como de NAMIR DA SILVA EXPEDITO. 

Ou seja, restou certificado na perícia que a Sra. Namir da Silva Expedito, de fato, preencheu a lista apreendida com Sr. Carlos 
uma vez que sua grafia identificada nos lançamentos manuscritos às 

fls. 409, colhida para embasar a perícia grafotécnica, e a mesma constante no documento apreendido.

Portanto, restou comprovado nos autos inicialmente que, de fato, houve uma reunião política de campanha do 1º recorrente, 
tanto que confirmado em sua defesa às fls. 186 onde consta "na verdade houve uma reunião política sem entrega de dinheiro" . 
Nesta reunião estava presente o Sr. Carlos Muniz, tanto que confirmado por sua esposa às fls. 126 dos autos e pela testemunha 
Sr. Manoel Cabral da Silva às fl. 81. O Sr. Carlos Muniz não nega que ajudou na campanha do 1º recorrente às fls. 107, ocorre 
que a versão alterada dos fatos diante do Ministério Público de que a "lista"  apreendida referia-se a uma pesquisa eleitoral não 
merece guarida, senão vejamos.

[...]

Por sua vez, o policial, Moreno dos Santos Villaça, que estava presente no momento do flagrante, às fls.308, disse que "o dono 
do veículo confessou que aconteceu uma reunião com pessoas que se dispuseram a votar no candidato Alex e que depois essas 
pessoas receberiam a quantia de R$ 70,00, que as pessoas com nome na lista eram conhecidas a ele."

[...]

Dessarte, presentes os três elementos supramencionados (oferecimento de vantagem, finalidade especifica e desenrolar do 
contexto fático em período eleitoral), ficou caracterizada a prática de captação ilícita de sufrágio [sic]. (grifos acrescidos)

Da leitura do trecho acima reproduzido se depreende que o Tribunal local confirmou a condenação de Alexander Riboura 
Dornellas com esteio em diversos elementos de prova, mormente com base na (a) busca e apreensão de dinheiro e santinhos 
realizada em veículo e em (b) laudos periciais.

Assim, verifica-se que, ao contrário do afirmado pela parte, o TRE/RJ prolatou acórdão mantenedor de sua condenação por 
reputar que o caderno probatório coligido nos autos é robusto.

Da análise do acórdão tido por paradigma (AgR-AI nº 190-68/RS), constato que o TSE reformou o aresto regional daquele caso a 
fim de afastar a condenação de candidata que teve contra si a penalidade de cassação de registro de candidatura imposta com 
fundamento em depoimentos testemunhais contraditórios.

Dessa forma, para acolher a pretensão do agravante e reconhecer que, entre os julgados, de fato, existem circunstâncias fático-
jurídicas que os assemelham - pretensa fragilidade do caderno probatório -, faz-se imperiosa nova incursão no acervo de fatos e 
provas.

Tal medida, como se sabe, é inviável na atual fase processual por força do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, segundo o qual 
"não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório" .

Por consequência, malgrado o agravante tenha realizado o cotejo analítico entre os arestos, o caso não é de dissídio pretoriano, 
dado que está inviabilizada a comprovação da existência de similitude fática entre os julgados, justamente por ser necessária a 
reanálise da matéria probatória.

Incide no caso, portanto, o Enunciado nº 28 da Súmula desta Corte Superior, segundo o qual: 

A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do 
Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre 
os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.

Assentada a inviabilidade do apelo nobre pela inexistência de dissídio jurisprudencial, quanto à alegada omissão do acórdão 
proferido em âmbito de aclaratórios acerca da informação sobre haver ou não, "[...] na lista de fls. 39/44 [...] menção ao 
numero [sic] de cadastro eleitoral das pessoas [...] mencionadas [...]"  (fl. 769), não há falar em ausência de fundamentação 
apta para violar os arts. 275 do CE e 1.022 e 489 do CPC/2015. Por pertinente, confira-se o seguinte julgado desta Corte 
Superior:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ART. 14, § 10, 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO 
PODER ECONÔMICO. ARTS. 41-A DA LEI 9.504/97 E 22 DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990. REEXAME DE PROVA. GRAVIDADE DA 
CONDUTA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. 
DESCARACTERIZAÇÃO. AÇÃO PENAL. DEPOIMENTOS. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL. SEMELHANÇA FÁTICA ENTRE JULGADOS. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

[...]

3. Tendo a decisão agravada explicitado as razões pelas quais concluiu inexistir semelhança fática entre os julgados 
confrontados para fins de demonstração da alegada divergência jurisprudencial, afigura-se insubsistente o argumento de ofensa 
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aos arts. 489 do CPC/2015 e 93, IX, da Constituição da República.

Agravos regimentais aos quais se nega provimento.

(AgR-REspe nº 29-51/SP, rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em 30.8.2018, DJe de 5.10.2018 - grifos acrescidos)

Ainda que fosse possível superar o óbice da inviabilidade do apelo nobre ante a incidência do Enunciado nº 28 da Súmula do 
TSE, não lograria êxito o argumento do recurso especial de que o acórdão que apreciou os aclaratórios (fls. 662-665v.) violou os 
arts. 275 do CE e 489 e 1.022 do CPC/2015.

Este Tribunal Superior adota a compreensão de que, tendo sido expostas, no julgado, as razões que formaram o convencimento 
da respectiva Corte, não há falar em ausência de fundamentação.

É a hipótese dos autos.

Por pertinente, cito:

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. TRÂNSITO 
EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM.

[...]

3. A regra do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil busca evitar decisões proferidas a partir de modelo, pré-formatadas, 
com meras referências a dispositivos de leis, ementas ou enunciados de súmula e desassociadas da realidade processual, o que 
não impede que o magistrado, ao declinar as razões do seu convencimento, faça referências à jurisprudência predominante 
sobre o tema decidido. 

[...]

5. Eventual equívoco cometido em decisão judicial, inclusive pertinente à adequação da jurisprudência adotada, não revela 
omissão ou ausência de fundamentação, visto que "a jurisprudência [do] Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que 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. Precedentes"  (STF, HC 125400 AgR, rel. Min. 
Cármen Lúcia, DJE de 19.12.2014). 

[...]

Recurso especial provido.

(REspe nº 132-73/RS, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de 27.10.2016 - grifos acrescidos) 

Assim, em virtude de a decisão agravada se encontrar em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior acerca dos 
temas, é de rigor a incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, segundo o qual "não se conhece de recurso especial 
eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal 
Superior Eleitoral" .

Destarte, manter a decisão questionada é medida que se impõe, por suas próprias e escorreitas razões.

Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de outubro de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 681-45.2016.6.09.0132 APARECIDA DE GOIÂNIA-GO 132ª Zona Eleitoral (APARECIDA DE 
GOIÂNIA)

AGRAVANTE: VALDEMIR SOUTO DE SOUZA

ADVOGADOS: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB: 43056/DF E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

AGRAVADO: ELIAS ALVES DA SILVA

ADVOGADOS: NELSON BUGANZA JUNIOR - OAB: 1973-A/DF E OUTRA

Ministro Og Fernandes

Protocolo: 1.307/2019
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DECISÃO

Eleições 2016. Agravo. AIJE. Vereador eleito. Abuso dos poderes econômico e religioso e captação ilícita de sufrágio. 
Reconhecimento pelas instâncias ordinárias, com base nos arts. 22, XIV e XVI, da LC nº 64/1990 e 41-A da Lei nº 9.504/1997. 
Cassação de diploma e decretação de inelegibilidade, cominada com multa. Alegação de ofensa aos arts. 275 do CE e 489 e 
1.022 do CPC/2015. Inexistência. Pretensão de reexame. Inviabilidade. Incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 
Segundos e terceiros embargos de declaração considerados protelatórios. Manutenção da multa imposta. Precedentes. Negado 
seguimento ao agravo.

Na origem, o Ministério Público Eleitoral propôs Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em desfavor de: (a) Valdemir 
Souto de Souza, candidato eleito vereador pelo Município de Aparecida de Goiânia/GO em 2016; e (b) de Tatiana Cristina 
Guimarães Souto, em razão de abuso dos poderes econômico e religioso e de captação ilícita de sufrágio.

O pedido da referida ação foi julgado procedente pelo Juízo de primeiro grau para cassar o diploma do primeiro investigado 
(Valdemir Souto de Souza) e declarar, tanto o primeiro quanto a segunda investigada (Tatiana Cristina Guimarães Souto), 
inelegíveis pelo período de 8 anos. Foi-lhes aplicada, ainda, multa nos valores de R$ 5.320,00 e R$ 10.640,00, respectivamente, 
e condicionada a destituição do cargo ao trânsito em julgado do feito.

Interpostos recursos, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás proveu o manejado pelo assistente simples do Ministério Público 
Eleitoral, Elias Alves da Silva, para retirar da sentença a determinação de aguardar o trânsito em julgado para afastar o primeiro 
investigado, e deu parcial provimento ao recurso interposto por Valdemir Souto de Souza e Tatiana Cristina Guimarães Souto 
tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda para figurar no presente feito em relação à suposta captação 
de sufrágio, mantendo, contudo, (a) a declaração de inelegibilidade dela pela prática de abuso dos poderes econômico e 
religioso; e (b) a cassação do mandato de vereador e a declaração de inelegibilidade do primeiro, cominada com multa, devido 
à prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso dos poderes econômico e religioso.

O acórdão regional foi assim ementado (fls. 1.070-1.071):

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. NULIDADE. REJEIÇÃO. 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97). ABUSO DO PODER ECONÔMICO (ART. 22 DA LC Nº 64/90) 
PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE TEMPLOS RELIGIOSOS. CONFIGURAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. DESPROVIMENTO. CASSAÇÃO 
MANTIDA.

1. Não são nulas as provas extraídas de aparelhos celulares apreendidos mediante decisão judicial, bem como não há 
irregularidades na utilização como provas de relatório emitido por servidor público;

2. O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do 
titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal com efeito suspensivo (art. 257 do Código Eleitoral);

3.  Considerando que a sentença que cassou o registro do candidato foi proferida após a eleição, deve-se atribuir os seus votos 
ao partido/coligação ao qual concorreu ao pleito;

4.  Embora o abuso do poder religioso não esteja previsto expressamente na Constituição da República e na legislação eleitoral, 
o TSE firmou entendimento que a prática de atos de propaganda em prol de candidatos por entidade religiosa, inclusive os 
realizados de forma dissimulada, pode caracterizar a hipótese de abuso do poder econômico, mediante a utilização de recursos 
financeiros provenientes de fonte vedada. (Precedente Recurso Ordinário nº 265308, Min. Henrique Neves Da Silva);

5. Conforme dispõe o art. 24, VIII, da Lei nº 9.504/97, os candidatos e os partidos políticos não podem receber, direta ou 
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie 
proveniente de entidades religiosas;

6.  "O candidato que presencia atos tidos como abusivos e deixa a posição de mero expectador para, assumindo os riscos 
inerentes, participar diretamente do evento e potencializar a exposição da sua imagem não pode ser considerado mero 
beneficiário. O seu agir, comparecendo no palco em pé e ao lado do orador, que o elogia e o aponta como o melhor 
representante do povo, caracteriza-o como partícipe e responsável pelos atos que buscam a difusão da sua imagem em relevo 
direto e maior do que o que seria atingido pela simples referência à sua pessoa ou à sua presença na plateia (ou em outro 
local)" . (Precedente Recurso Ordinário nº 265308, Min. Henrique Neves Da Silva);

7.  No caso, ficou amplamente demonstrado que houve abuso do poder econômico/religioso por parte do candidato, vez que 
foi utilizado em sua campanha toda a estrutura de uma congregação religiosa, com aproximadamente 20 Templos e milhares de 
fieis, afetando consideravelmente a igualdade de chances entre os candidatos;

8.  O conjunto probatório revela que o candidato recorrente arquitetou forte esquema de compra de votos no município em 
que concorreu ao cargo de vereador, consistente na distribuição de combustíveis a eleitores, ficando demonstrado o 
preenchimento de todos os requisitos configuradores da captação ilícita de sufrágio prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97; e

9.  Recurso interposto por Elias Alves da Silva conhecido e provido; recurso interposto por Tatiana Cristina Guimarães Souto e 
Valdemir Souto de Souza, conhecido, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira recorrente e rejeitada a 
preliminar de nulidade de provas; e, no mérito, negado provimento.

Os primeiros embargos de declaração opostos por Valdemir Souto de Souza e Tatiana Cristina Guimarães Souto (fls. 1.085-
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1.097) foram conhecidos e acolhidos, em parte, exclusivamente para integrar o acórdão, sem efeitos modificativos (fls. 1.116-
1.146). 

Os segundos (fls. 1.168-1.174), por sua vez, foram conhecidos e rejeitados pelo Tribunal a quo, mediante a aplicação de multa 
de 2 salários-mínimos a cada um dos embargantes (fls. 1.285-1.297). 

Já o terceiro recurso integrativo (fls. 1.308-1.310v.), com pedido de efeito suspensivo, manejado apenas por Valdemir Souto de 
Souza, foi conhecido e rejeitado mediante a majoração, para 5 salários-mínimos, da multa que lhe havia sido imposta, em razão 
de seu caráter protelatório (fls. 1.346-1.354).

Contra o citado aresto regional e seus integrativos Valdemir Souto de Souza interpôs recurso especial (fls. 1.360-1.370v.), no 
qual alegou, inicialmente, a nulidade do acórdão dos embargos de declaração, por afronta aos arts. 275 do Código Eleitoral e 
489, § 1º, VI, e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a não apreciação das seguintes questões de ordem 
pública: 

a) afronta ao quórum de deliberação disposto no art. 28, § 4o, do CE; 

b) inadmissibilidade do recurso autônomo aviado pelo assistente simples nos autos; 

c) ilicitude no uso de dados do WhatsApp do recorrente sem o necessário juízo de ponderação ou de proporcionalidade para 
justificar a restrição ao direito fundamental da intimidade e da vida privada, protegido pelo art. 5º, X, da Constituição; 

d) ausência de citação dos líderes religiosos da Igreja Esperança como litisconsortes passivos necessários; e

e) inidoneidade da fundamentação per relationem adotada no voto divergente proferido pelo juiz redator, com a consequente 
necessidade de restabelecimento do voto do relator originário no ponto em que afastou os ilícitos previstos nos arts. 30-A e 41-
A da Lei nº 9.504/1997.

Sustentou o recorrente a afronta ao art. 22, XIV e XVI, da Lei Complementar nº 64/1990, porquanto (fl. 1.369v.):

[...] os movimentos religiosos podem, de forma legítima, informar, apoiar e se organizar para eleger os candidatos que melhor 
representem suas visões de mundo, criando condições para que seus fiéis escolham conscientemente, pois a liberdade de voto 
só é ampla se o eleitor dispuser de conhecimento das alternativas existentes, o que elide o requisito da "gravidade das 
circunstâncias" , previsto no art. 22, XVI, da LC nº 64/1990 como elemento essencial para haver a configuração do ato abusivo.

Defendeu, ainda, o total descabimento da multa que lhe foi aplicada, tendo em vista a ausência de intuito protelatório no 
aviamento dos recursos integrativos. Isso porque, segundo afirma (fl. 1.369v.):

Por causa do requisito do prequestionamento, consubstanciado na Súmula 72 do TSE, os embargos de declaração foram 
opostos de modo responsável e motivado, sempre invocando jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não havendo 
qualquer dolo do embargante de alongar indevidamente o curso do processo, dolo que não pode ser presumido.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o provimento do apelo nobre, 
julgando-se procedentes os pedidos nele formulados. 

O recurso especial foi inadmitido pelo presidente do TRE/GO devido à ausência dos pressupostos de admissibilidade e à 
pretensão de reexame (fls. 1.376-1.384).

Sobreveio, então, o presente agravo (fls. 1.391-1.416), no qual a parte alega pretender tão somente a revaloração jurídica das 
circunstâncias de fato já consignadas no acórdão regional. 

Reitera, quanto ao mais, os argumentos trazidos com o recurso especial, a fim de requerer o conhecimento e o provimento do 
presente agravo e, por conseguinte, do próprio apelo nobre.

Contrarrazões do MPE às fls. 1.482-1.542 e do assistente às 

fls. 1.427-1.469. 

Por meio de decisão (fls. 1.598-1.599), indeferi o pedido liminar de efeito suspensivo ao agravo. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls. 1.602-1.608).

É o relatório. Passo a decidir.

O agravo é tempestivo. A decisão recorrida foi publicada em 6.2.2019, quarta-feira (fl. 1.390). O presente agravo foi interposto 
em 11.2.2019, segunda-feira (fl. 1.391), em petição subscrita por advogada constituída nos autos (fls. 78, 707 e 1.175).

A irresignação, contudo, não merece prosperar, pois o recurso especial que pretende viabilizar não tem condições de êxito.

No tocante à alegada afronta ao art. 28, § 4º, do CE, que trata do quórum específico quando os feitos versam sobre cassação de 
registro ou diploma, não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que, conforme assentado no aresto que apreciou os 
terceiros embargos de declaração por ele opostos perante o Tribunal regional, a referida questão está preclusa, nos termos do 
art. 278 do CPC/2015, o qual prevê que "[...] a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à 
parte falar nos autos, sob pena de preclusão" .

De fato, se o recorrente considerou afrontado o disposto no referido § 4º do art. 28 do CE - segundo o qual "as decisões dos 
Tribunais Regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas 

http://www.tse.jus.br


Ano 2019, Número 193 Brasília, sexta-feira, 4 de outubro de 2019 Página 81

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

somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros"  -, cumpria-lhe ter suscitado questão de ordem, 
ainda durante o julgamento plenário, visando a sanar o suposto vício, e não ter devolvido a matéria apenas nos terceiros 
embargos de declaração aviados perante aquela instância, tal como ocorrido na espécie.

Lado outro, não há falar em qualquer prejuízo, na medida em que o julgamento plenário perante o TRE/GO ocorreu com o 
quórum completo, tendo o seu presidente participado de todas as discussões e somente não tendo votado em razão da ampla 
maioria já formada naquela assentada em desfavor do recorrente (cinco votos a um). 

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APRESENTAÇÃO POR ADVOGADO SEM 
PROCURAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADES QUE CONTAMINARAM PERCENTUAL ELEVADO 
DAS CONTAS. VALOR NOMINAL SIGNIFICATIVO. APLICAÇÃO LIMITADA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 
RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ENFRENTADOS EM DECISÃO INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26 DO TSE.

1. A nulidade processual só pode ser pronunciada quando estiver demonstrado o efetivo prejuízo para a parte, devendo ser 
suscitada na primeira oportunidade que couber ao interessado se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

[...]

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE: AgR-REspe nº 1266-92/MS, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 8.11.2016, DJe de 21.11.2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NA FORMA DO § 1º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A INTIMAÇÃO DA 
DECISÃO DE PRONÚNCIA SERÁ FEITA AO DEFENSOR CONSTITUÍDO, AO QUERELANTE E AO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO: INC. I DO ART. 420 DO CPP. O ACUSADO SOLTO QUE NÃO FOR ENCONTRADO SERÁ INTIMADO POR EDITAL: 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CPP. É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA 
OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE 
NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

[...] 

IV - É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena 
de preclusão temporal e convalidação do ato. 

V - Os fundamentos expostos no decisum combatido estão em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte que 
orienta a resolução das questões postas à exame .

VI - Agravo a que se nega provimento.

(STF: HC nº 156.616 <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=156616&classe=HC-
AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M> AgR/PE, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
julgado em 17.9.2018, DJe de 21.9.2018)

Já a tese de que o TRE/GO não poderia ter conhecido e dado provimento ao recurso eleitoral autônomo manejado pelo 
assistente simples, Elias Alves da Silva, para retirar da sentença o comando que condicionou a destituição do mandato eletivo 
ao trânsito em julgado da decisão, também não prospera. 

A uma, porque invocada apenas por ocasião dos segundos declaratórios, quando também já preclusa a matéria; a duas, por se 
referir a questão sobre a qual o Tribunal de origem poderia ter decidido até mesmo de ofício, sob pena de a execução de seus 
julgados ficar à mercê de ato jurisdicional singular, o que se mostraria teratológico. 

Confira-se, mutatis mutandis, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

CRIMINAL. HC. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS 
DE PRONTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO MEIO ELEITO. PLEITO EXAMINADO À EXAUSTÃO NAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS. SENTENÇA QUE PERMITIU A LIBERDADE DO RÉU ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. 
DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO PRISIONAL. LIMITAÇÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE NÃO VINCULA O 
TRIBUNAL DE 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. LEGALIDADE DA IMEDIATA EXECUÇÃO DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO 
SUSPENSIVO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267 DESTA CORTE. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PARA PROPOR AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ATESTADO DE POBREZA E REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. 
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. 

[...]

A 3ª Seção desta Corte firmou posicionamento no sentido de que embora o Julgador de 1º grau condicione a expedição de 
mandado prisional ao trânsito em julgado da condenação, tal limitação não vincula o Tribunal de 2º grau de jurisdição, ainda 
que o Ministério Público deixe de interpor recurso. Precedentes.

A custódia atacada pela impetração constitui-se em efeito da condenação.

Tanto o recurso especial quanto o extraordinário não têm, de regra, efeito suspensivo, razão pela qual sua eventual 
interposição não tem o condão de impedir a imediata execução do julgado, com a expedição de mandado de prisão contra os 
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pacientes para o início do cumprimento da pena. Precedentes do STJ e do STF. 

[...]

Ordem denegada.

(HC nº 39.122/RS, rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 15.2.2005, DJ de 7.3.2005 - grifos acrescidos)

Também não se verifica a alegada afronta aos arts. 275 do CE e 1.022 do CPC/2015, consistente na suposta omissão do TRE/GO 
na abordagem de questões consideradas de suma importância para o recorrente (ilicitude das provas e ausência de citação dos 
líderes religiosos), conquanto, da leitura dos acórdãos que julgaram os embargos opostos na origem, está claro que os temas 
apresentados foram devidamente enfrentados. 

Observo, na verdade, que o aresto regional, ao decretar a perda do mandato eletivo de Valdemir Souto de Souza, descreveu, 
em minúcias, as razões do seu entendimento, ainda que em sentido contrário ao exposto pelo recorrente.

Há, sem dúvida, inconformismo do demandante quanto ao conteúdo da decisão, o que não pode ser confundido com eventual 
omissão no referido acórdão.

Ainda que não fosse assim, é importante destacar que a decisão judicial não precisa responder especificamente a todas as 
questões suscitadas pelas partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Não é possível, neste 
caso, alegar violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, 
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já 
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

[...]

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a 
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a 
inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ: EDcl no MS nº 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, julgados em 8.6.2016, DJe de 15.6.2016 - grifos acrescidos)

Destaco da jurisprudência do STF que a decisão judicial deve ser fundamentada (art. 93, IX, da CF), ainda que sucintamente, 
sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte (AI nº 791.292 QO-RG/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
julgado em 23.6.2010, DJe de 13.8.2010).

Além disso, esta Corte Superior já estabeleceu que a fundamentação per relationem, ou motivação por remissão ou por 
referência, é amplamente admitida e utilizada, inclusive, nos tribunais superiores, tanto que a referida técnica é considerada 
pela Suprema Corte compatível com o disposto no art. 93, IX, da CF (AgR-REspe nº 401-43/PR, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS de 
14.12.2016).

A propósito, em decisão monocrática proferida nos autos do AI nº 140-41/MG, julgado em 13.6.2017, DJe de 23.6.2017, o 
eminente Ministro Luiz Fux ponderou o seguinte:

[...] a fundamentação adotada pela Presidência da Corte de origem foi per relationem, isto é, valeu-se de técnica de motivação 
por remissão ou por referências, sendo amplamente admitida e utilizada, inclusive, nos Tribunais Superiores, sendo considerada 
pelo STF, como compatível com o disposto no art. 93, inciso IX da CF.

Daniel Amorim Assumpção Neves, ao abordar tal questão em seu livro Manual de Direito Processual Civil, leciona, com 
propriedade, que:

Uma das técnicas admitidas em termos de fundamentação é a motivação per relationem, com ampla aceitação pelo STF, 
inclusive no processo penal. Trata-se de técnica de fundamentação referencial pela qual se faz expressa alusão a decisão 
anterior ou parecer do MP, incorporando, formalmente, tais manifestações ao ato jurisdicional. [...]

Também não prospera a alegação de afronta ao art. 22, XIV e XVI, da LC nº 64/1990. 

No ponto, conforme bem lançado pelo vice-procurador-geral eleitoral em seu parecer (fls.1.607-1.607v.):

39. A Corte Regional Eleitoral, soberana na análise das provas, após detalhada exegese fática, concluiu pela suficiência de 
provas hábeis a configurar as práticas de abuso de poder e captação ilícita de sufrágio. 

40. E, de acordo com o TSE, "somente mediante o reexame de provas seria possível acolher a alegação dos recorrentes de que 
não ficou demonstrada a captação ilícita de sufrágio. Incidência do Verbete Sumular nº 24 do TSE"  (REspe nº 45502/PR - 
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Acórdão de 04/04/2019 - Relator(a) Min. Og Fernandes) - sendo idêntico, por evidente, o óbice acerca da pretensão do 
recorrente sobre a não configuração do abuso de poder econômico-religioso. 

41. Com efeito, o recurso especial eleitoral insere-se no campo de recorribilidade extraordinária. A atuação se dá em sede 
excepcional, com base na moldura fática delineada na origem, levando-se em consideração as premissas constantes do 
pronunciamento.

42. Nessa toada, não há como afastar, sem minuciosa reanálise das provas encartadas nos autos, os ilícitos eleitorais 
apontados, por expressa vedação contida no enunciado nº 24 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral - que dispõe que "[n]ao 
cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório" .

43. De qualquer sorte, apenas para efeito de argumentação igualmente não há como ser acolhida a intenção de restabelecer o 
voto do relator originário, que entendeu pela não configuração do ilícito previsto no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, na medida 
em que "na instância especial, prevalece - se conflitante, implícita ou explicitamente, com a posição minoritária - a conclusão 
factual da maioria formada, por força da Súmula nº 24/TSE"  (AgRg-AC nº 060075539/CE - Acórdão de 19/03/2019 - Relator(a) 
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto). (grifos no original)

Por fim, quanto ao reconhecimento do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, tampouco merece 
acolhimento a pretensão recursal. 

Com efeito, por unanimidade de votos, o TRE/GO bem enfatizou, no julgamento dos segundos e dos terceiros embargos 
declaratórios, que a omissão apta a desafiar o manejo do recurso integrativo é somente aquela relativa a pedido expressamente 
formulado e que eventualmente não tenha sido apreciado, não sendo, contudo, esse o caso dos autos, em que o embargante 
limitou-se a reiterar alegações já devidamente examinadas por aquele Tribunal, bem como a buscar o rejulgamento da causa 
mediante a inovação de teses não permitida.

Como se sabe, a jurisprudência desta Corte é firme na linha de que:

[...] a ausência de demonstração da existência de vícios do julgado, com mera reiteração das teses recursais já suficientemente 
combatidas, traduz inconformismo com o resultado do julgamento, portanto não enseja a oposição de embargos declaratórios, 
os quais, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de 
cognição estreita e vinculada, porquanto vocacionada ao aperfeiçoamento do julgado, e não à plena revisitação de matéria 
regularmente apreciada pelo órgão julgador. 

[...]

(ED-AgR-REspe nº 27-53/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgados em 25.4.2019, DJe de 23.5.2019)

Transcrevo ainda, por pertinente, o seguinte julgado:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER MERAMENTE 
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o conhecimento dos segundos embargos de declaração fica 
condicionado à existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão alusivo aos primeiros embargos de declaração, o 
que não se evidenciou na espécie.

4. A inovação recursal e a reiteração de tese recursal já examinada por esta Corte Superior indicam mero inconformismo com a 
solução da demanda e claro propósito de postergar a consequente execução da sanção imposta em face da constatação de 
irregularidades em sua prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2012, circunstância que autoriza a declaração 
dos segundos embargos como meramente protelatórios e a imposição de multa. Precedentes.

Embargos de declaração não conhecidos, com declaração do caráter protelatório e imposição de multa, nos termos do § 6º do 
art. 275 do CE.

(ED-ED-AgR-AI nº 211-16/MG, rel. Min. Sérgio Banhos, julgados em 6.8.2019, DJe de 6.9.2019 - grifos acrescidos)

Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo, em 
razão da inviabilidade do próprio recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de outubro de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 424-48.2016.6.04.0006 MANACAPURU-AM 6ª Zona Eleitoral (MANACAPURU)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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RECORRIDO: MANOEL ALBERTO BENÍCIO BRITO

ADVOGADAS: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BENIGNO - OAB: 236604/SP E OUTRA

Ministro Og Fernandes

Protocolo: 1.627/2019

DECISÃO

Eleições 2016. Recurso especial. Representação. Captação ilícita de sufrágio. Candidato a vereador. Procedência no juízo de 
origem. Reforma da sentença pelo TRE/AM para julgar improcedente a representação por ilicitude da prova. Gravação 
ambiental. Licitude. Precedentes do STF e do TSE. Provido o recurso especial a fim de declarar a licitude das provas decorrentes 
da gravação ambiental e determinar o retorno dos autos ao TRE/AM para que este proceda ao julgamento do mérito.

O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação em desfavor do então candidato a vereador Manoel Alberto Benício Brito, 
imputando-lhe a prática de captação ilícita de sufrágio, em violação ao art. 41-A da Lei nº 9.504/1997.

O Juízo da 6ª Zona Eleitoral julgou procedente o pedido para condenar Manoel Alberto Benício Brito ao pagamento de 30.000 
Ufirs, além de cassar seu diploma de vereador.

Irresignado, Manoel Alberto Benício Brito ingressou com recurso, que foi provido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 
em acórdão assim ementado (fl. 203):

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE 
ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na seara eleitoral, a gravação ambiental somente é legítima se utilizada em defesa do candidato, nunca para o acusar da 
prática de um ilícito eleitoral (STF, RE 1040515/SE, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 11.12.2017).

2. Conforme precedente desta Corte, por se tratar de uma nulidade absoluta (CF, art. 5º, LVI), a ilicitude da prova não está 
sujeita à preclusão, o qua [sic] afasta a alegação de "nulidade de algibeira"  (Acórdão TRE-AM nº 73/2018, rel. Juiz José 
Fernandes Júnior, DJE de 22.5.2018).

A essa decisão o MPE opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls. 242-249).

Em seguida, o Parquet interpôs o presente recurso especial (fls. 252-262v.), fundado nos arts. 121, § 4º, I e II, da Constituição 
Federal e 276, I, a e b, do Código Eleitoral, em cujas razões alega, em suma:

a) afronta aos arts. 275 do CE e 1.022 do CPC/2015, em virtude de o acórdão regional não ter apreciado seu argumento, em 
âmbito embargos de declaração, de que o RE nº 1.040.515/SE não teve julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal (fl. 
257v.): 

[...] tendo a Corte Regional se negado a debater a matéria ora ventilada, atinente à inexistência de decisão de mérito do STF no 

RE 1040515/SE, por ocasião do julgamento dos embargos, resta evidente a violação ao art. 275 do CE c/c o art. 1.022 do CPC. 
(grifos no original)

b) violação aos arts. 41-A da Lei nº 9.504/1997 e 5º, II e XII, da CF/88, em decorrência de ter sido anulada a gravação ambiental 
realizada de forma lícita, em ambiente aberto ao público (fl. 257v.): 

[...] enquanto não houver decisão proferida pela Suprema Corte em sentido contrário, prevalece o entendimento firmado pelo 
STF em sede de repercussão geral no RE nº 583.937/RJ, cumprindo, por isso, desde logo, ser afastada a alegada ilicitude da 
gravação ambiental, bem como das provas testemunhais colhidas em juízo. (grifos no original)

c) dissídio jurisprudencial.

Ao final, requer seja reformado o acórdão regional e restaurada a sentença que condenou o recorrido à cassação do diploma e 
ao pagamento de multa.

O apelo nobre foi admitido pela Presidência da Corte regional (fls. 264-268).

Manoel Alberto Benício Brito apresentou contrarrazões 

(fls. 270-287).

A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou pelo "[...] parcial provimento do recurso especial eleitoral para que, reconhecendo-
se a licitude da gravação ambiental, seja reformado o acórdão recorrido e restabelecida a sentença condenatória"  (fl. 297).

É o relatório. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo (art. 276, § 1º, do CE). Os autos foram disponibilizados ao Ministério Público em 18.2.2019, segunda-
feira (fl. 250v.), e o presente apelo foi interposto no dia 21.2.2019, quinta-feira (fl. 252).

No caso, o Tribunal de origem entendeu que a representação por captação ilícita de sufrágio ajuizada pelo MPE contra Manoel 
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Alberto Benício Brito era improcedente por ausência de prova lícita. Afirmou que o STF, em âmbito de repercussão geral, 
entendeu pela ilicitude da gravação ambiental realizada sem o conhecimento de um dos interlocutores. A propósito, extraio o 
seguinte trecho do voto condutor (fls. 208-209):

[...] analisando a questão da licitude da gravação ambiental especificamente na seara eleitoral, o Supremo Tribunal Federal 
assim decidiu:

Direito Constitucional. Direito Eleitoral. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME. Prova. Gravação ambiental. Realização 
por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido da ilicitude 
dessa prova, sob o fundamento de que há a necessidade de proteção da privacidade e da honra. Gravação ambiental que 
somente seria legítima se utilizada em defesa do candidato, nunca para o acusar da prática de um ilícito eleitoral. Suportes 
jurídicos e fáticos diversos que afastariam a aplicação da tese de repercurssão [sic] geral fixada, para as ações penais, no RE nº 
583.937. A temática controvertida é apta a replicar-se em diversos processos, atingindo candidatos em todas as esferas das 
eleições e até mesmo aqueles já eleitos. Implicações para a normalidade institucional, política e administrativa de todas as 
unidades da Federação. Repercussão geral reconhecida. 

(RE 1040515/SE, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 11.12.2017)

Colho ainda do referido julgado, o seguinte trecho:

Nesse ponto, destaco que, embora o STF, no julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário nº 583.937/RJ, tenha 
assentado a validade da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, a seara eleitoral 
guarda peculiaridades as quais, inexoravelmente, conduzem à necessidade de uma reflexão mais detida sobre a aplicabilidade 
daquela posição a este ramo específico do direito.

Portanto, a Suprema Corte manteve, em sede de repercussão geral, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido 
da ilicitude da prova consistente na gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. 
(grifos no original)

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em suma, que o TRE/AM utilizou precedente inexistente para declarar a ilicitude 
da gravação ambiental.

Aduz que o STF, no RE nº 1.040.515/SE, apenas reconheceu a repercussão geral da matéria, sem, no entanto, julgar o mérito da 
questão.

Afirma que o entendimento atual da Suprema Corte é pela licitude da gravação ambiental, ainda que em local privado e sem o 
conhecimento de um dos interlocutores.

E salienta que, mesmo se seguido entendimento anterior, pelo qual eram lícitas as gravações ambientais se colhidas em 
ambientes abertos ao público, ainda assim a prova constante dos autos seria lícita, em virtude de a gravação ter sido realizada 
em ambiente acessível ao público (igreja).

Com razão o recorrente.

Verifico que o acórdão regional está fundamentado em recurso extraordinário cujo mérito ainda não foi julgado, tendo o STF 
apenas reconhecido a repercussão geral da matéria. Para maior clareza, confira-se o seguinte excerto do RE nº 1.040.515/SE, 
julgado em 30.11.2017 e publicado no DJe de 11.12.2017:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência 
de repercussão geral da questão constitucional suscitada. (grifos no original)

Sobre a licitude da gravação ambiental, as jurisprudências do STF e do STJ se orientam, majoritária e sistematicamente, no 
sentido de que a captação de diálogos ou conversas entre pessoas, seja do conhecimento de uma, seja de algumas, não 
constitui prova ilícita, mesmo sem autorização judicial - salvo a hipótese de interceptação telefônica, esta, sim, sujeita à reserva 
de jurisdição. 

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STF: RE nº 583.937-RG-QO/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 
19.11.2009, DJe de 18.12.2009. Do STJ, cito, ilustrativamente: AgRg no AREsp nº 589.337/GO, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta 
Turma, julgado em 27.2.2018, DJe de 7.3.2018; AgRg no AREsp nº 754.861/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 
julgado em 4.2.2016, DJe de 23.2.2016; APn nº 644/BA, rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, julgada em 30.11.2011, DJe de 
15.2.2012.

Como se sabe, conforme assinalado pelo Ministro Marco Aurélio, "a questão ganha relevo maior em se tratando do processo 
eleitoral, em que as disputas são acirradas, prevalecendo, muitas vezes, paixões condenáveis"  (REspe nº 344-26/BA, rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 16.8.2012, DJe de 28.11.2012).

Todavia, não há discrímen que justifique a decretação da ilicitude dessa prova na seara eleitoral e não impressiona o argumento 
de que a licitude da gravação ambiental estimulará a produção de flagrantes de ilícitos eleitorais, de forma a turvar a atuação 
desta Justiça especializada. 

Isso porque os magistrados eleitorais certamente farão a análise crítica dessas gravações, de forma que essa prova poderá, 
inclusive, servir para afastar a alegada ilicitude da conduta dos candidatos. 

Assim, as garantias previstas no art. 5º, XII, da CF não podem ser utilizadas como instrumento de proteção para atividades 
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ilícitas, que se sobrepõem ao interesse público, sob pena de verdadeira inversão de valores. 

Atenta a tal diretriz, esta Corte Superior, recentemente, no julgamento do REspe nº 408-98/SC, de relatoria do Ministro Edson 
Fachin, ocorrido em 9.5.2019 e publicado no DJe de 6.8.2019, assentou ser lícita, como regra, a partir das eleições de 2016, a 
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento dos demais e sem autorização judicial, mesmo que 
se trate de espaço estritamente particular. Cito, por pertinente, do voto condutor do referido julgado, o seguinte excerto:

[...] se no âmbito penal admite-se a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro para 
fundamentar condenação de um indivíduo à restrição de sua liberdade de locomoção (que constitui um dos direitos mais 
substanciais do ordenamento jurídico), com maior razão é sua admissibilidade na seara eleitoral para o fim de preservar o 
interesse público de lisura do processo eleitoral, que ultrapassa a esfera jurídica do candidato. Não se justifica o caráter 
absoluto, no caso e nesse horizonte, do direito à privacidade e à intimidade que respalda a atual orientação jurisprudencial 
deste Tribunal Superior.

Reforçam a previsibilidade jurídica desse entendimento nesta seara eleitoral, em deferência ao primado da segurança jurídica, 
as diversas sinalizações deste Tribunal Superior sobre a possibilidade de futura alteração de compreensão quanto à (i)licitude da 
prova obtida por meio de gravação ambiental, como nos REspe nº 697-31/MA, REspe nº 2-35/RN e AgR-REspe nº 133250/RN, 
atinentes a pleitos anteriores.

Especificamente quanto ao REspe nº 2-35/RN, relativo às eleições 2012, ressalta-se que foi proposta fixação de tese para o 
pleito de 2016 e seguintes, pelo Ministro Herman Benjamin, a qual não foi acolhida, embora tenha a Corte consentido em 
analisar a temática posteriormente. Confiram-se os fundamentos da tese proposta:

No meu sentir, deve-se ter como regra a validade de gravações ambientais sem autorização judicial e sem conhecimento de um 
dos interlocutores, nos termos do raciocínio da Suprema Corte - ainda que em matéria penal - quando em prol do interesse 
público e da lisura do processo eleitoral.

[...]

Assim, a jurisprudência desta Corte Superior deve balizar-se no sentido de, ao mesmo tempo em que preserva de modo geral 
direitos fundamentais, tais como os de intimidade e proteção à vida privada, sopesa a imprescindível e irrestrita observância a 
valores como lisura do processo eleitoral, legitimidade e moralidade do pleito e paridade de armas, a fim de garantir a 
observância ao princípio democrático do art. 1, § 1º, da CF/88.

Em outras palavras, direitos fundamentais de privacidade e intimidade não são absolutos e podem ser relativizados em casos 
específicos em nome desses pilares democráticos, aqui entendidos como justa causa para utilização de importante mecanismo 
probatório.

[...]

Daí a necessidade de se valorar, caso a caso e com cautela, a prova obtida mediante gravações ambientais, mas admitindo-se 
como regra não a ilicitude, mas sim a licitude desse relevantíssimo mecanismo de busca da verdade real. 

Ou seja, se a prova tiver sido obtida com provocação ou induzimento de modo a se retirar da conversa o que se quer obter de 
declaração da outra parte, poderá ela ser imprestável no caso concreto. Porém, simples antagonismo político, choque de 
interesses e até mesmo inimizades declaradas não devem prejudicar, em regra, investigações pelo aprimoramento das 
instituições democráticas.

Como consequência, a prova colhida por um dos interlocutores, consistente em gravação em ambiente público ou privado, não 
deve ser declarada ilícita de imediato, mas vista com parcimônia diante do conjunto probatório. 

O peso que essa prova adquirirá - pelas circunstâncias que envolvem o processo eleitoral - é questão a ser aferida no caso 
concreto. Sendo certa ou muito provável a sua fragilidade, pelos ânimos e meios dirigidos à sua produção, deve ser avaliada 
com cuidado pelo julgador e preferencialmente acompanhar outras provas.

Nesse sentido, o e. Min. Cezar Peluso, relator do RE/STF 402.717, DJe de 13.2.2009, ressaltou que "não se admitirá a divulgação 
sem justa causa de fatos que digam com a privacidade das pessoas. Caberá ao juiz avaliar. Generalizar a proibição é que não me 
parece adequado."

Nessa toada, entende-se que admitir a licitude desse meio de prova, seja em ambiente público ou privado, não implica 
reconhecer a validade de toda e qualquer gravação ambiental, visto que as circunstâncias em que ela for obtida, no caso 
concreto, podem obstar sua utilização no processo. 

Com efeito, caberá ao julgador, na análise de mérito de cada caso, distinguir as situações em que a gravação é efetivada de 
forma ardilosa, mediante induzimento ou constrangimento do interlocutor à prática de ilícito, daquelas em que a gravação é 
realizada para captar condutas ilegais espontaneamente praticadas. Nas hipóteses em que constatada a manipulação injusta da 
gravação ambiental contra participantes da disputa eleitoral, o seu valor probante restará enfraquecido nos autos, acarretando 
a inocuidade do conteúdo para comprovar os fatos a que se destina.

Desse modo, em princípio, deve ser admitida a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o 
consentimento dos demais e sem autorização judicial, em ambiente público ou privado, ficando as excepcionalidades, capazes 
de desautorizar a utilização do conteúdo da gravação, submetidas à apreciação do julgador no caso concreto, de modo a 
ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetam a lisura e a legitimidade das eleições.
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Trata-se, portanto, de evolução jurisprudencial deste Tribunal Superior, aplicável aos processos cíveis-eleitorais relativos às 
eleições 2016 e seguintes, que não acarreta prejuízo à segurança jurídica, notadamente devido i) à necessidade de harmonizar o 
entendimento desta Corte com a compreensão chancelada pelo STF no RE nº 583.937/RJ; ii) às sinalizações feitas pelo TSE, em 
processos referentes a pleitos anteriores (2012 e 2014) para aplicação prospectiva, quanto à possibilidade de reconhecer a 
licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização judicial; 
e iii) à inexistência de decisão desta Corte acerca do tema nos processos referentes às eleições de 2016, que é a hipótese dos 
autos.

Assim, de acordo com o contexto fático-probatório delineado no acórdão proferido pela Corte regional, de fato, as escutas 
ambientais se encontram albergadas pelo entendimento supra referido, na medida em que realizadas sem os fins de 
induzimento necessários à configuração da figura do flagrante preparado.

Portanto, procedo ao reenquadramento jurídico dos fatos delineados no acórdão regional para declarar lícitas as provas 
decorrentes das gravações ambientais e, por consequência, as derivadas daquelas.

Ante o exposto, com base no art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, dou provimento ao recurso 
especial e determino o retorno dos autos ao TRE/AM para que a Corte regional, superada a tese de ilicitude das provas 
decorrentes das gravações ambientais, prossiga no julgamento do mérito.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de outubro de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 6-18.2017.6.21.0034 PELOTAS-RS 34ª Zona Eleitoral (PELOTAS)

AGRAVANTES: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) - MUNICIPAL E OUTROS

ADVOGADOS: EVERSON ALVES DOS SANTOS - OAB: 104318/RS E OUTROS

Ministro Og Fernandes

Protocolo: 2.407/2019

DECISÃO

Agravo. Prestação de contas de campanha. Eleições 2016. Órgão municipal de partido político. Desaprovação nas instâncias 
ordinárias. Ausência de identificação segura da fonte originária do montante de R$ 90.700,00. Demais irregularidades que, no 
total, correspondem a 35,68% dos recursos arrecadados na campanha. Inviabilidade do recurso especial. Alegações que partem 
de premissas fáticas não reconhecidas pelo TRE/RS. Impossibilidade de reavaliação do conjunto probatório dos autos para 
afastar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido. Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. Princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade aplicados pela Corte local para reduzir o período de suspensão de cotas do Fundo 
Partidário. Negado seguimento ao agravo.

O Juízo de primeiro grau desaprovou as contas do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de 
Pelotas/RS, relativas às eleições de 2016, e determinou que fosse suspenso o recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo 
período de 12 meses e recolhida, ao Tesouro Nacional, a quantia de R$ 109.090,00.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, ao julgar o recurso lá interposto, deu a ele parcial provimento apenas para 
reduzir o período de suspensão do recebimento de cotas do Fundo Partidário para 4 meses, bem como reduzir o valor a ser 
recolhimento ao Tesouro Nacional para R$ 92.485,00.

O acórdão recebeu a seguinte ementa (fls. 1.199-1.199v.):

RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE 
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS CUJO CNPJ É DO PRÓPRIO PRESTADOR DE CONTAS. APORTE DE RECURSOS ORIUNDOS DE 
FONTES VEDADAS. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS DADOS DOS DOADORES REGISTRADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DAQUELES 
CONSTANTES NA BASE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRREGULARIDADES GRAVES. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE 
DESAPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA 
QUATRO MESES, BEM COMO DO VALOR A SER RESTITUÍDO AO TESOURO NACIONAL. PARCIAL PROVIMENTO. 

1. Recebimento de doações de pessoas jurídicas cujo CNPJ é do próprio prestador de contas. Conforme esclarecimento da 
agremiação partidária, a quantia foi arrecadada em jantar de apoio à campanha de candidata a [sic] prefeita. Os arts. 29 e 48 da 
Resolução TSE n. 23.463/15 expressamente determinam a escrituração das receitas e respectivas despesas com a promoção de 
eventos nas contas de campanha, com a informação de todas as suas especificações. A regularidade da arrecadação de recursos 
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destinados ao financiamento da campanha deve ser analisada na presente prestação de contas, sendo equivocada a 
argumentação no sentido de que ocorrera mero repasse de recursos arrecadados pela grei partidária fora do período eleitoral 
ou que a sua comprovação deva ocorrer nas contas partidárias. Ainda que o órgão partidário tenha apresentado os recibos 
eleitorais com a informação individualizada dos doadores, para o fim de comprovar a origem dos recursos, os mesmos não 
estão assinados. Impossibilidade de verificação, diante do conjunto probatório, da regularidade do evento e da sua 
conformidade com a legislação eleitoral, e assim admitir [sic] a superação da falta de assinatura nos recibos para a 
demonstração da origem dos recursos. Recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia sem origem identificada, nos termos do 
art. 26 da Resolução TSE n. 23.463/15.

2. Recebimento de recursos oriundos de fontes vedadas. Identificada contribuição precedente de permissionários de serviço 
público, contrariando o disposto no art. 25, inc. III, da Resolução TSE n. 23.463/15, devendo o montante irregular ser recolhido 
ao Tesouro Nacional.

3. Divergências entre os dados dos doadores registrados na prestação de contas daqueles constantes na base da Secretaria da 
Receita Federal. Ausência de conformidade das informações mediante cruzamento de dados, sem correspondência entre os 
prenomes ou sobrenomes dos doadores. Considerando a não assinatura dos respectivos recibos, a falta de confiabilidade das 
informações prestadas exige que os respectivos recursos sejam considerados como procedentes de origem não identificada e 
recolhidos ao Tesouro Nacional.

4. Vícios graves, entre outros apontados, maculando a lisura e a transparência que devem revestir a prestação de contas. 
Manutenção do juízo de desaprovação. Redução do período de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário para 
quatro meses, bem como do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

5. Provimento parcial.

A agremiação opôs embargos de declaração (fls. 1.210-1.212), os quais foram rejeitados pelo TRE/RS (fls. 1.220-1.222v.).

Foi interposto, então, recurso especial eleitoral (fls. 1.226-1.230), fundamentado no art. 121, § 4º, I, da Constituição Federal e 
no art. 276, I, a, do Código Eleitoral. Nele, alegou-se que o aresto questionado feriu o art. 1º, § 1º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, 
o qual dispõe que os "[...] recursos arrecadados por partido político fora do período eleitoral são regulados pela resolução 
específica que trata das prestações de contas anuais [...]" . 

Isso porque, segundo alega, o evento que arrecadou 

R$ 90.700,00 ocorreu antes do período eleitoral, em 29.7.2016, e não se destinou a angariar recursos para a campanha. Afirma 
ser incontroversa "[...] a origem dos valores por meio de conta do partido [...]"  (fl. 1.229), razão pela qual defende que a 
identificação dos doadores deveria ser aferida nos autos da prestação de contas anual do partido. Sustenta que no presente 
processo, que analisa as contas de campanha da agremiação, bastaria apenas a identificação dos doadores originários, por meio 
do recibo eleitoral, como de fato ocorreu.

Asseverou-se, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 23 da Res.-TSE nº 23.463/2015 e os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, "[...] ao deixar de aceitar os recibos entregues pelo fato de que não havia assinatura nos mesmos"  (fl. 
1.228v.).

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do recurso especial para desconstituir a glosa aplicada e, consequentemente, 
reverter as decisões de suspensão do Fundo Partidário e de reprovação das contas.

O apelo nobre foi inadmitido pela Presidência da Corte a quo, sob o fundamento de que (1.235v.): 

[...] o recorrente limitou-se a arguir teses já abordadas e apreciadas no julgamento do feito, conduzindo, necessariamente, à 
pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em sede de recurso especial, conforme proclama o 
enunciado da Súmula n. 24 do c. TSE.

A essa decisão sobreveio o presente agravo (fls. 1.241-1.245v.), pelo qual o partido alega, em suma, não pretender rediscutir 
fatos ou provas, mas apenas que o Tribunal Superior Eleitoral analise, a partir das premissas fáticas reconhecidas no acórdão 
regional, se houve ou não violação aos preceitos legais prequestionados. 

Assenta que o argumento utilizado pela Presidência da Corte local de que as matérias já foram discutidas na origem, não pode 
impedir o acesso do agravante à instância superior, sob pena de fazer letra morta o próprio requisito do prequestionamento.

Requer, assim, o conhecimento e o provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso especial, para reverter a 
decisão que desaprovou as contas e suspendeu as cotas do Fundo Partidário. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral se pronunciou pelo não conhecimento do agravo (fls. 1.254-1.257).

É o relatório. Passo a decidir.

O agravo é tempestivo. A decisão combatida foi publicada em 26.4.2019, fl. 1.237, sexta-feira. Por sua vez, o presente recurso 
foi interposto no dia 2.5.2019, fl. 1.241, quinta-feira - após o feriado do dia 1º de maio -, em petição subscrita por advogado 
constituído nos autos (fl. 1.193).

No entanto, o agravo não merece prosperar, ante a inviabilidade do recurso especial.

O TRE/RS, ao analisar o recurso eleitoral, afastou algumas irregularidades elencadas na sentença, mas manteve a desaprovação 
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das contas de campanha do PSDB de Pelotas, por concluir que as falhas remanescentes, que representam 35,68% dos recursos 
arrecadados na campanha, são graves e comprometeram a lisura e a transparência das contas. 

As falhas em questão são as seguintes (fl. 1.205v.): (a) falta de identificação segura da fonte originária do montante de R$ 
90.700,00, pretensamente arrecadado no evento realizado no dia 29.7.2016; 

(b) incompatibilidades verificadas na identificação dos doadores no almoço ocorrido em 20.8.2016, no importe de R$ 1.740,00; 
(c) recursos de fontes vedadas, no valor de R$ 45,00.

No recurso especial, o ora agravante traz argumentos com a pretensão de afastar apenas a primeira irregularidade. Alega, em 
suma, estar incontroverso que o evento que arrecadou o valor de R$ 90.700,00 não se destinou à campanha eleitoral - pois 
ocorreu antes do período permitido para a realização desses acontecimentos -, razão pela qual defende que a legalidade das 
doações lá recebidas deve ser aferida no momento em que são apreciadas as contas anuais do partido. 

Sustenta que o TRE/RS, ao analisar as mencionadas contribuições sob a ótica da Res.-TSE nº 23.463/2015, violou o disposto no 

art. 1º, § 1º, dessa norma, pela qual "[...] os recursos arrecadados por partido político fora do período eleitoral são regulados 
pela resolução específica que trata das prestações de contas anuais [...]" .

No entanto, a Corte local, ao analisar as provas destes autos, os gastos auferidos na contabilidade da candidata beneficiada, 
bem como os extratos bancários da conta que movimentou os recursos ordinários do partido, se convenceu de que o evento foi 
realizado para financiar a campanha eleitoral de Paula Schild Mascarenhas, e não em prol da grei partidária, como afirma o ora 
agravante. Veja-se (fls. 1.201-1.201v. e 1.203):

Em defesa apresentada na origem (fls. 239-240), o prestador alega que a quantia de R$ 90.700,00 é proveniente de um jantar 
de apoio à campanha da candidata Paula Mascarenhas, realizado no dia 29.7.2016 [...]

[...]

Portanto, resta indene de dúvidas que a regularidade da arrecadação de recursos destinados ao financiamento da campanha 
deve ser analisada na presente prestação de contas, sendo equivocada a argumentação no sentido de que ocorrera mero 
repasse de recursos arrecadados pela grei partidária fora do período eleitoral ou de que a sua comprovação deva ocorrer nas 
contas partidárias.

[...]

O argumento apresentado nas razões recursais no sentido de que o evento não estava relacionado à campanha, devendo a 
documentação ser examinada nos autos da prestação de contas do exercício financeiro, já foi refutado por não se coadunar 
com os esclarecimentos prestados na origem e com a movimentação dos recursos na conta bancária, sendo evidente que o 
evento foi realizado para o financiamento da campanha da candidata Paula Schild Mascarenhas (fls. 238-246).

Não obstante isso, a fim de emprestar a transparência que deve revestir o exame das contas e esclarecer a ocorrência, examinei 
os gastos registrados na contabilidade da candidata beneficiada [...], bem como os extratos da conta destinada à movimentação 
de recursos ordinários do partido [...], e não identifiquei o pagamento de despesas com o suposto jantar. (grifos acrescidos)

Como é sabido, nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, em recurso especial, não é permitida a reavaliação do 
conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 

Assim, tendo em vista que o TRE/RS não reconhece como verdadeira a premissa fática que dá suporte ao argumento do ora 
agravante - de que o evento não se destinou à campanha eleitoral -, não procede a alegação de ofensa ao art. 1º, § 1º, da Res.-
TSE nº 23.463/2015, pois eventos destinados ao financiamento de campanha devem ser analisados na prestação de contas de 
campanha do partido, e não no processo que julga as contas anuais da agremiação.

O ora agravante também alegou que o acórdão recorrido violou o art. 23 da Res.-TSE nº 23.463/2015 e os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, "[...] ao deixar de aceitar os recibos entregues pelo fato de que não havia assinatura nos 
mesmos [sic] [...]"  (fl. 1.228v.).

Nesse ponto, é importante esclarecer que se trata da mesma irregularidade acima tratada, na qual o TRE/RS asseverou que, 
embora o partido tivesse apresentado os recibos eleitorais com a informação individualizada dos doadores que contribuíram no 
evento, os recibos não estavam assinados.

Contudo, o acórdão explicitou que a falta de assinatura nos recibos, por si só, não foi a causa que levou a Corte local a concluir 
pela irregularidade das contribuições, mas sim a ausência de outros elementos, como a inexistência de informações nos 
documentos bancários e a falta de documentos para validar o evento que arrecadou as doações. Confira-se 

(fl. 1.201v.-1.203): 

No tocante à identificação dos doadores dos recursos arrecadados no evento realizado em 29.7.2016, a agremiação sustenta 
que a quantia foi repassada por meio de um único ato bancário, em razão da dificuldade apresentada pela instituição financeira 
de operacionalizar individualmente as doações, alegando que, não obstante isso, todas as informações necessárias ao 
esclarecimento da origem das receitas foram declaradas, inclusive nas contas da candidata beneficiada.

Analisando a documentação apresentada, observo que o órgão partidário apresentou recibos eleitorais com a informação 
individualizada dos doadores, para o fim de comprovar a origem dos recursos.
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Todavia, os recibos não estão assinados.

Este Tribunal já se manifestou no sentido de que a ausência de assinatura nos recibos eleitorais retira a confiabilidade da 
prestação de contas, por impedir o atesto seguro dos recursos arrecadados para o financiamento de campanha: 

[...]

Contudo, recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral relativizou a necessidade de assinatura quando for possível a identificação 
do doador no próprio documento bancário:

[...]

No caso dos autos, a par da inexistência de informações no documento bancário, subsistem falhas que impedem seja relevada a 
irregularidade.

Dos extratos bancários juntados aos autos, é possível inferir que os recursos foram originalmente arrecadados mediante 
depósitos em espécie, no valor de R$ 96.900,00, em 19.8.2016 (fl. 146).

Contudo, conforme se observa da movimentação bancária da conta de campanha, a quantia foi "devolvida"  para a conta 
partidária antes de sua utilização (R$ 106.200,00, em 24.8.2016), tendo sido registrado o recebimento de recursos provenientes 
da conta partidária por meio de transferência entre contas, no valor de R$ 90.700,00, no dia 29.8.2016.

Além da falta de informações seguras a respeito da origem dos recursos e as incongruências na movimentação bancária, não há 
nos autos dos documentos necessários para a validação do evento, especialmente destinado à comprovação da receita 
auferida, o contrato celebrado e os gastos imanentes à realização do jantar.

Repriso que, se tratando de recursos que transitaram na conta de campanha do partido, era imprescindível o registro dessas 
informações na contabilidade da agremiação relativa ao pleito eleitoral.

[...]

Diante desse cenário fático, não foi possível verificar a regularidade do evento e sua conformidade com a legislação eleitoral, e 
assim admitir a superação da falta de assinatura nos recibos para a demonstração da origem dos recursos. (grifos acrescidos)

Assim, se a ausência de assinatura não foi o fator determinante para se concluir pela irregularidade, não há falar em ofensa aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou ao art. 23 da Res.-TSE nº 23.463/2015.

Observo, ademais, que, de outra forma, os mencionados princípios foram devidamente observados pelo TRE/RS, que os aplicou 
para reduzir a penalidade de suspensão do recebimento de cotas do Fundo Partidário de 12 meses para 4 meses.

Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do 

§ 6º do art. 36 do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de outubro de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 62-17.2017.6.19.0031 RESENDE-RJ 31ª Zona Eleitoral (RESENDE)

AGRAVANTE: CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADOS: VINICIUS VALIANTE MONTEIRO RAMOS - OAB: 166417/RJ E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Og Fernandes

Protocolo: 3.462/2019

DECISÃO

Eleições 2016. Agravo. Representação. Doação de recursos acima do limite legal. Pessoa física. Violação ao art. 23, §§ 1º e 3º, 
da Lei nº 9.504/1997. Aplicação de multa pelo Juízo de origem. Manutenção da condenação pela Corte regional. Doador isento 
de apresentar declaração anual de rendimentos. Declaração apresentada. Limite de doação. Valor bruto 

dos rendimentos constantes da declaração. Precedentes. Dissídio jurisprudencial não caracterizado. Enunciado Sumular nº 30 
do TSE. Fundamentos da decisão agravada não afastados. Negado seguimento ao agravo.
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O Ministério Público Eleitoral propôs representação em desfavor de Carlos dos Santos por doação de recursos financeiros acima 
do limite legal, com base na suposta violação ao art. 23, §§ 1º e 3º, da Lei 

nº 9.504/1997.

O Juízo da 31ª Zona Eleitoral julgou procedente a representação para condenar o ora recorrente ao pagamento de multa no 
valor de cinco vezes a quantia doada em excesso.

Interposto recurso eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro não deu provimento ao recurso, nos termos do 
acórdão assim ementado (fl. 124):

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. SENTENÇA. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO DE MULTA. CINCO VEZES O VALOR EM EXCESSO. RECURSO ALEGA A 
POSSIBILIDADE DE SER CONSIDERADO COMO LIMITE LEGAL VALOR CORRESPONDENTE A ATÉ 10% SOBRE O TETO 
ESTABELECIDO PARA A ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR A DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. REJEITADA A TESE. 
OS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA RECEITA FEDERAL DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE ENVIOU SUA DECLARAÇÃO A ESSE 
ÓRGÃO. RAZÃO PELA QUAL O PERCENTUAL SUPRACITADO DEVE INCIDIR SOBRE OS RENDIMENTOS DECLARADOS E NÃO SOBRE 
O TETO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. O VALOR DO RENDIMENTO BRUTO CONSTANTE DA DECLARAÇÃO DE RENDA NÃO 
AUTORIZA A DOAÇÃO NAQUELE VALOR. CARACTERIZADA A VIOLAÇÃO DA NORMA. COMPROVADO EXCESSO NA DOAÇÃO. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 23, PARÁGRAFO 3º DA LEI DAS ELEIÇÕES COM A REDAÇÃO ANTERIOR A ALTERAÇÃO FEITA PELA LEI Nº 
13.488/2017. MANTIDA A MULTA MÍNIMA DE CINCO VEZES O VALOR DO EXCESSO. RESSALVADO ENTENDIMENTO CONTRÁRIO 
DO RELATOR SOBRE A RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. NO QUE SE REFERE A INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 
1º, INCISO I, ALÍNEA "P"  DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, TRATA-SE DE EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO E INCIDE 
SOMENTE APÓS DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO OU PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO DA JUSTIÇA ELEITORAL. NEGADO 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Em seguida, a parte interpôs recurso especial (fls. 148-157), com suporte no art. 121, § 4º, I e II, da Constituição Federal e no 
art. 276, I, a e b, do Código Eleitoral, em cujas razões defende, em suma: 

a) violação ao art. 21, § 7º, da Res.-TSE nº 23.463/2015; e

b) dissídio jurisprudencial.

Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformado o acórdão regional.

O apelo nobre não foi admitido pela Presidência do Tribunal regional (fls. 160-162), em virtude de fundamentação recursal 
deficiente e necessidade de reexame do acervo fático-probatório, o que faz incidir, respectivamente, os Enunciados Sumulares 
nos 27 e 24 do Tribunal Superior Eleitoral.

Daí a interposição do presente agravo (fls. 164-170), por meio do qual Carlos dos Santos, além de reiterar o defendido em seu 
recurso especial, afirma que os requisitos para a admissão do apelo estão presentes.

A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pela negativa de seguimento do agravo (fls. 177-180).

É o relatório. Passo a decidir.

O agravo é tempestivo (art. 279 do CE). A decisão recorrida foi publicada em 4.7.2019, quinta-feira (fl. 162v.). O presente 
agravo foi interposto em 8.7.2019, segunda-feira (fl. 164), em petição subscrita por advogado constituído nos autos (fl. 39).

De início, destaco que os pressupostos de admissibilidade do agravo estão presentes, contudo, a irresignação não merece 
prosperar, ante a própria inviabilidade do recurso especial.

O recorrente alega, em síntese, que o art. 21, § 7º, da Res.-TSE nº 23.463/2015 prevê que o doador isento de apresentar 
declaração anual de rendimentos pode doar até 10% do teto de isenção do imposto de renda.

Aduz "[...] que o doador isento tem como limite de doação o valor da isenção prevista para o ano-calendário de 2016 [...]"  (fl. 
156 - grifos no original). 

Afirma existir dissídio jurisprudencial. Colaciona ementas de diversos precedentes.

No que concerne ao suposto dissídio jurisprudencial, o recorrente apenas transcreveu ementas, sem proceder ao devido cotejo 
analítico, o que faz incidir o Enunciado nº 28 da Súmula do TSE.

Consoante a jurisprudência desta Corte, a mera transcrição da ementa, de trechos ou, até mesmo, do inteiro teor dos 
precedentes não é suficiente para caracterizar o dissídio jurisprudencial: 

[...] 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.

[...]

(AgR-REspe nº 126-43/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 6.11.2012) 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PETIÇÃO DO 
SEGUNDO COLOCADO NO PLEITO. NÃO CONHECIDA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO. 
TESES RECURSAIS. SÚMULA Nº 26/TSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE 
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FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 27/TSE. FALTA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. DESCABIMENTO. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DESPROVIMENTO. RENOVAÇÃO DO PLEITO.

[...]

5. A abertura da via recursal pelo art. 276, I, b, do Código Eleitoral exige efetivo confronto analítico do julgado, de modo a 
evidenciar-se a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, o que não se perfaz com a citação numérica dos julgados 
apontados como paradigmas ou com a mera transcrição de trechos dos acórdãos, como ocorrido na espécie, nos termos da 
Súmula nº 28/TSE. 

Fato superveniente noticiado pelos agravantes

[...]

(AgR-REspe nº 15-56/AM, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 17.5.2018, DJe de 18.6.2018)

Quanto ao limite de doação por pessoa física isenta de apresentar declaração anual de rendimentos, o entendimento do TSE é 
de aplicar 10% sobre o teto de isenção do imposto de renda, desde que o doador não tenha apresentado a declaração anual de 
rendimentos. Caso haja apresentado, a base de cálculo para o limite de doação será o valor bruto constante da declaração da 
renda. Nesse sentido:

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a utilização do teto fixado pela Secretaria da Receita Federal (SRF) para a 
isenção do imposto de renda como parâmetro do cálculo para doação de campanha abrange, unicamente, a hipótese do 
doador isento que não apresenta a declaração anual de rendimentos.  

5. Apresentada a declaração de ajuste fiscal pelo ora agravante, inaplicável a tese do limite da isenção do imposto de renda 
como parâmetro para doação de campanha eleitoral.  

[...]

(AgR-AI nº 9-33/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 24.5.2018, DJe de 13.6.2018)

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a apresentação de declaração de imposto de renda pelo doador, ainda 
que isento, impossibilita a aplicação do teto de isenção do imposto de renda como parâmetro de cálculo da doação. 
Precedentes.

[...]

(AI nº 265-94/MG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 19.12.2018, DJe de 4.2.2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE. PESSOA FÍSICA. AJUSTE ANUAL DE 
IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUINTE ISENTO QUE DECLARA À RECEITA AUSÊNCIA DE RENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE 
FAZER DOAÇÕES. MULTA. DESPROVIMENTO.

1. Autos recebidos no gabinete em 20.4.2017.

2. No caso, o agravante apresentou à Receita Federal declaração de ajuste de imposto de renda em 2013 informando nenhum 
rendimento no exercício. Como fez doações eleitorais no total de R$ 1.500,00 em 2014, foi condenado a pagar multa em 
patamar mínimo, de cinco vezes esse valor, no montante de R$ 7.500,00.

3. Descabe considerar o teto fiscal de isenção para aferir o limite de 10% de doações eleitorais por pessoa física, porquanto é 
inequívoco na espécie que o agravante não auferiu rendimentos. Precedentes.

4. Inaplicável princípio da insignificância à doação de pessoa física para campanhas eleitorais que excede parâmetro legal, 
porquanto o ilícito se perfaz com mero extrapolamento do valor doado, sendo irrelevante a quantia em excesso. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgR-REspe nº 57-61/SP, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16.5.2017, DJe de 27.10.2017)

Portanto, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, razão pela qual também 
incide o Enunciado da Súmula nº 30 desta Corte, segundo o qual "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio 
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral" . 

Ressalte-se que o teor do referido enunciado se aplica, igualmente, aos recursos especiais interpostos com esteio na alínea a do 
inciso I do art. 276 do CE.

Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de outubro de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator
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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 37-98.2015.6.07.0001 BRASÍLIA-DF 1ª Zona Eleitoral (BRASÍLIA)

RECORRENTE: FRANCISCHINI E OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS

ADVOGADOS: MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB: 12882/DF E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Jorge Mussi

Protocolo: 3.468/2019

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 81 
DA LEI 9.504/97 (VIGENTE À ÉPOCA). FATURAMENTO BRUTO. DOADOR INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO. MULTA. CRITÉRIO 
OBJETIVO DA NORMA. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Na espécie, o TRE/DF, por unanimidade, manteve sentença em que se condenou a empresa recorrente ao pagamento de 
multa - em patamar mínimo, no valor de 

R$ 112.411,00 - por doação de recursos nas Eleições 2014 acima do limite estabelecido pelo art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97.

2. Este Tribunal já se pronunciou sobre a plena aplicabilidade do art. 81 da 

Lei 9.504/97 às situações concretas consolidadas sob sua égide. Precedentes.

3. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois os fatos, por sua natureza, demandam prova eminentemente documental já 
produzida nos autos e considerada suficiente para formar a convicção do magistrado. Precedentes.

4. O critério para apurar limite de doações para campanhas por pessoas jurídicas é objetivo: 2% do faturamento bruto obtido 
no ano anterior ao pleito, declarado à Receita Federal, sendo irrelevante a circunstância de a empresa integrar grupo 
econômico. Precedentes.

5. Segundo a Corte a quo, a recorrente declarou à Receita Federal ter obtido faturamento bruto individualizado de R$ 
1.370.926,80 em 2013, tendo feito, todavia, doação de R$ 50.000,00 a candidato - excedendo em R$ 22.482,46 o teto previsto 
em lei. Assentou, ademais, que o critério para apurar o limite de doações é objetivo e que não restou provado que outras duas 
empresas teriam contribuído conjuntamente para o referido valor.

6. Concluir de modo diverso - no sentido de que a recorrente teria doado apenas 

R$ 20.000,00 e que outras empresas contribuíram no valor total recebido pelo donatário - esbarraria no óbice da Súmula 
24/TSE.

7. Recurso especial a que se nega seguimento.

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por Francischini e Oliveira Advogados e Associados em detrimento de decisum da Presidência do 
TRE/DF que inadmitiu recurso especial contra aresto assim ementado (fls. 464-478):

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA 
JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER OBJETIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI. 
DESCONHECIMENTO DA NORMA. FINALIDADE DA DOAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O indeferimento de provas pode ser realizado pelo magistrado, caso a prova não tenha substância concreta pra influenciar 
nos elementos que comprovem a tese de defesa apontada nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada;

2. A Lei nº 13.165/2015 revogou o art. 81 da Lei nº 9.504/97, que se referia a doações efetuadas no Pleito Eleitoral de 2014, em 
relação às pessoas jurídicas. Prejudicial afastada;

3. A doação de quantia acima do estipulado sujeita o infrator ao pagamento de multa sobre a quantidade em excesso, segundo 
critérios objetivos estabelecidos pela norma;

4. O desconhecimento da lei não é suficiente para afastar a aplicação da penalidade prevista na norma, pois a lei possui caráter 
objetivo e o descumprimento das determinações contidas na norma efetivamente ocorreu no caso;

5. O trabalho social desenvolvido pelo donatário não deve ser considerado para efeitos de doações eleitorais, em razão da 
finalidade deversa da estabelecida na Lei;

6. Recurso a que se nega provimento.

Na origem, o Parquet ajuizou representação em face da agravante por supostamente doar a candidato recursos acima do limite 
legal nas Eleições 2014, 

em afronta ao art. 81, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 9.504/97, vigente à época dos fatos.
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Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente em parte para condenar a pessoa jurídica ao pagamento de multa no 
patamar mínimo disposto no § 2º (cinco vezes o valor doado em excesso), no montante de R$ 112.411,00.

O TRE/DF negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo integralmente a sentença.

Opostos embargos, foram rejeitados (fls. 502-505).

  

Em seu recurso especial (fls. 509-529), a empresa sustentou:

a) desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório;

b) afronta ao art. 5º, IV e LV, da CF/88 c/c art. 1.013, § 3º, IV, 

do CPC/2015, por se indeferir testemunha. No ponto, requer-se nulidade do decisum recorrido por cerceamento de defesa;

c) revogação do art. 81 da Lei 9.504/97 em decorrência da 

Lei 13.165/2015, eliminando-se o suporte legal para se aplicar a penalidade prevista no dispositivo;

d) ofensa ao art. 81, §§ 1º e 2º, da Lei 9.504/97, porquanto: 

i) não excedeu o limite legal de 2%, visto que efetivou doação de apenas 

R$ 20.000,00 a candidato (alusivo a 1,6%). No ponto, 

esclarece que embora tenha efetivado depósito bancário de 

R$ 50.000,00 em favor do donatário, o fez não somente em seu nome, mas também por conta e ordem de mais duas empresas - 
tendo uma doado R$ 10.000,00 e a outra R$ 20.000,00; 

e) ao contrário do disposto no aresto a quo, o parâmetro de cálculo do limite de doação de 2% não deveria ter sido de R$ 
1.315.840,35, mas de R$ 19,3 milhões - que é a soma do aludido faturamento com sua "receita a apropriar"  de R$ 
18.006.112,03, resultando teto para doação de 

R$ 386.000,00; 

f) ainda que não se admitisse outras empresas na doação totalizada em R$ 50.000,00, a Corte a quo deveria ter considerado o 
argumento de que integra grupo econômico, cujo faturamento bruto considerado em seu conjunto permitiria realizar a 
transferência ora impugnada;

g) erro de proibição por desconhecimento do real alcance do art. 81 

da Lei 9.504/97, visto que ao realizar a transferência de 

R$ 50.000,00 a candidato, supunha-se em observância à norma;

h) a doação não se revestiu de gravidade a justificar as sanções em tela, porquanto não caracterizados a fraude e o abuso de 
poder econômico no financiamento de campanha, havendo boa-fé em apoiar causas sociais defendidas por candidato.

O recurso foi inadmitido pela Presidência do TRE/DF (fls. 531-532), 

o que ensejou agravo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral às 

folhas 550-554v.

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 563-565v).

É o relatório. Decido.

Verifica-se que a agravante infirmou os fundamentos da decisão agravada e que o recurso especial inadmitido preenche os 
requisitos de admissibilidade. Desse modo, dou provimento ao agravo e passo ao exame do recurso, nos termos do art. 36, § 4º, 
do RI-TSE.

De início, ressalte-se que o TSE já se pronunciou sobre a plena aplicabilidade do art. 81 da Lei 9.504/97 às situações concretas 
consolidadas sob sua égide - que é o caso ora em exame. Veja-se:

[...] 7. No que tange à controvérsia em torno da inaplicabilidade do art. 81 da Lei das Eleições ao caso, sob os argumentos de 
inconstitucionalidade derivada do julgamento da ADI nº 4.650 e de revogação legislativa pela Lei nº 13.165/2015, esta Corte 
Superior assentou que o aludido dispositivo se coaduna com as situações concretas já consolidadas, como é a hipótese dos 
autos. [...]

(AgR-AI 63-38/PR, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 14/06/2017) (sem destaques no original) 

No mais, sem esteio a tese de nulidade por cerceamento de defesa em decorrência de dispensa de prova testemunhal, 
considerada necessária pela empresa recorrente para elidir condenação que lhe fora imposta pela Corte a quo, nos termos da 
aludida norma.
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Na espécie, o TRE/DF assentou possível o indeferimento da referida prova, visto que considerada pelo magistrado sem 
substância concreta para acrescentar elementos que comprovem ou fortaleçam a tese de defesa apontada nos autos. Confira-
se (fl. 468):

A recorrente alegou que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que requereu, nos embargos de declaração, a oitiva do 
Deputado Federal Eros Ferreira Biondini, como testemunha, para provar que recebeu somente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de 
doação da representada e que, no entanto, o juízo a quo indeferiu o requerimento.

Essa argumentação não merece amparo, uma vez que o indeferimento de provas pode ser realizado pelo magistrado, caso a 
prova não tenha substância concreta para influenciar ou acrescentar elementos que comprovem ou fortaleçam a tese de defesa 
apontada nos autos.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o indeferimento de testemunha 
não implica cerceamento de defesa quando os fatos, por sua natureza, demandem prova eminentemente documental já 
produzida nos autos e considerada suficiente para formar a convicção do magistrado. Nesse sentido: AI 13264/MG, Rel. Min. 
Admar Gonzaga, DJE de 14/6/2017; REspe 107-05, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 2/2/2017; e AgR-REspe 72-10, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJE de 3/11/2016.

Posto isso, quanto ao tema de fundo, o TRE/DF, por unanimidade, manteve sentença em que se condenou a empresa 
recorrente ao pagamento de multa 

- em patamar mínimo, no valor de R$ R$ 112.411,00 - por doação de recursos nas Eleições 2014 acima do limite estabelecido 
pelo art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97. 

Depreende-se do aresto a quo que a recorrente declarou à Receita Federal ter obtido faturamento bruto individualizado de R$ 
1.370.926,80 em 2013, tendo feito, todavia, doação de R$ 50.000,00 a candidato - excedendo em R$ 22.482,46 o teto de 2% 
previsto em lei. Assentou-se que o critério para se apurar o limite de doações é objetivo e que não restou provado que outras 
duas empresas tenham contribuído para a campanha. Confira-se (fls. 471-474):

As doações para campanhas eleitorais, de acordo com o art. 81, 

§§ 1º a 3º, da Lei das Eleições, permitiam que as pessoas jurídicas colaborassem com até 2% (dois por cento) do seu 
faturamento bruto do ano anterior à eleição, sendo que a colaboração acima do limite estipulado sujeitava o responsável à 
pena de multa e, conforme o caso, à proibição de participar de licitações com o poder público, nos termos descritos abaixo:

[...]

Verifica-se que a recorrente teve um faturamento de 

R$ 1.370.926,80 [...], assim somente poderia doar o valor de 

R$ 27.517,54 [...]. No entanto, doou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e sofreu uma sanção correspondente a cinco vezes o 
valor em excesso, que chegou ao patamar de R$ 112.411, 00 (cento e doze mil quatrocentos e onze reais) de multa.

A representada alega que as doações foram realizadas por três empresas, sendo que a pessoa jurídica OLIVEIRA ADVOGADOS E 
ASSOCIADOS - ME somente fez uma doação de R$ 20.000 (vinte mil reais) e que realizou doações via transferência bancária por 
autorização e conta das empresas CELERA GESTÃO DE ATIVOS LTDA e VALLYA PARTICIPAÇÕES LTDA, essas doações no total de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme descritos nos documentos de folhas 161 a 163.

Esse argumento não deve ser aceito, pois quem efetivamente fez a doação via transferência bancária foi a recorrente.

Além disso, documentos paralelos não podem ser objetos de justificativa para donativos eleitorais em razão das doações terem 
que ser claras e precisas, com o fim de se obter o máximo de lisura nas prestações de contas dos candidatos.

[...]

A fim de melhor esclarecer que as doações devem ser analisadas por critérios objetivos transcrevo a jurisprudência de alguns 
tribunais eleitorais, que assim aduz:

[...]

Seguindo em relação ao mérito, o recorrente alega ter incorrido em erro de proibição, mais especificamente no 
desconhecimento do real alcance da norma. Tais argumentos como justificativa para não se aplicar as penalidades previstas, à 
época, no art. 81, §§ 2º e 3º da Lei nº 9.504/97, não devem vingar, porque o exame do caso requer análise objetiva.

[...]

O último ponto meritório se refere ao trabalho social desenvolvido pelo donatário, essa argumentação, também, apesar de 
benevolente, como anteriormente citei, não merece amparo, em razão da linha de análise objetiva dos critérios para as 
doações das pessoas jurídicas às campanhas eleitorais.

(sem destaques no original)

O acórdão regional deve ser mantido.

De início, consoante ressaltou o TRE/DF, o limite de doações previsto no art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97 deve ser aferido a partir 
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do faturamento bruto do doador individualmente considerado - mostrando-se irrelevante análise de sua integração, ou não, a 
grupo econômico. Esse entendimento advém de remansosa jurisprudência reafirmada por esta Corte Superior na sessão de 
22/8/2019, no REspe 219-64/SP, de relatoria da e. Ministra Luciana Lóssio. 

Cite-se dentre todos:

3. O limite de doação de 2% previsto no art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97 deve ser calculado exclusivamente sobre o faturamento 
bruto da pessoa jurídica que realizou a doação, não sendo possível levar em conta o faturamento do grupo empresarial ao qual 
pertence. Precedentes. [...]

(AgR-AI 23-78/RJ, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 3/4/2019) 

(sem destaque no original)

Quanto à tese de ampliação do faturamento bruto, a fim de se albergar suposta "receita a apropriar"  (totalizado-se em R$ 19,3 
milhões) verifico que, além de não constar do aresto a quo qualquer informação sobre esse valor, o tema não foi objeto de 
debate na Corte de origem. 

Pela sistemática processual, caberia ao recorrente alegar violação ao art. 275 do Código Eleitoral ou ao art. 1.022 do CPC/2015, 
mas não o fez, o que inviabiliza conhecer do apelo quanto ao tema por ausência de prequestionamento.

Por outro vértice, quanto aos suscitados erro de proibição, boa-fé e falta de gravidade, tenho que tais argumentos não têm o 
condão de afastar a pena imposta.

O TSE já assentou que a regra do art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97 tem natureza objetiva, impondo-se a observância do limite de 2% 
do faturamento bruto do ano anterior ao pleito, conforme declaração dada à Receita Federal, para doações a campanha por 
parte de pessoas jurídicas.

Outrossim, consta da moldura fática do aresto que, segundo informações extraídas da prestação de contas do candidato 
beneficiário, em nenhum momento foi formalizado à Justiça Eleitoral o registro de que outras duas empresas teriam 
contribuído para a campanha. Veja-se (fl. 477):

[Voto-vista]: A representada confirmou que realizou a transferência de R$ 50.000,00, e sustentou que contribuiu com apenas 
R$ 20.000,00, sendo que o restante (R$ 30.000,00) seria doação realizada `por conta e ordem" das mencionadas pessoas 
jurídicas, porquanto haveria `operações financeiras" existentes entre a representada e essas empresas (Celera Gestão de Ativos 
LTDA e Vallya Participações LTDA).

[...]

Segundo informou o candidato beneficiário da doação em sua prestação de contas, a doação realizada pela representada foi de 
R$ 50.000,00 (fl. 14) e em nenhum momento foi formalizado à Justiça Eleitoral o registro de que as outras duas empresas 
teriam contribuído na referida campanha eleitoral.

(sem destaque no original)

Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa do TRE/DF - 

no sentido de que a recorrente teria doado apenas R$ 20.000,00 e que outras empresas contribuíram no valor total recebido 
pelo donatário -, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inviável em sede extraordinária, a 
teor da Súmula 24/TSE.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 36, § 6º, do RI-TSE.

Publique-se. Intimem-se. Reautue-se.

Brasília (DF), 24 de setembro de 2019.

MINISTRO JORGE MUSSI

Relator

Coordenadoria de Processamento - Seção de Processamento III

Decisão monocrática
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PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 151/2019 - SEPROC3

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 659-26.2016.6.26.0354 CAJAMAR-SP 354ª Zona Eleitoral (CAJAMAR)

AGRAVANTE: GERALDO APARECIDO LACERDA FERREIRA

ADVOGADOS: MARILDA DE PAULA SILVEIRA - OAB: 33954/DF E OUTROS

AGRAVADO: AMOMM HEBROM DA HORA DE DEUS SOUZA

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS CRUZ - OAB: 264514/SP

Ministro Sergio Silveira Banhos

Protocolo: 3.189/2019

 

DESPACHO

Geraldo Aparecido Lacerda Ferreira, candidato eleito ao cargo de vereador do Município de Cajamar/SP, interpôs agravo de 
instrumento (fls. 1.912-1.940) em face da decisão do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (fls. 1905-1909) que 
negou seguimento ao recurso especial (fls. 1.872-1.904) manejado em desfavor do acórdão daquele Tribunal (fls. 1.734-1.758) 
que, à unanimidade, negou provimento a recurso e manteve a sentença de procedência de ação de investigação judicial 
eleitoral que cassou o diploma outorgado ao recorrente e decretou sua inelegibilidade, pela prática de abuso de poder político 
e econômico, bem como captação ilícita de sufrágio.

Compulsando os autos, verifico que o Tribunal Regional Eleitoral não procedeu a abertura de vista à parte contrária, para 
oferecimento de contrarrazões ao agravo e ao recurso especial, nos termos do que preconiza o enunciado sumular 71 desta 
Corte Superior.

Na espécie, o equívoco presumivelmente pode ter ocorrido tendo em vista que a interposição do agravo ocorreu em 5.6.2019 
(fl. 1.912), antes mesmo da publicação da decisão agravada, sucedida em 6.6.2019 (certidão de fl. 1.948).

Em face disso, determino a intimação do agravado Amomm Hebrom da Hora de Deus Souza, a fim de que, assim desejando, 
apresente contrarrazões ao agravo e ao recurso especial, no prazo de três dias.

Publique-se.

Brasília, 2 de outubro de 2019.

Ministro Sérgio Silveira Banhos

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 174-59.2016.6.21.0000 PORTO ALEGRE-RS

AGRAVANTES: PROGRESSISTAS (PP) - ESTADUAL E OUTROS

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ SIVIERO - OAB: 48760/RS E OUTRO

Ministro Sergio Silveira Banhos

Protocolo: 4.080/2019

DECISÃO

O Diretório Estadual do Progressistas/RS, Celso Bernardi e Glademir Aroldi interpuseram agravo de instrumento (fls. 1.396-
1.405) em face da decisão (fls. 1.388-1.390) que inadmitiu o recurso especial, manejado com vistas à reforma do acórdão do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do partido, referentes 
à campanha eleitoral de 2016, e determinou a devolução da quantia de R$ 123.750,00.

Eis a ementa do acórdão regional (fl. 1.331):

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DIRETÓRIO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2016. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DO 
FUNDO PARTIDÁRIO A ÓRGÃOS MUNICIPAIS INAPTOS A RECEBÊ-LAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO § 2º DO ART. 47 DA 
RESOLUÇÃO TSE N. 23.432/14. VIOLAÇÃO AO 

ART. 15-A DA LEI N. 9.096/95. DEPÓSITO EM DINHEIRO ACIMA DO LIMITE REGULAMENTAR, DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA, 
NA CONTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. BAIXO PERCENTUAL DAS IRREGULARIDADES. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. 
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. São irregulares os repasses de verbas oriundas do Fundo Partidário, no segundo semestre de ano eleitoral, a diretórios 
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municipais ou comissões provisórias que tiveram suas contas julgadas como não prestadas. A exceção de recebimento das 
quotas do Fundo Partidário no semestre eleitoral se destina somente àqueles que prestaram contas e receberam juízo de 
desaprovação.

2. O art. 18, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.841/04 é expresso no sentido de que independe de provocação e de 
decisão o efeito da suspensão automática do Fundo Partidário daqueles órgãos que faltaram com a apresentação de contas.

3. O diretório estadual remeteu valores, de forma indevida, a diretórios municipais que não estavam aptos a recebê-los, 
restando clara sua responsabilidade. Os partidos políticos, conforme o regime constitucional vigente, são pessoas de direito 
privado, as quais devem se organizar e manter controle respectivo relativamente aos resultados das demandas judiciais das 
quais participam e, por óbvio, sobre as eventuais condenações e sanções a serem cumpridas.

4. Falta de esclarecimento sobre depósito de origem não identificada na conta do Fundo Partidário.

5. A soma dos valores das irregularidades equivale a 4,3% da totalidade de receitas da prestação de contas. Recolhimento da 
quantia impugnada ao Tesouro Nacional.

6. Aprovação com ressalvas.

Opostos embargos de declaração (fls. 1.343-1.355), foram eles rejeitados em aresto assim ementado (fl. 1.358):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. 
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

Configurado o inconformismo do embargante com as conclusões do acórdão. As omissões e contradições alegadas não se 
confirmam, pois os argumentos invocados nos declaratórios foram considerados e expressamente rejeitados durante o 
julgamento, integrando o acórdão juntado aos autos. Tentativa de rediscussão da matéria já apreciada e decidida, com o 
objetivo de obter o prequestionamento de aspectos impertinentes para o deslinde da causa, visando lastrear recurso às 
instâncias superiores.

A regra estabelecida no art. 1.025 do Código de Processo Civil torna desnecessário o pedido de prequestionamento de 
dispositivos legais.

Rejeição.

Os agravantes alegam, em suma, que:

a) a decisão agravada decidiu de forma genérica, sem analisar as alegações recursais;

b) houve malferimento aos arts. 72 da Res.-TSE 23.463, 15-A da Lei 9.096/95, 48 e 68 da Res.-TSE 23.464;

c) o recurso não visa ao reexame de provas, mas, sim, ao correto enquadramento jurídico dos fatos;

d) ao contrário do consignado pelo presidente da Corte Regional na decisão agravada, no sentido de que a suspensão das 
quotas do Fundo Partidário independe de notificação ao órgão inadimplente, o art. 18 da Res.-TSE 21.841 estabelece a 
exigência de notificação às agremiações, na forma do art. 37 da Lei 9.096/95;

e) quanto à necessidade de notificação do diretório regional, tal matéria não foi objeto de exame pela Corte de origem, não 
obstante a oposição de embargos.

Requerem o provimento do agravo para determinar o processamento do recurso especial e o seu provimento, a fim de que seja 
revertida, no todo ou em parte, a decisão que determinou o recolhimento de valores ao tesouro nacional.

A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento do agravo (fls. 1.414-1.417v).

É o relatório.

Decido.

O agravo é tempestivo. A decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 9.8.2019, sexta-feira (fl. 1.392), e o 
apelo foi interposto em 14.8.2019, quarta-feira (fl. 1.396), por advogado habilitado nos autos (procuração às fls 1.076-1.097).

Ao negar seguimento ao recurso especial, o Presidente do Tribunal a quo assentou a incidência do verbete sumular 24 do TSE e 
a impossibilidade da rediscussão da matéria já decidida pela Corte de origem.

Eis os fundamentos adotados pela decisão agravada 

(fls. 1.389v-1.390):

[...]

É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de 
proteção da legislação federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, 
servindo de balizador aos julgamentos discordantes.

Nessa senda, o recurso especial não se presta para rediscussão de situações fáticas já apreciadas, sendo caminho processual 
estreito em que as abordagens jurídicas não comportam reexame de prova.
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No presente caso, os argumentos trazidos no recurso especial são os mesmos já analisados e discutidos anteriormente por 
ocasião do julgamento do recurso eleitoral e dos aclaratórios, oportunidade em que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Sul, pormenorizadamente, analisou as teses esgrimidas.

Com efeito, em sede de Recurso Eleitoral e de Embargos Declaratórios, as teses são idênticas e espelham os argumentos 
apontados, no sentido de reconhecer que o diretório estadual, efetivamente, contrariou a legislação eleitoral, quando realizou 
repasse de Fundo Partidário a órgãos municipais omissos no dever de prestar contas, o que é vedado ao interpretar a Resolução 
TSE 

n. 23.463/15 à luz da Lei 9.096/95, alterada pela Lei 13.165/15.

Da mesma forma, a alegada violação quanto à ausência de notificação ao órgão regional da suspensão imposta ao diretório 
municipal de Alegria não encontra guarida, por ter decidido acertadamente este Regional de que o status de suspensão do 
recebimento de quotas do Fundo Partidário pelo órgão inadimplente é medida que independe de comunicação para sua 
efetivação.

Isto posto, os recorrentes pretendem reanalisar matéria de fato, repisando considerações e argumentos, exaustivamente 
refutados pelos acórdãos vergastados, cuja lavra encontra-se irretocável, demonstrando desconformidade com a decisão 
exarada, o que caracteriza revolvimento fático, em franco desatendimento ao preceituado pela Súmula nº 24/TSE.

[...]

Observo que, embora os agravantes tenham impugnado o fundamento da decisão agravada quanto ao reexame de provas, o 
agravo não tem condições de êxito, haja vista a inviabilidade do recurso especial.

Na espécie, as contas de campanha do diretório estadual do Progressistas do Rio Grande do Sul, referentes às Eleições de 2016, 
foram aprovadas, com ressalvas, mediante a determinação do recolhimento do valor de R$ 123.750,00, em razão das seguintes 
falhas (fl. 1.332):

[...]

[...] o órgão técnico entendeu persistirem (a) o depósito de origem não identificada na conta do Fundo Partidário, no total de 

R$ 3.000,00 (três mil reais); e (b) as doações financeiras de recursos do Fundo Partidário a diretórios municipais inaptos a 
recebê-las, pois omissos relativamente às respectivas prestações de contas, no montante total de R$ 120.750,00 (cento e vinte 
mil, setecentos e cinquenta reais).

[...]

Em que pesem as alegações dos recorrentes de que teria havido omissão do Tribunal de origem e de que não seria correta a 
sanção de devolução dos valores repassados ao órgão municipal, a decisão da Corte de origem abordou todas as questões 
relevantes para o deslinde da causa e as decidiu em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior.

Verifico que todas as matérias foram acertadamente enfrentadas pela Corte de origem, consoante se extrai dos seguintes 
pontos do julgado regional (fls. 1.332v-1.338v):

[...]

1. Doações financeiras de recursos do Fundo Partidário a órgãos municipais não aptos a recebê-las, no valor total de R$ 
120.750,00.

Trata-se do principal item do presente feito, esmiuçado no ponto 3.1.1 da defesa da agremiação prestadora de contas.

A Unidade Técnica asseverou (fls. 1007-1007v):

O Diretório Estadual do Partido Progressista do Rio Grande do Sul transferiu, nas Eleições 2016, o total de R$ 629.250,00 para 
Diretórios/Comissões Provisórias Municipais. Analisando-se os repasses efetuados, esta unidade técnica verificou que alguns 
destes órgãos diretivos não estavam aptos para receber as cotas do Fundo Partidário. Isso porque a previsão contida no artigo 
68, § 6º, da Resolução TSE n. 23.463/2015, no sentido de que "a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário 
ou o desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o § 5º será suspenso durante o segundo 
semestre de 2016" , não se aplica, a juízo desta unidade técnica, às hipóteses em que a vedação ao recebimento do Fundo 
Partidário tenha se originado da inadimplência da agremiação em prestar contas à Justiça Eleitoral, desrespeitando o disposto 
no artigo 17, inciso III, da Constituição da República. A suspensão da sanção, portanto, somente serviu para beneficiar os 
partidos políticos que, embora tenham apresentado todas as prestações de contas devidas, estavam, no segundo semestre de 
2016, impedidos de receber o Fundo Partidário, em decorrência de desaprovação havida. No caso sob exame, conforme 
consulta ao SICO, o Diretório Estadual não poderia ter repassado recursos do Fundo Partidário aos Diretórios ou Comissões 
Provisórias listado na Tabela n. 1 (fl. 1010), posto que [sic] estas estavam inadimplentes com a Justiça Eleitoral. Como 
consequência do acima relatado, restou configurada a utilização indevida de R$ 120.750,00 de recursos do Fundo Partidário. 
(Grifos no original)

Irretocável.

[...]

Nitidamente, portanto, há uma cisão na Lei n. 9.096/95, sem a qual não é possível que o art. 68, § 6º, da Resolução TSE n. 
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23.463 receba a correta interpretação: a exceção de recebimento das quotas do Fundo Partidário no semestre eleitoral se 
destina somente àqueles que prestaram contas e receberam juízo de desaprovação, não sendo possível estendê-la aos omissos, 
pois a modificação que instituiu essa espécie de "anistia temporária", a Lei n. 13.165/15, é a mesma que cindiu o art. 37 da Lei 
n. 9.096/95, mantendo nele os casos de desaprovação, e crio u o art. 37-A para os casos de omissão.

[...]

2. Negativa de vigência ao § 2º do art. 47 da Resolução TSE n. 23.432/2014, reprisado na Resolução n. 23.546/2017.

No item 3.1.2 das razões, a defesa alega que a norma prevê a suspensão do registro do órgão partidário no caso de não 
apresentação das contas, situação que teria o "efeito simbiótico" de desaguar na impossibilidade de que o diretório omisso 
participasse do pleito, conforme o art. 4º da Lei n. 9.504/97, concluindo que, "estando hígida a inscrição do órgão partidário" 
perante a Justiça Eleitoral, os omissos também estariam aptos a receber recursos do Fundo Partidário para a campanha 
eleitoral, "inviabilizando-se a responsabilização"  do Diretório Estadual do PROGRESSISTAS.

Não procede. 

Conforme inclusive esclarecido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria (fl. 1117), as irregularidades estão ligadas aos 
exercícios compreendidos entre os anos 2004 a 2014 (vide tabela da fl. 1010), os quais se submetem, conforme a regra tempus 
regit actum, aos comandos da Resolução TSE n. 21.841/04.

E, nessa linha, o art. 18, parágrafo único, da Resolução TSE 

n. 21.841/04 é expresso no sentido de que independe de provocação e de decisão o efeito da suspensão automática do Fundo 
Partidário daqueles órgãos que faltaram com a apresentação de contas. Verbis:

Art. 18. A falta de apresentação da prestação de contas anual implica a suspensão automática do Fundo Partidário do 
respectivo órgão partidário, independente de provocação e de decisão, e sujeita os responsáveis às penas da lei (Lei 

n. 9.096/95, art. 37).

Parágrafo único. A unidade responsável pela análise da prestação de contas deve verificar quais partidos políticos não a 
apresentaram e informa o fato ao diretor-geral dos tribunais eleitorais ou ao chefe dos cartórios eleitorais, que devem proceder 
como previsto no art. 37 da Lei n. 9.096/95, comunicando às agremiações partidárias a suspensão, enquanto permanecer a 
inadimplência, do repasse das cotas do Fundo Partidário a que teriam direito. (Grifei.)

A propósito, e tendo em vista se tratar de não apresentação de contas relativas ao exercício de 2012 do Diretório do Município 
de Alegria (processo n. 34-54.2013.6.21.0089), o dispositivo também se aplica às razões invocadas no item 3.1.4 da 
manifestação do PROGRESSISTAS do Rio Grande do Sul - ausência de notificação ao Diretório Estadual.

A notificação do Regional é desnecessária, expressamente, e a responsabilização pelo recolhimento de R$ 5.000,00 ao Tesouro 
Nacional é medida que se impõe.

3. Violação ao art. 15-A da Lei n. 9.096/95. Ilegitimidade de parte e incompetência de foro.

[...]

Ora, a dicção legal é compreensível pelos próprios termos. O diretório estadual do PROGRESSISTAS do Rio Grande do Sul 
remeteu valores, de forma indevida, a diretórios municipais que não estavam aptos a recebê-los e, portanto, resta clara a 
responsabilidade do diretório regional.

Trata-se, em outros termos, da "utilização indevida" à que alude o 

art. 72, § 1º, da Resolução TSE n. 23.463/15, em especial a expressão destacada, pois ressai da própria lógica que efetuar 
repasses de valores do Fundo Partidário a diretórios impedidos de recebêlos constitui "utilização indevida", de modo que a 
decisão que julgar as contas "determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional [...]".

Note-se a íntegra do dispositivo:

Art. 72. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos 
de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não 
identificada, na forma prevista nos arts. 25 e 26. 

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário ou a sua utilização indevida, a decisão 
que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias após o 
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União para 
fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos 
da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a 
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Ou seja, inviável entender que o diretório estadual "nada tem a ver com os recursos ordinários" repassados, conforme afirmado 
às 

fls. 1304-1305. Ora, as previsões estatutárias são matéria interna corporis das agremiações, não sendo possível afirmar, como 
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feito nas razões defensivas, que o diretório regional apenas "serviu de entreposto" (fl. 1305) dos valores. A "data de utilização" 
do art. 13, 

§ 2º, inc. II, da Resolução TRE/RS n. 298/17 é, exatamente, a data em que o PROGRESSISTAS do Rio Grande do Sul efetuou 
repasses a diretórios municipais omissos nas respectivas prestações de contas.

E, além de consistir arranjo interno dos partidos políticos, basta invocar, aqui, a memória de julgados deste Tribunal em que 
diretórios estaduais se envolvem factualmente nas eleições municipais de modo direto, muitas vezes judicializando a questão. 
Lembro, ainda que de passagem: o próprio PROGRESSISTAS do Rio Grande do Sul se envolveu em discussões jurídicas com o 
então Diretório Municipal do PP de Canoas, nas prefaciais das eleições do ano de 2016, exatamente esta cujas contas se está a 
examinar. 

Ou seja, não se pode argumentar que os diretórios estaduais "nada têm a ver"  com as eleições municipais.

Sob outro aspecto, a alegação de vindouro bis in idem, decorrente de recolhimento em duplicidade do mesmo valor, não 
merece guarida, e pelo mesmo motivo que não é possível deferir o pedido de diligências junto aos cartórios eleitorais 
municipais, com o fito de identificar quais órgãos de município foram "sentenciados por tais repasses".

Inviável e, repito, pelo mesmo motivo: as determinações ocorrem independentemente de comunicação, como asseverado.

Trata-se de ônus do PROGRESSISTAS.

Os partidos políticos, conforme o regime constitucional vigente, são pessoas de direito privado, as quais devem se organizar e 
manter controle respectivo relativamente aos resultados das demandas judiciais das quais participam.

Isso, por óbvio, inclui um controle sobre eventuais condenações e sanções a serem cumpridas, sobretudo se se tratar de um dos 
maiores partidos do país, circunstância da qual não se pode olvidar: o PROGRESSISTAS manejou cifras consideráveis, e uma 
estrutura equivalente se impunha.

Essa não é tarefa da Justiça Eleitoral. O PROGRESSISTAS do Rio Grande do Sul deve manter contato com seus desdobramentos 
de esfera municipal e, via assessoria própria (contábil, jurídica), consolidar, organizar tais informações, para que possa, 
eventualmente, opor recolhimento já ocorrido ao Tesouro Nacional, em caso de ordem em duplicidade de parte da União, 
evitando-se indébito como, de resto, qualquer particular evita.

Aliás, tal controle permitiria ao diretório estadual pressionar os diretórios municipais para que prestassem contas corretamente, 
em nítida vantagem à transparência da agremiação como um todo.

[...]

Portanto, o percentual das irregularidades é baixo o suficiente para que se entenda pela aprovação com ressalvas e, 
considerada a inexistência de irregularidades cujo cunho grave imponham a suspensão de repasse de quotas oriundas do Fundo 
Partidário, entendo dispensável tal espécie de sanção. Não há aqui, por exemplo, percebimento de valores oriundos de fontes 
vedadas.

Contudo, e a título de desfecho, entendo inviável o pedido da agremiação de desconto dos montantes tidos como irregulares, 
dos repasses futuros do Fundo Partidário, alínea "e" dos pedidos (fl. 1313). Isso porque, a par de inexistir a previsão apontada 
pela agremiação - um suposto § 5º do art. 68 da Resolução TSE n. 23.464/15 -, informo que o art. 60, § 3º, da Resolução TSE n. 
23.547/17, inserido no capítulo que trata da execução das decisões relativas à prestação de contas, determina ser "vedada a 
utilização de recursos do Fundo Partidário para os pagamentos e recolhimentos previstos neste artigo".

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO pela aprovação com ressalvas das contas do PROGRESSISTAS DO RIO GRANDE DO SUL, relativas às 
eleições de 2016, e pela determinação de recolhimento do valor de R$ 123.750,00 (cento e vinte e três mil, setecentos e 
cinquenta reais).

[...]

O Tribunal Regional decidiu "pela aprovação com ressalvas das contas do Progressistas do Rio Grande do Sul, relativas às 
eleições de 2016, e pela determinação de recolhimento do valor de R$ 123.750,00 (cento e vinte e três mil, setecentos e 
cinquenta reais)" (fl. 1.338v).

Nas razões do recurso especial, os recorrentes alegam que o repasse de valores do Fundo Partidário aos diretórios municipais 
deu-se por determinação do seu diretório nacional, conforme critérios fixados por este, e que o órgão de direção estadual agiu 
na condição de mero entreposto, visando, também, a simplificação da contabilidade eleitoral no pleito de 2016.

Argumentam que o Corte de origem incorreu em ofensa à Res.-TSE 23.463, no seu art. 68 e parágrafos, bem como ao princípio 
da especialidade da norma, uma vez que os diretórios municipais, cujas contas foram julgadas não prestadas, estariam dentro 
da exceção prevista no aludido art. 68, para o fim específico de financiamento das campanhas eleitorais, mesmo que por ora 
inadimplentes com a Justiça Eleitoral.

Ressaltam que a omissão na prestação de contas anuais não deveria ser levada em consideração para fins de repasse de valores 
do Fundo Partidário para campanhas eleitorais.

Indicam ofensa aos arts. 72 da Res.-TSE 23.463 e 15-A da Lei 9.096/95 e ao princípio do no bis in idem, uma vez que não seria 
possível punir o órgão estadual por recebimento de recursos indevidos por parte do órgão municipal, já que este possui prazo e 
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lhe cabe o dever de estornar o valor recebido, conforme previsão legal, por ser sua obrigação não receber recursos indevidos e 
tampouco utilizá-los.

Destacam que a determinação de recolhimento do valor pelo órgão estadual enseja dupla condenação, porquanto o partido 
(em suas esferas municipais e estaduais) será punido duas vezes pelo mesmo fato.

Requerem a responsabilização dos diretórios municipais inadimplentes, na forma do parágrafo único do art. 72 da Res.-TSE 
23.463, para que somente eles sejam sancionados pela falta de eventuais estornos decorrentes de valores recebidos 
irregularmente, eximindo o diretório estadual do recolhimento de valores ao Erário.

Apontam afronta ao art. 18, parágrafo único, da Res.-TSE 21.841, sob o argumento de que o partido não foi cientificado de que 
o diretório municipal de Alegria/RS estava omisso em suas contas e de que, por tal motivo, não podia receber recursos do 
Fundo Partidário.

Em face do alegado, requerem a extração da quantia de R$ 5.000,00 do quantum devido, caso as teses anteriores não 
prosperem.

Por fim, pugnam pela aplicação, por analogia, do art. 49 da Res.-TSE 23.546, a fim de que o valor a ser recolhido seja 
descontado dos futuros repasses de quotas do Fundo Partidário.

Inicialmente, há de ser afastada a tese de omissão da Corte de origem quanto à matéria atinente à alegada falta de notificação 
do órgão regional acerca da suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário aos órgãos municipais, uma vez que a 
matéria foi devidamente abordada pelo Tribunal Regional, ao consignar que "o art. 18, parágrafo único, da Resolução TSE n. 
21.841/04 é expresso no sentido de que independe de provocação e de decisão o efeito da suspensão automática do Fundo 
Partidário daqueles órgãos que faltaram com a apresentação de contas" (fls. 1.334v-1.335).

Com efeito, não procede a aventada ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral.

Quanto ao mérito, a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "é vedado repassar recurso do Fundo Partidário 
a diretório de partido impedido de recebê-lo em virtude de desaprovação de contas. Assim, é irregular o repasse realizado, em 
9.7.2013, pelo órgão nacional ao Diretório Estadual de Alagoas, o qual estava impedido de recebê-lo, devido à publicação de 
acórdão, em 25.6.2013, que desaprovou suas contas relativas ao exercício financeiro de 1998" (PC 317-04, rel. Min. Og 
Fernandes, DJE de 3.5.2019).

Na mesma linha, esta Corte já decidiu ser irregular o "repasse de recursos do Fundo Partidário a diretórios estaduais impedidos 
de recebê-los em virtude da desaprovação de suas contas. Na hipótese, foram transferidos indevidamente recursos do Fundo 
Partidário a diretórios regionais impedidos de recebê-los porque tiveram suas contas desaprovadas, o que caracteriza 
irregularidade, nos termos da legislação e da jurisprudência desta Corte" (PC 304-05, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 7.6.2019).

Portanto, o entendimento da Corte de origem encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal.

No que tange à alegação de que o diretório regional deveria ter sido notificado previamente da suspensão dos repasses de 
recursos aos diretórios municipais, a decisão regional também está em consonância com o posicionamento desta Corte, no 
sentido de que a "sanção de suspensão do recebimento de recursos do Fundo Partidário imposta aos diretórios regionais e 
municipais, em razão da desaprovação das suas contas, deve ser cumprida pelo diretório nacional a partir da publicação da 
respectiva decisão, e não da data de sua comunicação pelos Tribunais Regionais" (PC 301-50, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 
de 28.6.2019).

A mesma orientação foi firmada nos seguintes julgados: 

PC 281-59, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 27.6.2019; e PC 292-88, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 8.5.2019.

Com efeito, não há falar em divergência jurisprudencial, porquanto o decisum recorrido está em consonância com o 
posicionamento desta Corte. 

Como se observa, as razões do recurso especial não merecem acolhimento, diante da ausência de demonstração de efetiva 
violação legal ou de divergência jurisprudencial.

Por essas razões, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo 
interposto pelo Diretório Estadual do Progressistas/RS, por Celso Bernardi e por Glademir Aroldi.

Publique-se. 

Intime-se.

Brasília, 3 de outubro de 2019.

Ministro Sérgio Silveira Banhos

Relator

Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções
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Acórdão

PUBLICAÇÃO DE DECISÕES Nº 290/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 99-77.2014.6.25.0000  
CLASSE 32  ARACAJU  SERGIPE

Relator: Ministro Og Fernandes

Embargante: Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)  Estadual

Advogado: Fabiano Freire Feitosa  OAB: 3173/SE

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO 
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. 
DESCABIMENTO. PRECEDENTE. ACLARATÓRIOS INSERVÍVEIS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.  EMBARGOS REJEITADOS.

1.  O acórdão embargado manteve a decisão que consignou serem inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade em casos como o dos autos, em que a desaprovação de contas partidárias foi motivada por irregularidades 
que macularam a confiabilidade das contas  entre as quais o recebimento de receitas de origem não identificada.

2.  Os embargos de declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, esclarecer obscuridade, 
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, a fim de permitir o exato conhecimento do teor do julgado, 
conforme o exposto no art. 275 do CE. Assim, não podem ser utilizados com a finalidade de propiciar novo exame da própria 
questão de fundo.

3.  A alegada omissão quanto à ofensa aos princípios do devido processo legal e da verdade real dos fatos constitui indevida 
inovação de tese recursal em âmbito impróprio. Precedente.

4.  Inexiste omissão entre a decisão combatida e o art. 30, II, da Lei nº 9.504/1997, visto que, como é cediço, os vícios a serem 
sanados pela via dos embargos de declaração são os detectados internamente, e não entre o aresto e o entendimento da parte 
acerca da correta interpretação do direito. Precedentes.

5.  O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência, no acórdão 
embargado, de algum dos vícios previstos no art. 275 do CE (ED-AgR-REspe nº 187-68/PR, rel. Min. Luciana Lóssio, julgados em 
28.3.2017, DJe de 20.4.2017).

6.  Embargos de declaração rejeitados.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do 
voto do relator. 

Brasília, 27 de agosto de 2019. Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge 
Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de Medeiros.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2-51.2017.6.26.0192  CLASSE 6 
 FRANCO DA ROCHA  SÃO PAULO

Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Embargante: Valdir José da Silva

Advogados: Cristiano Vilela de Pinho  OAB: 221594/SP e outros

Embargado: Partido Ecológico Nacional (PEM)  Municipal

Advogados: Eder Vinicius Cardoso Tolentino  OAB: 336249/SP e outros

Ementa:

ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AIME. VEREADOR. 

http://www.tse.jus.br


Ano 2019, Número 193 Brasília, sexta-feira, 4 de outubro de 2019 Página 104

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

FRAUDE. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. DOAÇÕES DE CAMPANHA. SUPOSTO AUTOFINANCIAMENTO. TESE NÃO ACOLHIDA. 
BURLA RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FRAUDE. CONCEITO ABERTO. POSSIBILIDADE DE 
SINDICÂNCIA DO FATO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DOS JUÍZOS. 
PRECEDENTES. ACERVO PROBATÓRIO. CONJUNTO. INDÍCIOS. OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA E AO 
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE HARMONIA E CONVERGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 30/TSE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS 
NO AGRAVO INTERNO. SÚMULA Nº 26/TSE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE 
REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO. SUJEITOS DO PROCESSO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. 
PRINCÍPIO NORTEADOR. RESGUARDO. CÉLERE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. NÃO 
CONHECIMENTO.

 

1.  Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, são admissíveis embargos de declaração nas hipóteses estritas do art. 1.022 do 
Código de Processo Civil, de modo que a sua oposição desmesurada e a eventual adoção de pressupostos distendidos de 
cabimento dessa importante e nobre via processual deflagrariam inapropriado rejulgamento da causa pelo órgão prolator do 
decisum embargado, providência incabível, sobremodo na Justiça Eleitoral, cujo norte iluminativo da prestação jurisdicional é o 
da celeridade, em atenção ao postulado da duração razoável do processo.

2.  Na espécie, constam do acórdão embargado todos os fundamentos suficientes à conclusão deste Tribunal, revestindo-se a 
atuação da parte embargante de intuito protelatório, porquanto buscou o rejulgamento da causa, o que atrai a reprimenda do 
art. 275, § 6º, do Código Eleitoral.

3.  Embargos de declaração não conhecidos. Assentado o seu caráter protelatório com a imposição de multa no valor de 1 (um) 
salário mínimo, conforme previsão legal.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, assentar 
o caráter protelatório e condenar o embargante ao pagamento de multa, nos termos do voto do relator. Brasília, 22 de agosto 
de 2019.

Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de Medeiros.

PUBLICAÇÃO DE DECISÕES Nº 294/2019

ACÓRDÃOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 143-06.2013.6.26.0000  CLASSE 
6  SÃO PAULO  SÃO PAULO

Relator: Ministro Edson Fachin

Embargante: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)  Estadual 

Advogados: Flávio Henrique Costa Pereira  OAB: 131364/SP e outro

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO 
POLÍTICO. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)  ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. 
DESAPROVAÇÃO. FALHAS GRAVES QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS E REPRESENTAM 76% (SETENTA E SEIS 
POR CENTO) DO VALOR TOTAL DECLARADO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.165/2015. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS 
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM A 
DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NESTA VIA PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. 

1.  Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver, no 
acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, o que não ocorre no presente caso.

2.  O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão que legitime a oposição de embargos de 
declaração com pedido de efeitos infringentes, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão 
impugnado.

3.  Embargos de declaração rejeitados.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do 
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voto do relator. 

Brasília, 29 de agosto de 2019.

Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de Medeiros.

PUBLICAÇÃO DE DECISÕES Nº 295/2019

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 730-41.2016.6.19.0154  CLASSE 6  BELFORD ROXO  RIO DE 
JANEIRO

Relator: Ministro Edson Fachin

Agravantes: Wagner dos Santos Carneiro e outro

Advogados: Eduardo Damian Duarte  OAB: 106783/RJ e outros

Agravado: Ministério Público Eleitoral

Ementa:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO 
DE SANTINHOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 26 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO 
DESPROVIDO.

1.  O agravante não se desincumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a 
reproduzir, na íntegra do agravo de instrumento, as alegações declinadas no recurso especial sem, contudo, apresentar 
elementos aptos a infirmar o pronunciamento impugnado.

2.  Inadmissibilidade de recurso cujas razões não impugnam os fundamentos da decisão combatida, nos termos da Súmula nº 
26/TSE. 

3.  Agravo interno a que se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos 
do voto do relator. 

Brasília, 29 de agosto de 2019.

Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.

Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de Medeiros.

PUBLICAÇÃO DE DECISÕES Nº 296/2019

ACÓRDÃO

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 193-92.2016.6.18.0018  CLASSE 32  VALENÇA DO PIAUÍ  PIAUÍ

Relator: Ministro Jorge Mussi

Recorrentes: Leonardo Nogueira Pereira e outros

Advogados: Caio Cardoso Bastiani  OAB: 10150/PI e outros

Recorrentes: Francisco de Assis Rodrigues Torres e outros

Advogados: Germano Tavares Pedrosa e Silva  OAB: 5952/PI e outra

Recorrente: Coligação Nossa União É com o Povo

Advogados: Luís Francivando Rosa da Silva  OAB: 7301/PI e outros

Assistentes: Edilsa Maria da Conceição do Vale e outros

Advogados: Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro  OAB: 25.341/DF e outros
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Recorrentes: Maria de Fátima Bezerra de Souza Caetano e outra

Advogados: Marilda de Paula Silveira  OAB: 33954/DF e outros

Recorrida: Coligação Nossa União É com o Povo

Advogados: Luís Francivando Rosa da Silva  OAB: 7301/PI e outros

Assistentes: Edilsa Maria da Conceição do Vale e outros

Advogados: Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro  OAB: 25.341/DF e outros

Recorridos: Leonardo Nogueira Pereira e outros

Advogados: Caio Cardoso Bastiani  OAB: 10150/PI e outros

Recorridos: Francisco de Assis Rodrigues Torres e outros

Advogados: Germano Tavares Pedrosa e Silva  OAB: 5952/PI e outra

Recorridas: Maria de Fátima Bezerra de Souza Caetano e outra

Advogados: Marilda de Paula Silveira  OAB: 33954/DF e outros

Ementa:

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
(AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.

1. O TRE/PI, na linha da sentença, reconheceu fraude na quota de gênero de 30% quanto às candidaturas das coligações 
Compromisso com Valença I e II ao cargo de vereador nas Eleições 2016, fixando as seguintes sanções: a) cassação dos registros 
das cinco candidatas que incorreram no ilícito, além de sua inelegibilidade por oito anos; b) cassação dos demais candidatos 
registrados por ambas as chapas, na qualidade de beneficiários.

2. Ambas as partes recorreram. A coligação autora pugna pela inelegibilidade de todos os candidatos e por se estender a perda 
dos registros aos vencedores do pleito majoritário, ao passo que os candidatos pugnam pelo afastamento da fraude e, 
alternativamente, por se preservarem os registros de quem não anuiu com o ilícito.

PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. SÚMULA 24/TSE. REJEIÇÃO.

3. O TRE/PI assentou inexistir prova de que os presidentes das agremiações tinham conhecimento da fraude, tampouco que 
anuíram ou atuaram de modo direto ou implícito para sua consecução, sendo incabível citá-los para integrar a lide como 
litisconsortes passivos necessários. Concluir de forma diversa esbarra no óbice da Súmula 24/TSE.

TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA 
FUNDAMENTAL. ISONOMIA. HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88.

4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre homens e mulheres que o legislador 
pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97  a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo 
político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana  e a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma 
das circunstâncias fáticas do caso, o que se demonstrou na espécie.

5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco candidatas  tipos de despesa, valores, data de 
emissão das notas e até mesmo a sequência numérica destas  denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa 
circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos específicos.

6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em três da Coligação Compromisso com Valença 
II revela-se, ademais, da seguinte forma: a) Ivaltânia Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo, pela 
mesma coligação, com familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma notícia de animosidade política entre eles, sem que 
elas realizassem despesas com material de propaganda e com ambas atuando em prol da campanha daqueles, obtendo cada 
uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer compareceu às urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da 
Silva votou e ainda assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por enfermidade, registrou 
gastos  inclusive com recursos próprios  em data posterior; d) Geórgia Lima, com apenas dois votos, é reincidente em disputar 
cargo eletivo apenas para preencher a cota e usufruir licença remunerada do serviço público.

7. Modificar as premissas fáticas assentadas pelo TRE/PI demandaria reexame de fatos e provas (Súmula 24/TSE).

CASSAÇÃO. TOTALIDADE DAS CANDIDATURAS DAS DUAS COLIGAÇÕES. LEGISLAÇÃO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. 

8. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, não se requer, para fim de perda de diploma de todos os 
candidatos beneficiários que compuseram as coligações, prova inconteste de sua participação ou anuência, aspecto subjetivo 
que se revela imprescindível apenas para impor a eles inelegibilidade para eleições futuras. Precedentes.

9. Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menos votadas (feito o recálculo da cota), preservando-se as que 
obtiveram maior número de votos, ensejaria inadmissível brecha para o registro de "laranjas", com verdadeiro incentivo a se 
"correr o risco", por inexistir efeito prático desfavorável.
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10. O registro das candidaturas fraudulentas possibilitou maior número de homens na disputa, cuja soma de votos, por sua vez, 
contabilizou-se para as respectivas alianças, culminando em quociente partidário favorável a elas (art. 107 do Código Eleitoral), 
que puderam então registrar e eleger mais candidatos.

11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas parcial, pois a negativa dos registros após a data do pleito implica o 
aproveitamento dos votos em favor das legendas (art. 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral), evidenciando-se, mais uma vez, o 
inquestionável benefício auferido com a fraude.

12. A adoção de critérios diversos ocasionaria casuísmo incompatível com o regime democrático.

13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 seja incentivar a presença feminina na política, a cota de 30% é 
de gênero. Manter o registro apenas das candidatas também afrontaria a norma, em sentido contrário ao que usualmente 
ocorre.

INELEGIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PARCIAL PROVIMENTO.

14. Inelegibilidade constitui sanção personalíssima que incide apenas perante quem cometeu, participou ou anuiu com a prática 
ilícita, e não ao mero beneficiário. Precedentes.

15. Embora incabível aplicá-la indistintamente a todos os candidatos, constata-se a anuência de Leonardo Nogueira (filho de 
Ivaltânia Nogueira) e de Antônio Gomes da Rocha (esposo de Maria Eugênia de Sousa), os quais, repita-se, disputaram o mesmo 
pleito pela mesma coligação, sem notícia de animosidade familiar ou política, e com ambas atuando na candidatura daqueles 
em detrimento das suas.

CASSAÇÃO. DIPLOMAS. PREFEITA E VICE-PREFEITO. AUSÊNCIA. REPERCUSSÃO. SÚMULA 24/TSE.

16. Não se vislumbra de que forma a fraude nas candidaturas proporcionais teria comprometido a higidez do pleito majoritário, 
direta ou indiretamente, ou mesmo de que seria de responsabilidade dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito. 
Conclusão diversa esbarra na Súmula 24/TSE.

CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO. PERDA. REGISTROS. VEREADORES. EXTENSÃO. INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CHAPA 
MAJORITÁRIA.

17. Recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas coligações Compromisso com Valença I e II desprovidos, 
mantendo-se cassados os seus registros, e recurso da Coligação Nossa União É com o Povo parcialmente provido para impor 
inelegibilidade a Leonardo Nogueira e Antônio Gomes da Rocha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito 
majoritário, revogando-se a liminar e executando-se o aresto logo após a publicação (precedentes).

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, em rejeitar a arguição de inobservância de litisconsórcio 
passivo necessário; dar parcial provimento ao recurso da Coligação Nossa União É com o Povo, apenas para estender a 
inelegibilidade a Leonardo Nogueira Pereira e a Antônio Gomes da Rocha, subsistindo, assim, a improcedência quanto aos 
vencedores do pleito majoritário; negar provimento aos recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 
2016 pelas Coligações Compromisso com Valença I e II, mantendo, por conseguinte, cassados os seus respectivos registros; 
revogar a liminar concedida na Ação Cautelar nº 0600289-45 e determinar a execução imediata das sanções após a publicação 
do acórdão, nos termos do voto do relator.

Brasília, 17 de setembro de 2019.

MINISTRO JORGE MUSSI  RELATOR

Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. Procuradora-Geral Eleitoral: Raquel Dodge.

Intimação

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO Nº 116/201

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 277-26.2016.6.09.0089  
CLASSE 6  GOIANÁPOLIS  GOIÁS

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER

EMBARGANTES: ILDEU DE DEUS VIEIRA E Outros

ADVOGADO: EURÍPEDES RODRIGUES CAVALCANTE FILHO  OAB: 17111/GO

EMBARGADOS: FRANCISCO DE MORAES E Outros

ADVOGADA: LAÍZA GABRIELLA MARTINS FERREIRA LEAL - OAB: 35028/GO

PROTOCOLO: 4.741/2019
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Fica(m) intimado(s) o(s) embargado(s), por sua advogada para, querendo, no prazo de 3 (três) dias, apresentar(em) 
contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos nos autos do(a) AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 277-26.2016.6.09.0089.

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO Nº 117/2019

                                                 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 1041-06.2016.6.26.0132 - SÃO 
SEBASTIÃO - SÃO PAULO

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB) - MUNICIPAL

ADVOGADOS: MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE - OAB: 182596/SP e Outros

EMBARGADOS: FELIPE AUGUSTO e Outros

ADVOGADOS: ALBERTO LUIS MENDONÇA ROLLO - OAB: 114295/SP e Outros 

EMBARGADO: LUIZ FELIPE DA SILVA LOBATO

ADVOGADO: DORIVAL DE PAULA JUNIOR - OAB: 159408/SP

EMBARGADO: CASSIANO RICARDO ALBERTI ESTEVES

ADVOGADA: ANA CLAUDIA BRONZATTI - OAB: 189173/SP

EMBARGADO: RODRIGO BARBOSA CORREA

ADVOGADOS: LUIZ FERNANDO LOURENÇO GODINHO - OAB: 272945/SP e Outro 

EMBARGADO: NILTON CESAR TRISTÃO

PROTOCOLO: 4.767/2019

Fica(m) intimado(s) o(s) embargado(s), por seu(s) advogado(s) para, querendo, no prazo de 3 (três) dias, apresentar(em) 
contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos nos autos do(a) Recurso Especial Eleitoral nº 1041-06.2016.6.26.0132.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 1042-88.2016.6.26.0132 - SÃO 
SEBASTIÃO - SÃO PAULO

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB) - MUNICIPAL

ADVOGADOS: MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE - OAB: 182596/SP e Outros 

EMBARGADOS: FELIPE AUGUSTO e Outros

ADVOGADOS: ALBERTO LUIS MENDONÇA ROLLO - OAB: 114295/SP e Outros 

PROTOCOLO: 4.768/2019

Fica(m) intimado(s) o(s) embargado(s), por seu(s) advogado(s) para, querendo, no prazo de 3 (três) dias, apresentar(em) 
contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos nos autos do(a) Recurso Especial Eleitoral nº 1042-88.2016.6.26.0132.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 3-22.2017.6.26.0132 - SÃO 
SEBASTIÃO - SÃO PAULO

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

EMBARGANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB) - MUNICIPAL

ADVOGADOS: MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE - OAB: 182596/SP e Outros 

EMBARGADOS: FELIPE AUGUSTO e Outros

ADVOGADOS: BRENNO MARCUS GUIZZO - OAB: 358675/SP e Outros 

PROTOCOLO: 4.769/2019

Fica(m) intimado(s) o(s) embargado(s), por seu(s) advogado(s) para, querendo, no prazo de 3 (três) dias, apresentar(em) 
contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos nos autos do(a) Recurso Especial Eleitoral nº 3-22.2017.6.26.0132.
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Documentos Eletrônicos Publicados pelo PJE

Intimação

Processo 0600123-76.2019.6.00.0000

OF 9/3/23/15 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

PETIÇÃO (1338)  Nº 0600123-76.2019.6.00.0000 (PJe) - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO  

Relator: Ministro Og Fernandes 

Requerente: Partido Republicano Progressista (PRP) –estadual 

Advogado: Johnny Ramos Oliveira –OAB/RJ 149662 

Requerido: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira 

Advogados: Shelly Giuleatte Pancieri –OAB/DF 59181 e outros 

 

 

 

DECISÃO 

 

 

 

Eleições 2018. Petição. Deputado Federal. Ação de decretação de perda de mandato eletivo. Desfiliação partidária. Partido 
incorporado. Causa de extinção do partido político. Art. 27 da Lei nº 9.096/95. Inexistência jurídica. Diretório estadual. 
Ilegitimidade ativa.  Negado seguimento àpetição. 

 

 

 

Adoto o relatório contido no parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral (ID 11784188, fls. 1-4): 

1. Trata-se de ação de decretação de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária proposta pelo Diretório Estadual do 
Partido Republicano Progressista, em desfavor de Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira, eleito Deputado Federal nas 
eleições de 2018, ocorridas no Estado do Rio de Janeiro (ID 6914738). 

2. Segundo a inicial, o requerido filiou-se ao Partido requerente em 5 de abril de 2018, tendo sido escolhido em convenção para 
a disputa do cargo de deputado federal em 5 de agosto daquele ano, eleição na qual veio a lograr êxito. 

3. Contudo, em 1º de março de 2019, o requerido, de forma unilateral, filiou-se ao Partido Social Democrático (PSD), conforme 
informação por ele divulgada em seu perfil na rede social Facebook. 

4. O requerente noticia que o requerido, na referida publicação em rede social, afirmou que a razão de sua desfiliação seria o 
fato de o PRP não ter superado a cláusula de barreira criada pela Emenda Constitucional nº 97/2017. 

5. Salienta, contudo, que esse argumento não se prestaria a justificar a desfiliação do requerente, em razão de sua incorporação 
ao Patriotas, ocorrida em dezembro de 2018, cuja homologação fora requerida nos autos do processo PET nº 0601953-
14.2018.00.0000. 
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6. Argumenta que “com a respectiva união do Requerente com o Patriota, não há em se conjurar na hipótese de justa causa 
para a desfiliação do Requerido, onde com a incorporação do Requerente ao Partido Patriota, e assim, terem ambos Partidos 
alcançados os pressupostos legais previstos na Emenda Constitucional nº 97/17, não ensejando desta maneira, ao direito do 
Requerido de se desfiliar do Partido Requerente, sem a perda do mandato eletivo” (ID 6914738, p. 5). 

7. Sustenta, ainda que, mesmo que se pudesse admitir que o requerido agiu albergado pela Emenda Constitucional nº 97/2017, 
ele teria se desfiliado fora do prazo de 30 (trinta) dias que o Tribunal Superior Eleitoral por certo fixará para o exercício do 
direito previsto pela nova redação do art. 17, §5º, da Constituição Federal, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 

8. Assim, diante da ausência de justa causa a amparar a desfiliação do requerido, postula a decretação da perda de seu 
mandato, bem como seja determinada a posse do primeiro suplente de deputado federal do PRP. 

9. Devidamente citado, Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira alega, em preliminar, a inexistência jurídica do requerente, 
pois, como este afirmou em sua inicial, foi incorporado pelo Patriotas em dezembro de 2018, antes da propositura desta 
demanda, que ocorreu em 27 de março de 2019 (ID 11062938). 

10. Informa que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, constatou que “o pedido de registro do novo 
Estatuto, após a incorporação, foi averbado no Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante sob nº 00004975 no dia 
03/12/2018” (ID 11062938, p. 4). 

11. Cita, a esse propósito, que o art. 29, §5º, da Lei dos Partidos Políticos preceitua que “no caso de incorporação, o 
instrumento respectivo deve ser levado ao Ofício Civil competente, que deve, então, cancelar o registro do partido incorporado 
a outro”. 

12. Faz alusão, ainda, àredação do §2º do mesmo art. 29, para concluir que “no momento do registro do novo Estatuto do 
Patriota no Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante houve o cancelamento da Pessoa Jurídica do PRP, razão pela qual a 
legenda deixou de existir” (ID 11062938, p. 5). 

13. Diante de tais circunstâncias, postulou a extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do Código de 
Processo Civil. 

14. Ainda em sede de preliminar, aduz a ilegitimidade do Diretório Estadual do PRP para perseguir a decretação de perda de 
mandato federal. 

15. Além disso, destaca a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, qual seja, o Partido Social Democrático, 
afigurando-se inviável sua citação após o transcurso do prazo decadencial para a propositura da lide. 

16. No mérito, assevera ter agido ao albergue do art. 17, §5º, da Constituição, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda 
Constitucional nº 97/2017. 

17. Quanto ao prazo para o exercício do direito previsto na aludida norma, afirma que “o mais adequado écompreender que 
janela para mudança de agremiação estará aberta no início de cada legislatura aos candidatos cujo partido não alcançou a 
cláusula de desempenho, permitindo, assim, que o parlamentar migre para uma nova agremiação partidária” (ID 11062938, p. 
16). 

18. E ainda que se entenda que sua desfiliação não encontrou amparo na citada norma constitucional, salienta que sua conduta 
estaria amparada pelo art. 22-A, I, da Lei dos Partidos Políticos, uma vez que a incorporação de uma agremiação por outra 
“ocasiona, em maior ou menor dimensão, a mudança substancial dos programas partidários anteriormente estabelecidos 
individualmente por cada uma delas, notadamente em casos como ora sob análise, em que o Requerido pertencia ao partido 
incorporado” (ID 11062938, p. 17). 

19. Com base em tais alegações, postula a extinção do feito, sem resolução de mérito, e, caso ultrapassadas as preliminares 
arguidas, a improcedência do pedido contido na inicial. 

A PGE opinou pela “[...] extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, e, caso assim não se entenda, pela 
extinção do feito, com resolução do mérito, por decadência” (ID 11784188, fl. 8). 

Éo relatório. Passo a decidir. 

Preliminarmente, constato a ilegitimidade ativa do requerente. A demanda fora proposta pelo Diretório Regional do Partido 
Republicano Progressista (PRP), em 27.3.2019, data na qual o referido partido já não existia mais juridicamente, em virtude de o 
cancelamento de seu registro ter sido averbado (AV nº 74) em 22.11.2018 (ID 2751488 - Pet nº 0601953-14), em decorrência da 
incorporação do Partido Republicano Progressista ao partido Patriotas. 

Ainda que o PRP existisse àépoca da propositura da inicial, o seu diretório regional não teria legitimidade ativa para representá-
lo perante esta Corte, conforme o art. 11, parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995. Nesse ponto, veja-se excerto do voto de 
relatoria do Ministro Henrique Neves da Silva: 

A Res.-TSE nº 22.610, de 2007 prevê no seu art. 1º, sem identificar o órgão partidário, que “o partido político interessado pode 
pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa 
causa”. 

Os partidos políticos, por sua vez, são representados pelos respectivos órgãos partidários na forma do art. 11 da Lei nº 9.096, de 
1995, cabendo ao Diretório Estadual representar a agremiação perante o Tribunal Regional Eleitoral, foro no qual se iniciou a 
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presente ação, por força do art. 20 da Res.-TSE nº 22.610, de 2007. 

(AgR-AC nº 456-24/RS, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 28.6.2012, DJe de 21.8.2012) 

Portanto, a ação carece de uma de suas condições, qual seja, a legitimidade, o que dá ensejo àextinção do processo sem 
resolução do mérito, conforme prevê o Código de Processo Civil/2015: 

Art. 17. Para postular em juízo énecessário ter interesse e legitimidade. 

 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

[...] 

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; 

Ante o exposto, nego seguimento àpetição, com base no art. 36, §6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. 

Publique-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Brasília, 2 de outubro de 2019. 

 

 

 

Ministro Og Fernandes 

Relator 

Processo 0601625-03.2018.6.03.0000

OF 3/23/15 

 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (1320) Nº 0601625-03.2018.6.03.0000 (PJe) –MACAPÁ –AMAPÁ 

Relator: Ministro Og Fernandes 

Agravantes: Janete Maria Góes Capiberibe e outro 

Advogado: Luciano Del Castilo Silva –OAB/AP 1586 

 

DECISÃO 

 

Eleições 2018. Agravo. Impugnação ao relatório geral de apuração. Senador. Decisão que determinou o cômputo dos votos de 
candidata ao Senado como nulos, com posterior divulgação pública do fato pelo TRE/AP, àvéspera da eleição. Suposto abuso de 
poder e de autoridade. Inexistência. Exclusão anterior, em âmbito de DRAP, do partido integrante da coligação majoritária que 
apresentou os suplentes de senador, cujas substituições, por sua vez, não foram sequer requeridas. Consequente não validação 
da chapa, em razão do princípio da indivisibilidade. Decisão mantida pelo STF, com trânsito em julgado. Inviabilidade da 
postulação ora formulada. Negado seguimento ao agravo. 

 

Na origem, em 5.9.2018, no processo RCAnd nº 0600431-65.2018.6.03.0000, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após 
verificar que o órgão estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) estava com suas contas relativas ao exercício de 2015 julgadas 
“não prestadas” –e dessa forma impossibilitado de participar do pleito eleitoral –, deferiu parcialmente o Demonstrativo de 
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da coligação majoritária Com O Povo pra Avançar (PSB/PT), a fim de determinar que o 
Partido Socialista Brasileiro (PSB) apresentasse DRAP retificador para concorrer isoladamente. 

Contra essa decisão a coligação interpôs recurso especial e impetrou o MS nº 0601200-57.2018.6.00.0000, com pedido liminar. 

Na oportunidade, concedi a medida de urgência para suspender o aresto proferido e determinar, por consequência lógica, a 
realização do exame do mérito dos pedidos dos registros individuais, com a exclusão da prejudicial de indeferimento do DRAP, 
dos candidatos da chapa majoritária, nos termos do art. 11 da Lei das Eleições. 

No entanto, em 5.7.2018, a segurança foi denegada pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, derrubando, por consequência, 
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a referida liminar por mim concedida. 

Por esse motivo, no dia seguinte, 6.7.2018, em sessão administrativa, o TRE/AP determinou a alteração do processo referente 
ao DRAP da coligação para “indeferido com recurso” e definiu que os votos destinados aos candidatos ao Governo e ao Senado 
da coligação seriam computados como “nulos” no sistema de gerenciamento de totalização das eleições de 2018. 

Janete Maria Góes Capiberibe e a Coligação com O Povo pra Avançar apresentaram, então, após o pleito, com base no art. 225 
da Res.-TSE nº 23.554/2017, impugnação ao Relatório Geral de Apuração, sob o argumento de que, ao deliberar e considerar 
nulos os votos, bem como divulgar, por meio de nota e em entrevistas nos meios de comunicação, às vésperas da eleição, a 
referida invalidade, o Tribunal a quo cometeu abuso de poder e de autoridade, inviabilizando a candidatura da primeira ao 
Senado Federal. 

O referido pedido de impugnação foi indeferido pelo TRE/AP e o recurso especial interposto foi inadmitido pelo presidente 
daquela Corte. 

No presente agravo, as partes reiteram a alegação de afronta aos arts. 175, §3º, 222 e 237 do Código Eleitoral e 245, I, da Res.-
TSE nº 23.554/2017. Enfatizam que (ID 1399888, fl. 21): 

[...] o próprio despacho confirma toda a tese esgrimida pela agravante, com preponderância para o fato de que a decisão do 
TRE-AP foi abusiva, com expressa e frontal violação aos termos do art. 222, do CE, bem como em razão de ter sido empregado 
processo de propaganda vedado, violando os termos do art. 237, do CE, o que acabou por interferir no curso normal da eleição 
deslegitimando o resultado final. 

Pedem o conhecimento e o provimento do agravo, a fim de que as razões expostas no recurso especial sejam conhecidas e os 
pedidos neles formulados sejam também acolhidos, anulando-se as eleições para o Senado Federal e, consequentemente, 
determinando-se a realização de novas eleições no prazo legal. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral se pronunciou pelo não provimento do agravo em seu parecer (ID 4239338). 

Éo relatório. Passo a decidir. 

Verifica-se a tempestividade do agravo, bem como a legitimidade e o interesse das partes na interposição do recurso, o qual foi 
subscrito por advogado devidamente habilitado nos autos (IDs 1397888 e 1397938). 

A irresignação, contudo, não merece prosperar, ante a própria inviabilidade do recurso especial. 

A propósito, conforme bem lançado pelo Vice-Procurador-Geral Eleitoral em seu parecer (ID 4239338, fls. 6-8): 

15. O DRAP da Coligação “Com O Povo Pra Avançar” (PSB/PT) foi parcialmente deferido, determinando-se a exclusão do Partido 
dos Trabalhadores de sua composição, uma vez que essa agremiação teve suas contas atinentes ao exercício de 2015 julgadas 
não prestadas, circunstância que ensejou a suspensão do registro da agremiação no Estado do Amapá. 

16. Destaque-se que essa decisão fora proferida em 5 de setembro de 2018, quando havia tempo hábil àsubstituição dos 
candidatos indicados pelo Partido dos Trabalhadores (a vice-governador e suplentes de senador). 

17. No entanto, a Coligação optou por questionar o decisum por meio de mandado de segurança impetrado perante o Tribunal 
Superior Eleitoral, tendo obtido decisão liminar em 14 de setembro de 2018. 

18. Ocorre que esse provimento de urgência foi revogado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 5 de outubro de 2018, quando 
restavam apenas dois dias para a realização das eleições. 

19. De tal forma, não se pode considerar ilegal a decisão administrativa tomada pela Corte Regional, de considerar nulos os 
votos atribuídos aos candidatos majoritários da Coligação recorrente. 

20. Isso porque, o art. 91 do Código Eleitoral étaxativo ao estabelecer a indivisibilidade da chapa nas eleições majoritárias. Além 
disso, não havia mais tempo hábil àsubstituição de candidaturas, porquanto ultrapassado marco temporal previsto no art. 13, 
§3º, da Lei das Eleições. 

21. E nem se diga que a liminar proferida nos autos do MS nº 0601200-57.2018.6.00.0000 representaria peculiaridade apta a 
excepcionar o aludido marco temporal. 

22. A decisão liminar proferida no referido mandado de segurança era de natureza precária. Ou seja, os agravantes sabiam que 
ela poderia vir a ser reformada, como efetivamente ocorreu, mas ainda assim aceitaram o risco de não proceder àsubstituição 
dos candidatos indicados pelo Partido dos Trabalhadores. 

23. Some-se a isso o fato de que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional, nos autos do Rcand nº 0600431-
65.2018.6.03.0000, que determinou a exclusão do Partido dos Trabalhadores na Coligação agravante foi confirmado pelo TSE 
por ocasião do julgamento do recurso especial nele interposto. 

24. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do recurso especial nº 0601619-93.2018.6.03.0000, deferiu, de 
forma excepcional, a substituição do candidato a vice-governador da Coligação agravante, mas não a candidatura dos suplentes 
da agravante Janete Maria Góes Capiberibe. 

25. Tal fato revela que a decisão da Corte Regional de considerar nulos os votos a ela atribuídos não acarretou prejuízo algum 
àsua candidatura, uma vez que mesmo que tivesse sido eleita, sua diplomação não seria possível, ante a incompletude da 
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chapa. 

26. Ademais, como bem destacou a Corte Regional quanto àveiculação denota explicativa, “não se manifestar e deixar que a 
decisão administrativa fosse objeto de propaganda negativa contra os candidatos teria se mostrado uma decisão muito mais 
prejudicial, pois éde conhecimento geral que vivemos um momento diferenciado com as notícias em redes sociais. As chamadas 
'fake news' são disseminadas em velocidade impensável, manchando indelevelmente reputações e candidaturas” (ID 1399138, 
p. 5). 

27. Não bastasse isso, o parâmetro utilizado pelos agravantes para mensurar o suposto prejuízo àcandidatura de Janete Maria 
Góes Capiberibe, consubstanciado na alegação de que ela encontrava-se em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, tendo 
perdido as eleições em decorrência da decisão proferida pela Corte Regional em 6 de outubro de 2018, revela-se frágil, 
mormente diante dos dados de pesquisas apresentados na decisão agravada, os quais apontavam para um cenário de equilíbrio 
entre a agravante e o então terceiro colocado. 

28. Nesse contexto, não há como defender a existência de abuso de poder na decisão proferida pela Corte Regional em 6 de 
outubro de 2018, sendo decorrência legal da impossibilidade de substituição dos candidatos filiados ao Partido dos 
Trabalhadores que integravam a chapa majoritária apresentada pela Coligação agravante e do princípio da indivisibilidade de 
chapa. 

Ressalto que os recursos extraordinários interpostos das indigitadas decisões de mérito proferidas no REspe nº 0601619-93 
–autorizadora, em caráter excepcional, da substituição apenas do candidato a vice-governador –e no REspe nº 0600431-65 
–mantenedora da exclusão do PT da coligação majoritária agravante –foram desprovidos no âmbito do Supremo Tribunal 
Federal, com decisões já transitadas em julgado, corroborando, com isso, uma vez mais, a não validação da chapa concorrente 
ao Senado e, por conseguinte, a inviabilidade da postulação feita pelas partes no presente feito. 

Ante o exposto, e acolhendo o pronunciamento ministerial, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 36, §6º, do 
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. 

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 2 de outubro de 2019. 

 

Ministro Og Fernandes 

Relator 

Processo 0600337-67.2019.6.00.0000

index: LISTA TRÍPLICE (11545)-0600337-67.2019.6.00.0000-[Lista Tríplice]-RIO DE JANEIRO-RIO DE JANEIRO 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

LISTA TRÍPLICE (11545)  Nº 0600337-67.2019.6.00.0000 (PJe) - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO RELATOR: MINISTRO LUÍS 
ROBERTO BARROSO INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO ADVOGADO INDICADO: GUSTAVO 
SAMPAIO TELLES FERREIRA ADVOGADO INDICADO: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS ADVOGADO INDICADO: IVAN TAUIL 
RODRIGUES 

DESPACHO: 

 

1. Trata-se de lista tríplice para o preenchimento de vaga de juiz titular, da classe reservada aos juristas, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio de Janeiro –TRE/RJ. 

 

2. O Dr. Ivan Tauil Rodrigues requereu a dilação do prazo para apresentação das certidões circunstanciadas e apresentou cópia 
dos requerimentos formulados aos órgãos judiciais competentes para expedição destas (ID 16905188 –fl. 8 e fls. 18-24). 

 

3. Já Paulo Eduardo Simão Fróes pediu que fosse requisitado ao TJRJ: (i) as 3 (três) últimas atas das sessões que deliberaram 
sobre listas tríplices na classe de jurista do TRE/RJ; e (ii) cópia do Áudio da Sessão do Tribunal Pleno de 27/05/2019 realizada no 
TJRJ. Manifestou-se contrariamente àdilação do prazo para juntada das certidões circunstanciadas. 

 

4. Indefiro o requerimento de requisição de documentos ao TJRJ, uma vez que ausente previsão na Res.-TSE nº 23.517/2017. 
Ademais, não vislumbro pertinência destes para a comprovação do preenchimento dos requisitos normativos pelos indicados. 

 

5. Defiro a dilação de prazo requerida por Dr. Ivan Tauil Rodrigues, tão somente até o dia 07.10.2019, tendo em conta a 
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urgência requerida nos autos pelo TRE/RJ. Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos. 

 

Brasília, 02 de outubro de 2019. 

 

Ministro Luís Roberto Barroso 

Relator 

Processo 0606984-89.2018.6.26.0000

OF9/23/15 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (1320)  Nº 0606984-89.2018.6.26.0000 (PJe) - SÃO PAULO - SÃO PAULO  

Relator: Ministro Og Fernandes 

Agravante: Edna Bezerra Sampaio Fernandes 

Advogados: Joel de Matos Pereira –OAB/SP 256729 e outros 

 

 

 

DECISÃO 

 

 

 

Eleições 2018. Deputado estadual. Prestação de contas. Desaprovação. Recurso ordinário denegado. Interposição de agravo. 
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Agravo não conhecido. 

 

 

 

Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo desaprovou as contas, relativas àcampanha eleitoral de 2018, de Edna 
Bezerra Sampaio Fernandes, então candidata ao cargo de deputado estadual pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB). O 
acórdão foi assim ementado (ID 4095588): 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADES: I) GASTOS ELEITORAIS IRREGULARES 
PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO, NO VALOR TOTAL DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS), RELATIVOS 
ÀDOAÇÃO PARA OUTRO CANDIDATO, SEM A COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA A CAMPANHA EM EXAME. II) GASTOS 
ELEITORAIS IRREGULARES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA, NO VALOR DE R$ 
1.232,00 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS). III) DIVERGÊNCIA, NO VALOR DE R$ 12.690,00 (DOZE MIL, SEISCENTOS E 
NOVENTA REAIS), EM RELAÇÃO AO MONTANTE DAS SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA RECOLHIDAS AO PARTIDO. IV) 
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES E REALIZAÇÃO DE DESPESAS ELEITORAIS EM DATA ANTERIOR ÀDATA INICIAL DE ENTREGA DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS ÀÉPOCA. DIVERSAS FALHAS GRAVES QUE COMPROMETEM A 
REGULARIDADE, A CONFIABILIDADE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PRESTADAS. DESAPROVAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE 
RECOLHIMENTO DO MONTANTE DE R$ 12.690,00 (DOZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) AO PARTIDO, NOS TERMOS DO 
ART. 53, DA RES. TSE Nº 23.553/17; DE R$ 1.232,00 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) AO TESOURO NACIONAL, NOS 
TERMOS DO ART. 34, §2º E DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS), NOS TERMOS DO ART. 82, §1º, AMBOS DA CITADA 
RESOLUÇÃO. COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀPROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. 

Irresignada, Edna Bezerra Sampaio Fernandes interpôs recurso ordinário (ID 4095938), no qual alegou, em suma: (a) a licitude 
de doação de recursos a outro candidato; (b) a regular emissão e compensação do cheque que o TRE/SP apontou como não 
compensado; e (c) a ausência de irregularidade referente às sobras de campanha. 

O apelo não foi admitido pela Presidência do TRE/SP, sob o seguinte fundamento (ID 4105438): 

[...] impossibilidade de recebimento do presente recurso como Ordinário na medida em que as hipóteses de cabimento desta 
via recursal estão previstas, em rol taxativo, no artigo 276, II, “a” e “b”, do Código Eleitoral [...]. 

Dessa decisão sobreveio o presente agravo (ID 4105688), em que a agravante sustenta que o recurso cabível éo ordinário, em 
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virtude de o Tribunal Superior Eleitoral atuar como órgão revisor das decisões que julgam as contas de campanha dos 
candidatos ao cargo de deputado (fl. 5). Afirma também que a ausência de cabimento de recurso ordinário implicaria ofensa ao 
duplo grau de jurisdição (fl. 6). 

A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou pela negativa de seguimento do agravo (ID 8093588). 

Éo relatório. Passo a decidir. 

O presente agravo não deve ser conhecido. 

A agravante alega que o TSE deveria atuar como revisor das decisões que julgam as contas de campanha dos deputados 
estaduais (ID 4105688, fl. 5): 

[...] em primeiro lugar, deve ser levado em conta que a prestação de contas de deputados éde competência originária dos 
Tribunais Regionais Eleitorais, de modo que eventual reavaliação das provas deverá ser encaminhada ao Tribunal Superior 
Eleitoral, o qual atua como órgão revisor, nos termos do artigo 30, §5º, da Lei 9.504/97. 

Entretanto, ao contrário do defendido pela parte, as decisões dos tribunais regionais eleitorais são terminativas (art. 276 do 
Código Eleitoral e 121, §4º, da Constituição Federal), as quais somente comportam os recursos ordinário e especial nas 
hipóteses descritas no art. 121, §4º, incisos I a V, da Constituição Federal: 

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas 
eleitorais. 

[...] 

§4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando: 

I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei; 

II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais; 

III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais; 

IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais; 

V - denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, ou mandado de injunção. 

Como ésabido, as duas primeiras hipóteses ensejam o recurso especial eleitoral e as três últimas o recurso ordinário. No caso, o 
recurso aviado pela recorrente (recurso ordinário) não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas nos incisos III a V, 
portanto, incabível tal recurso. 

Quanto ao cabimento de recurso especial, assim dispõe o art. 90 da Res.-TSE nº 23.553/2017: 

Art. 90. Do acórdão do tribunal regional eleitoral, cabe recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas hipóteses 
previstas nos incisos I e II do §4º do art. 121 da Constituição Federal, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação no Diário 
da Justiça Eletrônico (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §6º). 

Do dispositivo citado se observa que, caso verificada violação de lei ou da Constituição ou dissídio jurisprudencial, cabe recurso 
especial da decisão da Corte de origem que julgou as contas de campanha de deputado estadual. 

No entanto, a recorrente, com o intuito de reformar o acórdão regional que desaprovou as contas de campanha, interpôs 
recurso ordinário ao invés de especial, o que evidencia erro grosseiro na escolha da peça processual, obstando a aplicação do 
princípio da fungibilidade recursal. Confira-se, a propósito, precedente deste Tribunal Superior sobre o tema: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO PARTIDO POLÍTICO. ERRO 
GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO. PRECEDENTES. 

1. O entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral éde que tem caráter jurisdicional o exame de prestação de contas 
de partido político, daí por que o recurso cabível éo especial. 

2. Éincabível a aplicação do princípio da fungibilidade àespécie, porquanto inexistem no recurso ordinário interposto os 
pressupostos específicos do apelo especial, quais sejam: demonstração de dissenso jurisprudencial entre dois ou mais tribunais 
eleitorais ou violação expressa àConstituição ou àlei federal. 

3. Agravo regimental desprovido 

(AgR-RO nº 28359-84/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26.5.2015, DJe de 10.9.2015 –grifos acrescidos) 

Na hipótese, o recurso interposto pela recorrente não reúne os pressupostos específicos essenciais para o conhecimento do 
recurso especial, uma vez que não houve indicação de ofensa a dispositivo de lei ou da CF nem demonstração analítica de 
divergência jurisprudencial. 

Assim, a deficiência das razões recursais atrai o óbice do Enunciado nº 27 da Súmula do TSE, segundo o qual “éinadmissível 
recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia”. 

Ante o exposto, com base no art. 36, §6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, não conheço do agravo. 
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Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 2 de outubro de 2019. 

 

 

 

Ministro Og Fernandes 

Relator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo 0602485-41.2018.6.16.0000

index: AGRAVO DE INSTRUMENTO (1320)-0602485-41.2018.6.16.0000-[Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado 
Estadual, Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Impugnação]-PARANÁ-CURITIBA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0602485-41.2018.6.16.0000 –CLASSE 1320 –CURITIBA –PARANÁ 

Relator: Ministro Sérgio Banhos 

Agravantes: Partido Democrático Trabalhista (PDT) –Estadual e outra 

Advogados: Leandro Souza Rosa –OAB: 30474/PR 

Agravado: Matheus Viniccius Ribeiro Petriv 

Advogados: Waldir Franco Felix Junior –OAB: 91541/PR 

 

DESPACHO 

 

Tratam-se os autos das contas apresentadas por Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, candidato eleito ao cargo de deputado 
estadual nas eleições de 2018, que foram aprovadas com ressalvas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por meio de 
acórdão assim ementado (ID 12165138). 

O relator na Corte de origem esclareceu que, por se tratar de candidato eleito, a impugnação às contas eleitorais de Matheus 
Viniccius Ribeiro Petriv foi autuada em separado, sob o nº 0603895- 37.2018.6.16.0000, tendo sido julgado improcedente o 
pedido (ID 12165888). 

Nos autos do AI 06003895-37, neguei seguimento ao agravo em recurso especial apresentado pela Coligação Paraná: 
Sustentável, Justo e Soberano e a Comissão Provisória do Partido Democrático Trabalhista (PDT), sucedendo a interposição de 
agravo regimental pelos citados agravantes e pelo Ministério Público Eleitoral. 

Em face desse panorama, determino que o presente feito alusivo às contas do candidato permaneça na Secretaria Judiciária, 
aguardando o trâmite do AI 06003895-37 no qual estão sendo interpostos recursos contra a decisão de aprovação das contas 
do referido candidato. 

Certifique-se nestes autos eventuais decisões proferidas no AI 06003895-37, com a eventual baixa do processo, quando do 
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trânsito em julgado do indigitado feito correlato. 

Publique-se. 

Intime-se. 

 

Ministro Sérgio Silveira Banhos 

         Relator 

Processo 0608561-05.2018.6.26.0000

OF 3/23/15 

 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (1320)  Nº 0608561-05.2018.6.26.0000 (PJe) –SÃO PAULO –SÃO PAULO 

Relator: Ministro Og Fernandes 

Agravante: Maria do Parto Mendes Rosas 

Advogados: Joel de Matos Pereira –OAB/SP 256729 e outros 

 

 

DECISÃO 

 

Agravo. Eleições 2018. Prestação de contas de campanha. Deputado Federal. Desaprovação pelo Tribunal de origem. 
Interposição. Recurso ordinário. Não cabimento. Recebimento como recurso especial. Inviabilidade. Não preenchimento. 
Requisitos de admissibilidade. Mérito: irregularidades graves não saneadas. Comprometimento. Confiabilidade das contas. 
Pretensão de reexame. Impossibilidade. Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. Dissídio jurisprudencial. Análise prejudicada. 
Precedentes. Negado seguimento ao agravo. 

 

Trata-se da prestação de contas de campanha de Maria do Parto Mendes Rosas, candidata ao cargo de deputado federal nas 
eleições de 2018. 

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo desaprovou as referidas contas sob o fundamento de que as irregularidades, em seu 
conjunto, tiveram o condão de comprometer a confiabilidade daquelas. 

Com isso, determinou o recolhimento da quantia de R$ 11.424,30 ao partido e R$ 78.350,20 ao Tesouro Nacional, nos termos 
do art. 53, §§3º e 5º, da Res.-TSE nº 23.553/2017 e de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 83, §3º, da mesma 
resolução. 

O acórdão recebeu a seguinte ementa (ID 5611738): 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES DE 2018. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. 
IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELO ÓRGÃO TÉCNICO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA OS RELATÓRIOS 
FINANCEIROS E DA ENTREGA DA PARCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DOAÇÕES E DE DESPESAS. 
AUSÊNCIA DE RETIFICADORA RELATIVA A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM ESCLARECIMENTOS QUANTO A EVENTUAL 
SOBRA FINANCEIRA DE CAMPANHA. DESPESAS REALIZADAS EM DATA ANTERIOR ÀDATA INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS PARCIAL. PAGAMENTO EM ESPÉCIE PARA O MESMO FORNECEDOR CUJA SOMA ULTRAPASSA O LIMITE 
ESTABELECIDO PARA PAGAMENTOS DE PEQUENO VALOR. IRREGULARIDADES QUE, EM SEU CONJUNTO, COMPROMETEM A 
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO. 

Seguiu-se a interposição de recurso ordinário (ID 5611838), em que o recorrente defendeu a aprovação de suas contas de 
campanha, alegando a inexistência de circunstâncias que pudessem causar a irregularidade das contas. 

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para que fossem aprovadas as referidas contas. 

A Presidência do TRE/SP inadmitiu o apelo interposto, por entender ser cabível na espécie o recurso especial, bem como, ser 
inaplicável o princípio da fungibilidade. 

Sobreveio, então, o presente agravo, em cujas razões a agravante defende não haver previsão na lei que determine uma única 
via recursal para recorrer da decisão que rejeita as contas de campanha de candidato. Assim, segundo afirma (ID 5612588, fl. 7): 

[...] afastar o cabimento do recurso ordinário em casos como este éferir o duplo grau de jurisdição! O que, em hipótese alguma 
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poderá ser admitido! Posto que [ sic] o procedimento da presente prestação de contas éde competência originária dos Tribunais 
Regionais, sendo o Tribunal Superior o órgão revisor em caso de eventual recurso. 

Lado outro, assevera ser possível receber o recurso ordinário como especial, porquanto presentes os pressupostos para a sua 
admissibilidade, quais sejam, a afronta ao art. 30, §2º-A, da Lei nº 9.504/1997 e o dissídio jurisprudencial entre o acórdão 
regional e julgados desta Corte Superior e do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, no sentido de que as falhas que não 
comprometam a regularidade das contas de campanha, por si só, não têm o condão de acarretar a desaprovação da prestação 
de contas do candidato. 

Requer seja conhecido e provido o agravo, “[...] com a determinação de processamento do recurso ordinário, mesmo se 
recebido como especial” (ID 5612588, fl. 12). 

A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou pela negativa de seguimento ao agravo interposto (ID 7575338). 

Após instada (ID 12326138), a agravante regularizou a representação processual (ID 16254588). 

Éo relatório. Passo a decidir. 

O agravo étempestivo (art. 279 do Código Eleitoral). A decisão recorrida foi publicada em 21.1.2019, segunda-feira (ID 
5612488), e o agravo foi interposto em 23.1.2019, quarta-feira (ID 5612588), em petição subscrita por advogado habilitado (ID 
16254588). 

Impõe-se, todavia, a preservação do juízo de inadmissibilidade do apelo nobre, que bem assentou o seguinte (ID 5612338): 

[...] cuidando-se de prestação de contas, o recurso cabível nesta oportunidade seria o especial, cujos pressupostos de 
admissibilidade consistem na demonstração de que a decisão recorrida tenha afrontado a Constituição Federal ou a legislação 
federal, ou ainda, divergido de entendimento firmado por outro Tribunal eleitoral sobre a mesma questão jurídica. 

No entanto, o ilustre procurador manejou recurso ordinário, de cujas razões não se verifica [ sic] fundamentos aptos a admiti-lo 
como recurso especial, restando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. 

A propósito, conforme assentado pelo vice-procurador-geral eleitoral em seu parecer (ID 7575338, fl. 3): 

9. Na espécie, o acórdão regional versa sobre prestação de contas, o que desafia a interposição de recurso especial eleitoral, 
nos termos do art. 276, I, “a” e “b”, do Código Eleitoral. 

10. A parte, contudo, manejou recurso ordinário, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 121, §4º, III e IV, da 
Constituição da República, quais sejam: inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas 
eleições federais ou estaduais. 

11. Nesse contexto, éforçoso concluir pelo descabimento do recurso interposto. 

12. A propósito do tema, confira-se o entendimento desse Tribunal Superior Eleitoral: 

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. 
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECEBIMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE 
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. A inovação de fundamentos no agravo interno éincabível. 

2. O recurso cabível contra decisão dos Tribunais Regionais em processos de prestação de contas éo Especial. Precedente: AgR-
RO nº 2835984/SP, rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJe 10.9.2015. 

3. Não se aplica o princípio da fungibilidade para receber como recurso especial a impugnação erroneamente interposta como 
recurso ordinário se não preenchidos os requisitos de admissibilidade ou faltar viabilidade recursal. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

[AgR-AI nº 7040-16/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 4.10.2018, DJe de 29.10.2018] 

13. Registre-se, por oportuno, ser inaplicável o princípio da fungibilidade ao caso dos autos, tendo em vista a ausência, nas 
razões recursais, de indicação de ofensa àlei ou àConstituição pelo acórdão recorrido, ou mesmo demonstração de dissídio 
jurisprudencial. 

14. Incide, no ponto, o consolidado entendimento segundo o qual “não se aplica o princípio da fungibilidade quando não foram 
preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso especial”. 

Mesmo que aplicada a fungibilidade, o agravo não teria, de qualquer forma, condições de êxito, ante a própria inviabilidade do 
recurso especial. 

Na espécie, o TRE/SP desaprovou as contas de campanha de Maria do Parto Mendes Rosas com base nos seguintes 
fundamentos constantes do voto condutor (ID 5611688): 

Pelo que se verifica dos autos, especialmente da avaliação técnica, foram apontadas irregularidades formais e materiais 
insanáveis, com violação àlegislação de regência, qual seja, a Res. TSE nº 23.533/17. 

O candidato entregou o relatório financeiro com atraso, em desconformidade com o art. 50, I, da Resolução TSE nº 
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23.553/2017. 

Apesar de o candidato afirmar que a falha se deu em razão do volume de informações financeiras, o valor da irregularidade 
atingiu 34,74% do total acumulado de receita, o que inviabilizou o controle concomitante das contas pela Justiça Eleitoral. 

[...] 

O Órgão Técnico constatou que a candidata ao apresentar recibo eleitoral e retificadora, informou que houve transferência de 
recursos a outro candidato, no caso, Wellington de Souza Moura. 

De acordo com o Setor Técnico houve inconsistência quanto ao valor informado, que não foi sanada na retificadora, 
persistindo, assim, a irregularidade. 

[...] 

Foram constatados, em procedimento de circularização, indícios de omissão de gastos eleitorais com o fornecedor CTS Kit 
Lanches Eirelli, o que constituiu irregularidade grave. 

A candidata não comprovou gastos eleitorais em que figuram como fornecedora Maria Aparecida Sousa Santos (ID 3500851), 
no valor de R$ 3.000,00, razão pela qual deve o respectivo montante ser recolhido ao Tesouro Nacional nos termos do §3º do 
art. 83 da Resolução TSE nº 23.553/2017. 

O órgão Técnico apurou, também, que a candidata deixou de recolher sobras de campanha no montante de R$ 11.424,30, 
referente aos recursos do fundo partidário e que deveriam ser repassados àconta de fundo partidário da Direção Estadual a 
quantia de R$ 78.350,20, referente aos recurso [ sic] do fundo especial de financiamento de campanha, que deveriam ser 
recolhidos ao Tesouro Nacional, o que constitui falha grave que poder revelar apropriação indevida dos recurso [ sic] pelo 
prestador de contas. 

Insta consignar, ainda, que foram constatados pagamentos em espécie para a fornecedora Elis Regina Riet Braz da Costa no 
montante de R$ 632,18, o que contraria o disposto no art. 42 da Resolução TSE nº 23.553/2017. 

Apesar de a candidata não ter se manifestado a respeito, a irregularidade égrave, pois impediu a análise das contas. 

As irregularidades apontadas correspondem a aproximadamente 40% do total acumulado de receita, o que inviabiliza a 
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da consolidada jurisprudência deste Tribunal, para 
aprovar as contas com ressalvas. 

Como se vê, não há como transpor, no caso, o óbice da vedação ao reexame fático-probatório para modificar o consignado pelo 
aresto regional, que concluiu, a partir da análise das provas, pela desaprovação das contas em virtude das graves falhas não 
sanadas, as quais comprometeram a regularidade daquelas. Desse modo, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 24 do 
Tribunal Superior Eleitoral. 

O alegado dissenso pretoriano, portanto, não ficou demonstrado, na medida em que o acórdão recorrido, diante da força de 
convencimento das provas colacionadas aos autos, concluiu que as irregularidades, em seu conjunto, comprometeram a 
confiabilidade das contas. Assim: 

[...] não se conhece do recurso especial com fundamento no art. 276, I, b, do Código Eleitoral quando a caracterização do 
dissídio jurisprudencial depende da revisão do contexto fático-probatório [...]. 

[...] 

(TSE: AgR-REspe nº 49-55/RJ, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 16.6.2015, DJe de 16.10.2015) 

 

[...] impossível se torna o confronto entre os paradigmas e o acórdão recorrido, quando a comprovação do alegado dissenso 
reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não épossível de se realizar nesta via especial, 
por força do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 

[...] 

(STJ: AgRg no AREsp nº 292.739/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 16.4.2013, DJe de 3.5.2013) 

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FRAUDE ELEITORAL. 
RENÚNCIA. CANDIDATURA. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSO DO PODER. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 

[...] 

4. Fica prejudicada a análise do dissenso jurisprudencial quando se busca debater o mesmo ponto das razões recursais 
considerado incognoscível por depender de reexame da matéria fático-probatória. Precedentes do STJ. 

5. Negado provimento ao agravo interno. 

(TSE: AgR-AI nº 2069-50/CE, rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 14.2.2012, DJe de 5.3.2012) 
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[...] éfirme o entendimento no âmbito do STJ, no sentido de que a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão 
da incidência da Súmula 7/STJ, porquanto não épossível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados 
paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma 
questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 

[...] 

(STJ: EDcl no REsp nº 1.440.141/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18.4.2014, DJe de 
6.8.2014) 

Também não merece reparos o aresto regional no tocante àinaplicabilidade na espécie dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, visto que se alinha àjurisprudência do TSE, que consolidou o entendimento de que só épossível aplicar os 
referidos princípios quando “[...] as falhas não comprometem a confiabilidade das contas e os valores envolvidos nas 
irregularidades são irrelevantes” (AgR-AI nº 128-11/GO, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 31.10.2017, DJe de 16.2.2018). 

Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do §6º do art. 36 do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. 

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 2 de outubro de 2019. 

 

Ministro Og Fernandes 

Relator 

Processo 0600489-18.2019.6.00.0000

index: LISTA TRÍPLICE (11545)-0600489-18.2019.6.00.0000-[Lista Tríplice]-DISTRITO FEDERAL-BRASÍLIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

LISTA TRÍPLICE N° 0600489-18.2019.6.00.0000 –BRASÍLIA –DISTRITO FEDERAL 

Relator: Ministro Sérgio Banhos 

Interessado: Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal 

Advogado indicado: Bruno Franco Lacerda Martins 

Advogado indicado: Edson Maraui 

Advogada indicada: Cristiano de Freitas Fernandes 

 

DESPACHO 

 

Cuida-se de lista tríplice destinada ao preenchimento de vaga de juiz substituto da classe jurista do Tribunal Regional Eleitoral 
do Distrito Federal, em face do término do primeiro biênio do Dr. Flávio Eduardo Walerley Britto, em 18.9.2019. 

Em face do parecer emitido pela Assessoria Consultiva (Assec), determinei a realização de diligências pelos Drs. Bruno Franco 
Lacerda Martins e Edson Maraui. 

Os advogados manifestaram-se no feito e colacionaram documentos (IDs 16897438 e 16888488). 

Em face disso, encaminhe-se o feito àAsepa para emissão de parecer, tendo em vista a documentação complementar  
apresentada. 

Publique-se. 

 

Ministro Sérgio Silveira Banhos 

                                            Relator 

Processo 0607014-27.2018.6.26.0000

index: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549)-0607014-27.2018.6.26.0000-[Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - 
Deputado Federal, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas]-SÃO PAULO-SÃO PAULO 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0607014-27.2018.6.26.0000 –CLASSE 32 –SÃO PAULO– SÃO PAULO 

Relator: Ministro Sérgio Banhos 

Recorrente: Guilherme Mussi Ferreira 

Advogado: Ricardo Vita Porto –OAB: 183224/SP e outros. 

DECISÃO 

Guilherme Mussi Ferreira interpôs recurso especial (ID 12032438) em face do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São 
Paulo que, por maioria, desaprovou suas contas de campanha referentes às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de 
deputado federal, bem como determinou recolhimento da importância de R$ 222.087,58 ao erário. 

O acórdão regional tem a seguinte ementa (ID 12025788): 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA. 
CANDIDATO DEVIDAMENTE INTIMADO PARA SANAR AS IRREGULARIDADES. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO 
ARTIGO 72, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.553/2017. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO: IRREGULARIDADES: 

-      Divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de 
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

-      Inconsistências detectadas na situação fiscal de fornecedores, caracterizando gasto irregular, após confronto entre as 
informações relacionadas àidentificação dos fornecedores constantes da prestação de contas com a base de dados da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

-      Gastos eleitorais irregulares pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. 

VIOLAÇÕES AOS ARTIGOS 53, §§3º, 4º E 5º, 56, INCISO II, ALÍNEA “C”, 63, 67, §5º; E, 82, CAPUT E §1º, TODOS DA RESOLUÇÃO 
TSE Nº 23.553/2017. INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVE E INSANÁVEIS. FALHAS QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A 
CONFIABILIDADE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PRESTADAS. FALHAS QUE CORRESPONDEM A 17,87 % (DEZESSETE VÍRGULA 
OITENTA E SETE POR CENTO) DO TOTAL DAS DESPESAS CONTRATADAS NA CAMPANHA ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DOS 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO DAS QUANTIAS REFERENTES ÀS SOBRAS DE 
CAMPANHA E ÀUTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA QUE SE 
IMPÕE. DESAPROVAÇÃO COM DETERMINAÇÃO. 

Opostos embargos de declaração (ID 12026038), foram eles parcialmente providos, apenas para reduzir o montante a ser 
recolhido ao Tesouro Nacional. 

Eis a ementa do aresto (ID 12032238): 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. 
MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGAMENTO DA CAUSA. INTENÇÃO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 
PREQUESTIONAMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS.  PRECLUSÃO. 
PRECEDENTES: TSE E TRE/SP. DOCUMENTOS INTEMPESTIVOS JUNTADOS ANTES DO JULGAMENTO DEVEM SER CONSIDERADOS 
PARA FINS DE RECOLHIMENTO. PRECEDENTES: TSE TRE/SP. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA TÃO SOMENTE 
REDUZIR O MONTANTE A SER RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL.  

O recorrente alega, em suma, que: 

a) a Corte Regional Eleitoral violou o art. 275 do Código Eleitoral, ao não enfrentar todos os pontos mencionados nos embargos 
de declaração, notadamente a questão da validade ou não dos recibos referentes às oitenta e oito despesas consideradas 
irregulares que foram juntados antes do julgamento do apelo; 

b) a tese principal de sua defesa consiste em saber se um recibo sem o endereço do prestador de serviço pode ser considerado 
válido para a comprovação de gasto eleitoral; 

c) segundo a Res.-TSE 23.553, o contrato e o recibo são documentos substituíveis, de forma que o candidato pode apresentar 
apenas um deles para comprovar seus gastos de campanha; 

d) não há falar em intempestividade de juntada de documentos, pois os contratos foram apresentados em sede de embargos de 
declaração. porque ficou sabendo nesse momento processual que os recibos não seriam aceitos; 

e) a não apreciação dos documentos apresentados antes do julgamento do feito, em tempo hábil, para análise configura 
cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, em manifesta violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, 
435 do Código de Processo Civil, 63, §2º, 72, §6º, da Res.-TSE 23.553 e ao art. 30, I e III, §§2º e 2º-A, da Lei 9.504/97; 

f) a juntada posterior de documentos se justifica pela natureza da jurisdição voluntária do processo de prestação de contas, no 
qual o intuito do candidato écolaborar com a Justiça Eleitoral mesmo após do prazo de 72h; 

g) há dissídio jurisprudencial entre o acórdão do Tribunal a quo e precedentes dos Tribunais Regionais Eleitorais de Pernambuco 
e de Minas Gerais no tocante àanálise de documentos juntados após o prazo de 72 horas, sem que seja configurado o instituto 
da preclusão; 

h) o fato em questão fica ainda mais grave se for considerado que, ao responder diligências iniciais, juntou parte da 
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documentação no prazo de 72 horas e, no dia seguinte, apresentou todos os recibos solicitados pelo órgão técnico da Corte de 
origem, que se negou a analisá-los, emitindo parecer no qual registrou a não comprovação das despesas; 

i) não teve oportunidade de sanar a irregularidade detectada na sua prestação de contas, porquanto somente teve 
conhecimento acerca da insuficiência dos recibos apresentados após o julgamento dos declaratórios; 

j) os recibos juntados aos autos antes do julgamento do feito e a documentação complementar, consistente em contratos e nos 
respectivos cheques nominais, apresentada após o julgamento dos embargos de declaração, são provas inequívocas dos seus 
gastos eleitorais, conforme previsto no art. 62, §2º, da Res.-TSE 23.555; 

k) o órgão técnico do TRE/SP reconheceu a existência dos recibos de prestação de serviço para cada uma das 88 despesas; 
porém, entendeu que os documentos não eram válidos, porque estavam em desacordo com a legislação eleitoral; 

l) a aplicação de pena pecuniária no valor de R$ 222.087,58, em virtude de omissão de informações secundárias, que não 
comprometem a correta identificação do prestador de serviço, éexorbitante e fere os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, bem como importa em enriquecimento ilícito da União. 

Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial, a fim de que, preliminarmente, sejam reconhecidas as violações 
apontadas no acórdão regional e anulado o acórdão regional, com determinação de novo julgamento do feito com a análise dos 
documentos juntados até a data da análise do apelo, a teor do disposto no art. 62, §2º, da Res.-TSE 23.553. 

Alternativamente, requer a aprovação das contas com o afastamento da determinação de recolhimento de importância ao 
erário. 

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, no seu parecer, opinou pelo parcial conhecimento e pelo desprovimento do recurso 
especial (ID 16111838). 

Éo relatório. 

 

Decido. 

O recurso especial étempestivo. O acórdão atinente ao julgamento dos embargos de declaração foi publicado no DJE em 
9.5.2019, quinta-feira (ID 16524788), e o apelo foi apresentado em 13.5.2019, segunda-feira (ID 12032438), por procurador 
habilitado nos autos (procuração de ID 12009738 e substabelecimento de ID 13575488). 

Na espécie, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo desaprovou as contas de Guilherme Mussi Ferreira, referentes às Eleições 
de 2018, quando concorreu ao cargo de deputado federal, determinando o recolhimento do valor de R$ 222.087,58 ao Tesouro 
Nacional, por ter reconhecido irregularidades nos gastos dos recursos do Fundo Especial de Campanha, nos termos do art. 82, 
§1º, da Res.-TSE 23.553. 

O recorrente aponta violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, 435 do Código de Processo Civil, 275 do Código 
Eleitoral, 30, I e III, §§2º e 2º-A, da Lei 9.504/97 e aos arts. 63, §2º, 72, §6º, da Res.-TSE 23.553, sob o argumento de que o 
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, conquanto provocado por meio de embargos de declaração, deixou de se manifestar 
sobre a questão da validade dos recibos eleitorais, apresentados antes do julgamento do feito, para comprovar a regularidade 
das oitenta e oito despesas consideradas irregulares na sua prestação de contas de campanha. 

Sustenta que a tese principal de sua defesa consiste em saber se recibo sem o endereço do prestador de serviço pode ser 
considerado válido para a comprovação de gasto eleitoral. 

Alega que não teve oportunidade de sanear a irregularidade detectada na sua prestação de contas, porquanto somente teve 
conhecimento acerca da insuficiência dos recibos apresentados após o julgamento dos declaratórios. 

Afirma que a juntada posterior de documentos se justifica pela natureza da jurisdição voluntária do processo de prestação de 
contas, no qual o intuito do candidato écolaborar com a Justiça Eleitoral mesmo após o prazo de 72 horas. 

Sobre a questão, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo consignou o seguinte no julgamento dos embargos de declaração 
(ID 12032188): 

[...] 

Inicialmente, não conheço dos documentos juntados após a prolação do v. Acórdão embargado, anexados aos IDs. ns. 4632751 
a 4634751, 4634901 (4637051 a 4637151 e 4634951 a 4637001), 4637201 (4642801 a 4644151 e 4640451 a 4642651). 

Com efeito, deve ser aplicado o entendimento de que a via estreita dos embargos de declaração não comporta a juntada de 
documentos, que deveriam ter sido apresentados no momento oportuno, antes de proferido o v. Acórdão embargado, 
mormente quando, reitere-se, foi dada oportunidade prévia para saneamento da irregularidade, como no presente caso 
(Precedentes: TSE, AgR-AI 650405/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 20.02.17; TSE, AgR-REspe nº 223244, Rel. Min. 
João Otávio de Noronha, DJE 28.10.2015; TSE, ED-PC nº 94702, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 02.03.2015; TSE, 
AgR-REspe n° 300-60, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 22.12.2014; TRE/SP, RE nº 5522, de minha relatoria, DJE de 30.11.2017); 
TRE/SP, RE 6663-45, Rel. Juiz André Lemos Jorge, DJE 10.03.16 e TRE/SP. RE nº 3629 - Itapetininga/SP. Relatora: Marli Marques 
Ferreira. DJESP de 12/02/2016 e TRE/SP, PC nº 770362, Rel. Juiz Silmar Fernandes, DJE 14.10.2015). 

Os embargos de declaração são via processual que tem como escopo sanar omissão, obscuridade ou contradição interna das 
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decisões. Portanto, não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado. 

In casu ,verifica-se que, os presentes embargos foram opostos com o único intuito de juntar documentos e ver sanada uma das 
irregularidades que ensejou a desaprovação das contas, buscando, assim, o afastamento da determinação de recolhimento de 
valor ao Tesouro Nacional e a aprovação das contas. 

Da simples leitura das razões dos embargos, em confronto com o v. Acórdão embargado, não se vislumbra a existência de 
qualquer omissão, tampouco contradição a serem sanadas, tendo sido examinadas cuidadosamente todas as irregularidades 
apontadas pelo setor técnico. 

No que tange aos documentos juntados após os pareceres do Órgão Técnico desta e. Corte e da Procuradoria Regional 
Eleitoral, mas antes do julgamento da prestação de contas, observa-se que, a decisão embargada, em um primeiro momento, 
ressalvou que a análise dos referidos documentos estava prejudicada, em razão da ocorrência da preclusão temporal, nos 
termos do artigo 72, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Contudo, para se evitar o enriquecimento sem causa da União, 
considerou tais documentos apenas para fins de recolhimento, conforme se vê no trecho colacionado a seguir: 

Por fim, depois da análise da documentação apresentada intempestivamente, o órgão técnico constatou que alguns itens 
foram sanados, porém, persistem as seguintes irregularidades que totalizam R$ 227.087,58. Deste modo, não me parece 
razoável e juridicamente defensável determinar, no caso concreto, o recolhimento dos valores em decorrência apenas da 
apresentação tardia de documentos comprobatórios, mas antes do julgamento da respectiva prestação de contas. Tal conduta 
poderia acarretar um enriquecimento sem cauda da própria União. Assim, dos R$ 315.537,58 apenas 227.087,58 devem ser 
recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §1º da Resolução TSE n. 23.553/17” - ID n. 4008551. 

Mesmo que assim não fosse, diante dos julgados do c. Tribunal Superior Eleitoral e desta c. Corte (TSE, AgR-AI n. 17-37/SP, Rel. 
Min. Luiz Fux, DJE 23.05.18; TRE/SP, PC n. 0607014-27,  minha relatoria, DJE 17.12.18), os referidos documentos foram 
novamente submetidos àanálise do Órgão Técnico desta e. Corte, para fins de recolhimento e evitar eventual enriquecimento 
sem causa da União, tendo sido apresentado o parecer técnico pós embargos de declaração anexados ao ID. n. 5443701, cujo 
trecho destaco: 

“(...) 

Considerações técnicas: Inicialmente, cabe ressaltar que foram analisados todos os documentos constantes nos autos até o ID 
4041601, conforme determinação constante no despacho de ID 4947651. Após análise da documentação, verificou-se que a 
despesa com Davi Alexandre da Silva Machado, no valor de R$ 5.000,00 foi sanada, tendo o candidato apresentado os referidos 
documentos comprobatórios. Em relação aos demais itens da tabela acima, verifica-se que o candidato com a apresentação de 
duas retificadoras e de documentos avulsos, juntou recibos de pagamento de todas as despesas apontadas inicialmente. 
Cumpre ressaltar que a comprovação da despesa, quando dispensada da emissão de nota fiscal, pode ser feita por meio de 
recibo, desde que este contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do 
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços, conforme 
previsto no art. 63, §2º da Res. TSE 23.553/2017. Entretanto, analisando os recibos apresentados, verifica-se que estes não 
possuem a descrição do serviço prestado e nem o endereço do prestador de serviços. Nesses casos, este setor técnico entende 
que o candidato deveria ter apresentado também o contrato de prestação de serviços para a sua devida comprovação. Assim, 
persiste a irregularidade com relação ao valor de R$ 222.087,58 (...). 

CONCLUSÃO 

Em conclusão, considerando a determinação de reanálise dos documentos apresentados até a data de julgamento das contas, 
persiste a obrigação de recolhimento no valor de R$ 222.087,58, correspondente aos gastos irregulares pagos com recurso de 
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 82, §1º, da Res. TSE nº 23.553/2017, conforme exposto no 
item 05 do presente parecer” - ID n. 5443701 (Grifos nossos ). 

Dessa forma, após a análise da documentação apresentada intempestivamente, constata-se que apenas a despesa realizada 
com Davi Alexandre da Silva Machado, no valor de R$ 5.000,00, foi devidamente comprovada, sanando parcialmente a 
irregularidade apontada no item 5. Portanto, o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §1º, da 
Resolução TSE nº 23.553/2017, deve ser reduzido para o montante de R$ 222.087,58. 

Quanto às demais sustentações do embargante, resumidamente descritas no relatório, observa-se que, em essência, possuem o 
escopo de reavivar a discussão da causa. 

Outrossim, cabe ressaltar que, muito embora a Justiça Eleitoral prestigie a busca da verdade real e o formalismo moderado, o 
princípio da celeridade que rege o processo eleitoral deve igualmente ser observado, a fim de que não haja o prolongamento 
injustificado do processo. 

Portanto, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e ampla defesa, previstos no 
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 

Oportuno salientar, ainda, que os embargos de declaração, ainda que opostos apenas com a finalidade de prequestionamento, 
não devem ser admitidos quando o julgado não padecer de omissão, contradição ou obscuridade, como no caso em tela 
(Precedentes: TRE/SP, ED em PET nº 2053-39, Rel. Juiz Encinas Manfré, DJE 26.07.2012; TSE ED-R-Rp nº 2955-49, Rel. Min. 
Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, DJE 22/09/2011; TSE ED-AgR-AI nº 11459, Rel. Min. Aldir Guimarães Passarinho Junior, 
DJE 04/08/2010). 

http://www.tse.jus.br


Ano 2019, Número 193 Brasília, sexta-feira, 4 de outubro de 2019 Página 124

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

Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração tão somente para determinar a redução do valor a ser 
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 222.087,58 (duzentos e vinte e dois mil e oitenta e sete reais e cinquenta e oito 
centavos), mantendo-se, no mais, o v. Acórdão embargado. 

[...] 

Como se vê da análise dos trechos do acórdão regional transcritos acima, o recorrente, regularmente intimado, apresentou 
documentos intempestivamente, com o intuito de sanar as irregularidades apontadas na sua prestação de contas. 

Esses documentos, em primeiro momento, não foram analisados em razão da ocorrência da preclusão temporal, nos termos do 
art.72,  §1º, da Res.-TSE 23.553. 

Apesar disso, ao contrário do afirmado pelo recorrente, o Tribunal a quo afastou a incidência do instituto da preclusão no caso 
para, sob o argumento de evitar o enriquecimento da União, determinar que a unidade técnica daquela Corte procedesse a 
nova análise dos documentos apresentados pelo recorrente antes do julgamento do feito perante a Corte de origem. 

Após o cumprimento de tal determinação, a unidade técnica emitiu novo parecer, no qual assentou a regularidade apenas da 
despesa realizada com Davi Alexandre da Silva Machado, no valor de R$ 5.000,00, assentando, porém, a persistência das falhas 
referentes àdevida comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em 
virtude da não apresentação do contrato de prestação de serviços, bem como das informações acerca da descrição do serviço 
prestado e o endereço de quem o executou nos recibos eleitorais apresentados pelo recorrente. 

Portanto, afasto a alegada ofensa arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, 435 do Código de Processo Civil e 275 do Código 
Eleitoral, porque o Tribunal de origem efetivamente apreciou os documentos juntados após o prazo legal, afastando, na 
espécie, os efeitos da preclusão. A despeito disso, a análise dos documentos posteriormente juntados levou a Corte de origem a 
manter a irregularidade da maior parte das despesas. 

Nesse contexto, não há a alegada ofensa a dispositivo de lei, uma vez que o entendimento desta Corte éuníssono no sentido de 
que “a ausência do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional não se confunde com decisão contrária aos interesses  (REspe 
36.045, rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 11.6.2014). 

Igualmente: “A decisão que contraria os interesses da parte não denota, por si só, ausência de fundamentação  (ED-AI 6.153, 
rel. Min. Caputo Bastos, DJ 20.11.2006). 

Quanto àmatéria de fundo, o recorrente alega que os recibos juntados aos autos antes do julgamento do feito e a 
documentação complementar, consistente em contratos e nos respectivos cheques nominais, apresentada após o julgamento 
dos embargos de declaração, são provas inequívocas dos seus gastos eleitorais, conforme o previsto no art. 63 §2º, da Res.-TSE 
23.553. 

No entanto, o TRE/SP, soberano no exame de provas e fatos, com base nas informações prestadas pela unidade técnica, 
assentou que os recibos eleitorais apresentados pelo recorrente e a documentação complementar não foram suficientes para a 
comprovação da regularidade das despesas. 

Não se tratou, pois, de inadmissão dos meios de prova, mas da suficiência do respectivo conteúdo para a comprovação do fato 
probando. 

Dessa forma, para concluir de modo diverso do entendimento da Corte Regional Eleitoral, seria necessário o reexame dos fatos 
e das provas constantes dos autos, o que éinviável nesta instância especial, nos termos do verbete sumular 24 do TSE. 

O recorrente afirma que aplicação de pena pecuniária no valor de R$ 222.087,58, em virtude de omissão de informações 
secundárias, que não comprometem a correta identificação do prestador de serviço, éexorbitante e fere os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como importa em enriquecimento ilícito da União. 

Entretanto, anoto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, que se consideram “não comprovadas as despesas cujos 
documentos fiscais ou recibos, em razão dos termos genéricos em que redigidos, não permitem identificar a que se refere 
especificamente o pagamento realizado, bem como sua vinculação a atividades partidárias. O art. 9º da Res.-TSE nº 
21.841/2004, aplicável ao exercício financeiro de 2013, exige que os documentos fiscais discriminem os serviços prestados ou os 
produtos adquiridos” (PC 298-95, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 9.5.2019). 

Além disso, conforme jurisprudência desta Corte, a determinação de devolução de recursos ao erário –do que trata o comando 
decorrente do acórdão regional –não tem natureza de penalidade, mas apenas de efeito da constatação de má aplicação de 
recursos públicos, tais como os oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. 

Nesse sentido: “A determinação para que a agremiação [ou o candidato, no caso do FEFC] proceda àdevolução ao erário dos 
valores do fundo partidário irregularmente utilizados não configura penalidade, encontrando expressa previsão no art. 34 da 
Res.-TSE nº 21.841" (AgR-AI 7007-53, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 7.11.2013). 

No que tange ao alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância com a 
jurisprudência desta Corte, incide, na espécie, o verbete sumular 30 do Tribunal Superior Eleitoral. 

Por essas razões e nos termos do art. 36, §6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao recurso 
especial interposto por Guilherme Mussi Ferreira. 

Publique-se. 
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Intime-se. 

Ministro Sérgio Silveira Banhos 

Relator 

 

Processo 0600399-10.2019.6.00.0000

index: AGRAVO DE INSTRUMENTO (1320)-0600399-10.2019.6.00.0000-[Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado 
Estadual, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas]-RONDÔNIA-PORTO VELHO 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0600399-10.2019.6.00.0000 –CLASSE 1320 –PORTO VELHO –RONDÔNIA 

Relator: Ministro Sérgio Banhos 

Agravante: Jair de Figueiredo Monte 

Advogados: Nelson Canedo Motta –OAB: 2721/RO e outro 

DECISÃO 

Jair de Figueiredo Monte interpôs agravo em recurso especial (ID 13606188), visando àreforma do acórdão do Tribunal Regional 
Eleitoral de Rondônia que, por unanimidade, desaprovou a sua prestação de contas de campanha, relativa às Eleições de 2018, 
em que foi eleito ao cargo de deputado estadual. 

Eis a ementa do acórdão regional (ID 13605838): 

ELEIÇÕES 2018 –PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –INTEMPESTIVIDADE –DESCUMPRIMENTO QUANTO AO PRAZO DE 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA –GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR ÀDATA 
INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL –DOAÇÕES RECEBIDAS EM DATA ANTERIOR ÀDATA INICIAL DE 
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL –FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM O RESULTADO DAS CONTAS –CESSÃO DE 
VEÍCULOS –PROPRIEDADE –DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO –VALOR ABAIXO DO LIMITE –CONTRATO DE CESSÃO DE BEM 
MÓVEL E RECIBO ELEITORAL EMITIDOS E ASSINADOS EM NOME DE PESSOA FALECIDA –INCONSISTÊNCIA DA PESQUISA DE 
MERCADO DOS VEÍCULOS CEDIDOS –IRREGULARIDADES GRAVES –CONTAS DESAPROVADAS. 

I –A prestação de contas eleitorais intempestiva não obsta o seu processamento e final julgamento, se apresentada antes de 
serem julgadas como “não prestadas”, caso em que o fato será considerado no julgamento para induzir apenas ressalva nas 
contas eventualmente aprovadas. Precedentes. 

II –O descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, bem como a existência de gastos 
eleitorais e doações recebidas em data anterior àdata inicial de entrega das parciais, não constituem falhas que comprometem 
a regularidade das contas apresentadas, desde que sanadas na prestação de contas finais, impondo-se a aprovação com 
ressalvas. 

III –Doações de bens estimáveis em dinheiro realizadas até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por pessoa cedente, estão 
dispensadas de comprovação na campanha eleitoral, contudo, devem estar devidamente registradas no sistema de contas, àluz 
do disposto no art. art. 63, §4º, da Resolução TSE n. 23.553/17. 

IV –A apresentação de contrato de cessão de bem móvel e recibo eleitoral emitidos e assinados em nome de pessoa falecida, 
bem como a inconsistência da pesquisa de preço dos veículos cedidos, constituem irregularidades graves que ensejam a 
desaprovação das contas. 

V –Contas desaprovadas. 

O agravante alega, em suma, que: 

a) o exame da violação dos dispositivos invocados no recurso especial prescinde do revolvimento de fatos e provas; 

b) o Tribunal Regional violou o art. 24, §4º, da Lei 9.504/97, bem como o art. 34, c.c. o art. 56, §2º, II, ambos da Res.-TSE 
23.553, sob o argumento de que foi identificada a propriedade do automóvel temporariamente cedido àsua campanha, tendo 
sido esclarecido, por ocasião da prestação de contas retificadora, que a doação não foi celebrada por pessoa falecida, mas, sim, 
pela herdeira da de cujus; 

c) “o valor objeto da doação [...] éinsignificante [R$ 300,00], eis que representou percentual de 0,11% [zero vírgula onze por 
cento] dos valores arrecadados, de modo que de maneira nenhuma compromete a confiabilidade das contas apresentadas” (ID 
13606188, p. 8); 

d) o vício constatado na avaliação de doação de bem estimável em dinheiro não compromete a regularidade das contas quando 
“o valor dos bens objeto da cessão representou valor diminuto [R$ 24.300,00], ou algo em torno de 9% [nove por cento] sobre o 
total empregado na campanha [R$ 273.800,00]” (ID 13606188, p. 8); 

e) a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autoriza, no caso, a aprovação das contas, sendo ínfimo o 
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montante das irregularidades. 

Requer o provimento do agravo, a fim de que o recurso especial seja conhecido e provido. 

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral emitiu parecer (ID 16831788), opinando pela negativa de seguimento do agravo. 

Éo relatório. 

 

Decido. 

O agravo étempestivo. A decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 15.4.2019, conforme consulta ao 
sítio do TRE/RO (Consulta Pública do PJE), e o apelo foi interposto no dia 18.4.2019 (ID 13606188). A peça foi subscrita por 
advogado habilitado nos autos (IDs 13603738 e 13604738). 

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia negou seguimento ao recurso especial por entender que o 
conhecimento do apelo demandaria o revolvimento de fatos e provas. 

Embora o agravante tenha impugnado os fundamentos da decisão agravada, o agravo não prospera haja vista a inviabilidade do 
recurso especial. 

Nas razões do recurso especial, o recorrente alega a violação do art.. 24, §4º, da Lei 9.504/97, bem como do art. 34, c.c. o art. 
56, §2º, II, ambos da Res.-TSE 23.553, sob o argumento de que foi identificada a propriedade do automóvel temporariamente 
cedido àsua campanha, tendo sido esclarecido, por ocasião da prestação de contas retificadora, que a doação não foi celebrada 
por pessoa falecida, mas, sim, pela herdeira da de cujus. 

O agravante sustenta, ainda, que a irregularidade representa percentual ínfimo em relação ao total de gastos de campanha, o 
que autorizaria a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aprovação das contas. 

No particular, contudo, a Corte de origem registrou que a prestação de contas trouxe recibo de doação eleitoral falso, na 
medida em que foi materializado em documento do qual consta a assinatura da autora da herança, pessoa falecida em 
30.5.2016, a comprometer a confiabilidade da prestação de contas, autorizando a sua desaprovação. Eis os termos do acórdão 
(ID 13605738): 

A irregularidade apontada no item 11 do parecer conclusivo diz respeito àdoação estimável (cessão do veículo modelo Agile, 
placa OHQ 9880) e recibo de doação eleitoral subscrito por Maria Batista Sales, pessoa que, de acordo com a Receita Federal e 
documento apresentado pelo próprio candidato, consta como falecida em 30/05/2016. 

Regularmente notificado para esclarecer o fato, o candidato substituiu o termo de cessão outrora apresentado, juntando na 
prestação de contas retificadora um termo de cessão do aludido veículo e respectivo recibo eleitoral assinado por Elza Batista, 
filha de Maria Batista Sales (ID 436837, link http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=a3933cdc-a5e7-4c84-9b54-
6f8a07d16029&inline=true). 

Embora o valor envolvido seja de R$ 300,00 (trezentos reais) –equivalente a 0,11% do total dos recursos arrecadados –o 
recebimento de doação de pessoa falecida constitui fato gravíssimo, que macula a confiabilidade das contas e impossibilita a 
identificação da real origem do recurso declarado. 

No caso, sequer épossível suscitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto se está diante de possível 
crime de falsidade ideológica, previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 

Dessa forma, em virtude da gravidade detectada pela unidade técnica deste Tribunal, tenho por impositiva a desaprovação das 
contas, sem prejuízo do encaminhamento dos autos àPolícia Federal para apuração de possível crime eleitoral. 

Nesse contexto, para modificar tais conclusões, a fim de entender que a irregularidade constatada não teria comprometido a 
confiabilidade das contas, ao contrário do que decidiu o Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice no verbete sumular 24 do TSE. 

Por outro lado, registrada no acórdão regional a juntada de recibo eleitoral falso, revelador da má-fé do prestador, sendo 
aventada inclusive a prática de crime eleitoral, mostra-se inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade para o fim de aprovar as contas. Nesse sentido, em caso semelhante, esta Corte já decidiu: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. 

[...] 

2. As contas de campanha do candidato, referente às Eleições de 2016, foram desaprovadas em razão de irregularidade 
consistente na apresentação de termo de cessão de veículo, datado de 18.8.2016, cujo doador falecera em 27.5.2012. 

[...] 

4. Éinviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso dos autos, pois a Corte de origem 
consignou que, além de a irregularidade identificada ser grave, houve manifesta má-fé por parte do prestador de contas. 

(AI 323-22, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 12.2.2019.) 
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De outra parte, a respeito da irregularidade concernente àausência de avaliação de valor de mercado da doação de bens 
estimáveis em dinheiro, o Tribunal Regional registrou (ID 13605738): 

Quanto ao item 13, relativo aos recursos estimáveis em dinheiro com cessão de veículos, sem a avaliação pelo preço praticado 
no mercado, entendo que a falha do candidato enseja a desaprovação das contas. 

Acerca do tema, veja-se o que dispõe o art. 61, §1º, da Resolução TSE n. 23.553/2017: 

Art. 61. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos 
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por: 

§1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a comprovação dos preços 
habitualmente praticados pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação. 

A cessão de um veículo para uma campanha eleitoral deve ter seu valor estimado por meio da avaliação dos preços de 
mercado, de forma a identificar corretamente o quanto vale o bem recebido e utilizado em campanha, pelo qual o candidato 
nada pagou, devendo o valor estimado ser lançado no recibo eleitoral e registrado na prestação de contas. 

A pesquisa de mercado para fins de apuração da receita estimável em dinheiro –no caso, cessão de uso de veículo –visa 
demonstrar os critérios de lançamento de valores na prestação de contas, considerando os períodos de cessão e os preços 
informados na pesquisa. 

No caso dos autos, o candidato apresentou como avaliação do preço médio de mercado uma declaração do Presidente do 
Sindicato dos Taxistas de Porto Velho, na qual informa o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais por uso de propaganda 
em veículos filiados ao referido sindicato (ID 437137). 

Ocorre que a informação apresentada não reflete a realidade do mercado: a uma, porque faz menção ao preço praticado em 
âmbito restrito, que éo do Sindicato dos Taxistas de Porto Velho; e, a duas, porque o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) se 
refere àcontraprestação pelo uso de propaganda em veículo, ao passo que os bens cedidos ao candidato foram utilizados como 
veículos de aluguel e, portanto, em âmbito maior do que a simples remuneração por uso de propaganda, que, aliás, em sede 
eleitoral, sequer pode ser remunerada (Resolução TSE n. 23.551/17, art. 15, §2º). Por fim, sob a perspectiva do período da 
cessão (06 de setembro a 06 de outubro), o valor da cessão revela-se aquém do praticado pelo mercado, pois equivale a uma 
diária no valor de R$ 9,67 (nove reais e sessenta e sete centavos). 

Por impedir a fiscalização da observância efetiva do limite de gastos estipulado para a campanha, a inadequada avaliação 
mercadológica, de natureza subjetiva ou fictícia, acarreta fraude àlegislação eleitoral e frustra o trabalho de controle pela 
Justiça Eleitoral, prejudicando a lisura e transparência das contas, razão pela enseja a sua desaprovação. 

No ponto, o recorrente invocou novamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aprovação das contas. 

No entanto, a ausência de avaliação do valor de mercado da cessão dos automóveis utilizados na campanha impossibilita a 
correta quantificação da irregularidade, o que impede a verificação do cabimento dos mencionados princípios no caso concreto. 

Nessa linha, este Tribunal já decidiu que “não são aplicáveis os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
insignificância quando não há elementos no acórdão regional que permitam avaliar a relevância da irregularidade em relação 
ao total dos recursos movimentados na campanha” (AgR-REspe 850-59, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 17.12.2015). 

Incide, nesse contexto, o verbete sumular 30 do TSE, cujo óbice alcança as duas hipóteses de cabimento do recurso especial. 

Nesse sentido: “Na linha da jurisprudência desta Corte, a Súmula nº 30/TSE pode ser fundamento utilizado para afastar ambas 
as hipóteses de cabimento do recurso especial –por afronta àlei e dissídio jurisprudencial” (AgR-AI 152-60, rel. Min. Luciana 
Lóssio, DJE de 27.4.2017). 

Pelo exposto, nos termos do art. 36, §6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo 
interposto por Jair de Figueiredo Monte. 

Publique-se. 

Intime-se. 

Ministro Sérgio Silveira Banhos 

Relator 
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BERNARDO PASTORINI PIRES - OAB/MG1266020A ADVOGADO: DANILO DIEGO RAMOS DE ALMEIDA - OAB/MG1887080A 
ADVOGADO: CAROLINA ANDRADE SANCHEZ LOBO - OAB/DF3350100A FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral 

 

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 

 

    

Ficam as partes intimadas do teor do ato judicial exarado, no processo acima, pelo Ministro TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO 
NETO. 

Brasília, 3 de outubro de 2019. 

Ana Carolina de Oliveira Quadros Coordenadoria de Processamento 

 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0605231-60.2018.6.13.0000 –MINAS GERAIS (Belo Horizonte) 

 

Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 

Recorrente: André Luciano Vieira Costa 

Advogados: Sergio Augusto Santos Rodrigues e outros 

 

DECISÃO 

 ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. USO DE RECURSOS 
FINANCEIROS PRÓPRIOS EM CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. 
DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO AFASTADA. DEMAIS IRREGULARIDADES. GRAVIDADE. PREJUÍZO 
ÀCONFIABILIDADE DAS CONTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESAPROVAÇÃO. 
PARCIAL PROVIMENTO. 

 

Trata-se de recurso especial interposto por André Luciano Vieira Costa contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais (TRE/MG) em que, por maioria, foram desaprovadas suas contas de campanha relativas às eleições de 2018 e 
determinado o ressarcimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 223.079,65 (duzentos e vinte e três mil, setenta e nove 
reais e sessenta e cinco centavos), a título de recursos de origem não identificada (RONI), e de R$ 4.343,44 (quatro mil, 
trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) referentes a despesas realizadas de forma irregular com 
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). 

 

O acórdão regional foi assim ementado: 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUPLENTE. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES DE 2018.  

JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A EMISSÃO DO PARECER CONCLUSIVO E INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. PEDIDO DE 
ADIAMENTO DO JULGAMENTO. 

O candidato juntou aos autos, após a emissão do parecer conclusivo e já incluído o feito na sessão do dia 12/12/2018, petição 
aos autos (Id 2228445), no dia 11/12/2018, requerendo adiamento do julgamento e juntando uma série de documentos, 
inclusive prestação de contas final retificadora. 

Considerando o conjunto dos documentos trazidos aos autos, vê-se, claramente, diante da sua complexidade, a inafastável 
necessidade de uma nova análise realizada pelo Órgão Técnico deste Regional, principalmente em se tratando de 
encaminhamento de prestação de contas final retificadora. 

Os novos documentos foram juntados após o encaminhamento do feito para julgamento. Esta e. Corte já se manifestou acerca 
da impossibilidade de conhecer de documentos nestas circunstâncias, pois, caso contrário, haveria injustificável prejuízo 
àmarcha processual. Além do mais, há que se observar o prazo fatal do art. 81, da Res. TSE nº 23.553/2017. 

Com essas razões, indefiro o pedido de adiamento do julgamento do feito, e, ainda, não conheço dos documentos juntados 
com a petição de Id 2228395.  

IMPROPRIEDADES: 
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1. Descumprimento quanto àentrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, nos 
termos do art. 50, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (subitem 1.1.1 do relatório de diligências) –no valor de 475.000,00.  

Aponta o Analista de contas que o candidato não remeteu àJustiça Eleitoral, tempestivamente, os relatórios financeiros 
referentes aos registros das movimentações financeiras de recursos estimáveis em dinheiro e em espécie. 

A entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha caracteriza omissão de informação que obsta o controle 
concomitante de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social, nos termos do art. 50, §§6º e 7º, 
Res.-TSE 23.553/2017. Todavia, trata-se de mera impropriedade que não tem o condão de atrair a desaprovação das contas. 

2. Omissão quanto àentrega de prestação de contas parcial, contrariando o art. 50, II e §4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 
(subitem 1.1.2 do relatório de diligências).  

Aponta o analista de contas que o candidato não apresentou o registro de toda movimentação financeira de sua campanha no 
prazo estipulado pela Justiça Eleitoral, executando-o, posteriormente, em desacordo com art. 50, §4º, da Resolução 
23.553/2017. 

A omissão na entrega da prestação parcial, ou mesmo de qualquer movimentação ocorrida no período, no entanto, deve ser 
analisada quando do julgamento da prestação de contas final, “de acordo com a quantidade e os valores envolvidos, na 
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo, conforme o caso, levar àsua rejeição”, nos termos dos §§6º e 
7º, art. 50 da Resolução n. 23.553/2017. 

Dessa forma, a omissão deve ser valorada em conformidade com a totalidade da prestação de contas. No caso, os valores 
constaram da prestação de contas final, possibilitando, assim, o controle da sua regularidade pela Justiça Eleitoral. 

IRREGULARIDADES: 

3. Doações realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, 
revelando indícios de omissão de receitas, em desarmonia com o art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017 –valor 852,00 e 
RR4.575,00 (itens 1,2 e 2.3, do relatório de diligências).  

Aponta o analista das contas que, no cruzamento de informações constantes da prestação de contas em apreço e a base de 
dados da Justiça Eleitoral, detectou-se a existência de várias omissões de receitas financeiras no valor total de R$ 852,00 e R$ 
4.575,00, que não foram registradas na prestação de contas do candidato. 

O art. 56, da Resolução TSE 23.553/2017, dispõe que todos os recursos recebidos devem ser declarados na prestação de contas, 
para devida publicidade da fonte de recursos da campanha, seja ela estimável ou financeira. Além disso, observa-se pela leitura 
do §6º, II, §7º, II e §10º, abaixo transcrito, que as despesas de uso comum devem, obrigatoriamente, ser registradas na 
prestação de contas do responsável pelo seu pagamento. 

Portanto, considero que os argumentos trazidos pelo candidato não foram aptos a esclarecer a irregularidade apontada, 
restando como não sanada a omissão de receitas no valor total de R$ 852,00.  

4. Indícios de omissão quanto àidentificação dos verdadeiros fornecedores da campanha eleitoral (subitem 2.2 do relatório de 
diligências) –valor 33.984,70. 

Existência de vários fornecedores cujos CPFs não foram apresentados validamente. O Candidato não apresentou os CPFs válidos 
dos fornecedores para comprovar as despesas realizadas. Considera-se, pois, irregularidade não sanada. 

5. Omissão no registro na prestação de contas de despesas realizadas no valor de R$ 1500,00 (subitem 2.4 do relatório de 
diligências). 

Constam do parecer várias despesas 02 despesas realizadas pelo candidato que não foram registradas na prestação de contas, 
no valor de R$ 1500,00. Embora o não registro dessas despesas constitua uma irregularidade, ela não ésuficiente para atrair a 
desaprovação das contas. 

6. Valor da Nota Fiscal nº 2018/138 (R$ 3.794,00), emitida pela empresa GP COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, difere daquele que 
foi lançado na prestação de contas (R$ 3.920,00) –(subitem 2.5 do relatório de diligências). 

Como se vê do próprio parecer técnico, trata-se de erro de lançamento, pois o candidato lançou no relatório de gastos o valor 
de R$ 3.920,0 e o certo éR$ 3.794,00. Portanto, a falha ora analisada éformal e não tem relevância no conjunto da prestação de 
contas. 

7. Análise da movimentação financeira –Art. 56, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (subitem 3.1 do relatório de diligências) 
–Ausência dos extratos bancários na sua forma definitiva, contemplando todo o período da campanha –Não apresentação de 
comprovantes relativos às despesas efetuadas (FEFC e Outros Recursos). 

O cotejo dos extratos bancários com as informações lançadas na prestação de contas apontou divergências entre as 
informações. Segundo o analista das contas, em relação àconta bancária 44913-0, o extrato aponta saldo credor de R$ 
2.963,73, ao passo que a prestação de contas registra saldo negativo de R$ 4.599,97. A conta do FEFC, por sua vez, apresenta 
saldo negativo de R$ 195,81, ao passo que o demonstrativo apresenta saldo positivo de R$ 20.164,59. Em relação aos recursos 
do Fundo Partidário não há divergência. 

Conclui-se, portanto, que os lançamentos inseridos na prestação de contas não refletem, de modo fidedigno, a realidade da 
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arrecadação e das despesas realizadas ao longo da campanha. Há, ainda, o registro de dívida de campanha, cuja assunção pelo 
partido não se logrou demonstrar, no valor de R$ 1.140,00. 

 8. Gastos com impulsionamento de conteúdo na internet –Diferença apurada entre os pagamentos efetuados para aquisição de 
créditos junto ao FACEBOOK e a despesa efetivamente realizada (subitem 2.6 do relatório de diligências) –valor 4.343,44. 

O candidato não logrou comprovar a utilização da totalidade do serviço contraído junto ao fornecedor Facebook Serviços On 
Line do Brasil Ltda., objetivando o impulsionamento de conteúdos na internet. Foram contratados, por intermédio da ADYEN 
DO BRASIL LTDA., créditos de impulsionamento, no valor de R$ 10.000,00, mas, ao fim, o prestador do serviço emitiu nota fiscal 
comprovando gasto no valor a menor de R$ 5.656,56. 

Há, nos documentos fiscais juntados, conforme apurado pelo órgão técnico, portanto, uma diferença no valor de R$ 4.343,44, 
que deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §§1º e 2º, da Res. TSE nº 23.553/2017, por se tratar de 
despesa paga com recursos do FEFC. 

Essa irregularidade, notadamente por se tratar inovação nas formas de realização de propaganda eleitoral, carecendo de uma 
regulação mais adequada, não tem o condão de afetar a regularidade das contas. Ademais, representa 0,74% do custo total da 
campanha declarado pelo candidato. 

9. Utilização de recursos próprios. 

Verificou-se o lançamento, a título de recursos próprios, da quantia de R$ 335.000,00 em doações financeiras, razão pela qual o 
candidato foi intimado para demonstrar a origem e disponibilidade dos recursos, nos termos do art. 64, da Res. TSE nº 
23.553/20176, nos termos do item 3.2 do relatório preliminar. 

Em que pese a alegação deduzida na defesa, o candidato não logrou trazer aos autos qualquer documento que comprove a sua 
capacidade financeira de verter o valor consignado para a sua campanha eleitoral, impedindo que a Justiça Eleitoral fiscaliza a 
verdadeira origem desses valores. 

Desse modo, deve o candidato devolver ao tesouro o montante de R$ 335.000,00, a título de RONI, nos termos do art. 34, §§2º 
e 3º, da Res. TSE n 23.553/2017. Trata-se de grave irregularidade, que corresponde a 57,26% da receita financeira declarada na 
prestação de contas. 

10. Divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela que figura dos extratos eletrônicos, 
em desconformidade com o art. 56, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017 (subitem 3.3 do relatório de 
diligências). 

O Parecer Conclusivo apurou, a partir da análise dos registros realizados na conta destinada a OR, não ser possível certificar o 
lançamento nos extratos bancários relativamente às despesas contratadas junto àViação Buião, no valor de R$ 4.000,00, e 
Edson da Imaculada Conceição, no valor de R$ 2.000,00, muito embora haja o lançamento dessas despesas na prestação de 
contas. Essa inconsistência totaliza R$ 6.000,00. 

11. DISPOSITIVO. 

Desaprovação das contas de André Luciano Vieira Costa, suplente de Deputado Estadual. 

Determinação da devolução do valor de R$ 4.343,44, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §§1º e 2º, da Res. TSE nº 
23.553/2017, por se tratar de despesa paga com recursos do FEFC. 

Determinação, ainda, da devolução ao tesouro o montante de R$ 335.000,00, a título de RONI, nos termos do art. 34, §§2º e 3º, 
da Res. TSE n 23.553/2017. (ID n° 6981238 –grifei) 

 

Opostos embargos de declaração (ID nº 6981488), foram parcialmente acolhidos, por maioria, apenas para reduzir o montante 
a ser devolvido ao Tesouro Nacional a título de RONI, em acórdão que ficou assim ementado: 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇOES DE 2018. SUPLENTE. DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS 
REJEITADAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AO TESOURO NACIONAL. 

1. Juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração. 

Esposo entendimento de que se os documentos juntados aos autos não tiverem complexidade técnica e puderem ser 
apreciados de pronto pelo Relator, deles conheço, pois posso fazer a análise sem auxílio do órgão técnico, inclusive para não 
prejudicar os candidatos. Todavia, aqueles documentos que exigem uma análise mais detalhada, com profundidade, não tenho 
conhecido deles, pois, nessa fase de julgamento, não émais possível devolver ao órgão técnico para nova análise, já que os 
embargos não se prestam para esse fim. 

No caso, trata-se de extratos de resgate de aplicações e fundos de investimentos, cuja complexidade não exige análise do órgão 
técnico, por isso, o documento deve ser conhecido. 

Documento conhecido –ID 2300495. 

2 –Mérito 
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A circunstância de não se poder aferir, com certeza, a origem e a disponibilidade do dinheiro que ingressou na conta de 
campanha sob a rubrica de doação de recursos próprios, nos termos do art. 64, da Res. TSE nº23.553/2017, ésuficiente para 
que caracterizá-lo como de origem não identificada, impondo-se a sua devolução ao Tesouro Nacional. 

Com exceção da comprovação dos resgastes realizados nas suas aplicações e fundos de investimentos, cujos extratos apenas 
vieram aos autos em sede de embargos de declaração, não há nos autos, como já assentado no acórdão embargado, elementos 
probatórios que demonstrem, de maneira inequívoca, a origem e a disponibilidade da totalidade dos recursos vertidos 
àcampanha eleitoral a título de recursos próprios. 

No período de 01/08/2016 a 07/11/2018, foram realizados resgates financeiros em fundos de investimento da conta bancária 
0710353-0, agência nº 0464-2, do Banco Bradesco S.A, cuja titularidade édo embargante, no montante de R$ 111.920,35 (cento 
e onze mil, novecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos). 

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para reduzir o valor do RONI, devendo o candidato recolher ao Tesouro 
Nacional a quantia de R$ 223.079,65, mantendo-se a desaprovação das contas. (ID n° 6982088 –grifei) 

 

No recurso especial (ID nº 6982488), com fundamento no art. 121, §4º, I, da Constituição da República e no art. 276, I, a e b, do 
Código Eleitoral, o recorrente alega violação ao art. 34, §1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, pois a doação teve sua origem 
identificada, uma vez que transitou da conta corrente particular do candidato para a de campanha, além de estar comprovado 
que “o recorrente possuía saldo disponível em ‘caderneta de poupança’, ‘outras aplicaçõeseinvestimentos’e‘outrosfundos’ 
equivalentes ao valor doado”(fl. 4). 

 

Aponta dissídio jurisprudencial, visto que o entendimento adotado pelo TRE/MG diverge da jurisprudência do TRE/MA. 

 

Requer o provimento do recurso para afastar a determinação de recolhimento ao Erário no porte de R$ 223.079,65 (duzentos e 
vinte e três mil, setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e, consequentemente, a aprovação das contas, ainda que com 
ressalvas. 

 

A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo não conhecimento do recurso especial (ID nº 12120538). 

 

Éo relatório. 

 

Decido. 

 

In casu, o Tribunal Regional, por maioria, julgou as contas do candidato desaprovadas pelos seguintes fundamentos: 

 

IMPROPRIEDADES: 

1. Descumprimento quanto àentrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, nos 
termos do art. 50, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (subitem 1.1.1 do relatório de diligências). 

475.000,00. 

 

Aponta o Analista de contas que o candidato não remeteu àJustiça Eleitoral, tempestivamente, os relatórios financeiros 
referentes aos registros das movimentações financeiras de recursos estimáveis em dinheiro e em espécie. 

 

Éobrigação do candidato, por força do art. 50, I, da Res. TSE nº 23.553/2017, o encaminhamento àJustiça Eleitoral, no prazo de 
até 72 horas, a contar do seu recebimento, dos dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento da 
campanha eleitoral. Nos termos do §2º do referido artigo, considera-se data de recebimento o dia do ”efetivo crédito nas 
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento 
coletivo”. 

 

O candidato alega que as doações foram informadas àJustiça Eleitoral, ainda que fora do prazo, mediante relatório financeiro, 
permitindo a identificação do respectivo doador. 
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A entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha caracteriza omissão de informação que obsta o controle 
concomitante de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social, nos termos do art. 50, §§6º e 7º, 
Res.-TSE 23.553/2017. Todavia, trata-se de mera impropriedade que não tem o condão de atrair a desaprovação das contas. 

 

2. Omissão quanto àentrega de prestação de contas parcial, contrariando o art. 50, II e §4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 
(subitem 1.1.2 do relatório de diligências). 

 

Aponta o analista de contas que o candidato não apresentou o registro de toda movimentação financeira de sua campanha no 
prazo estipulado pela Justiça Eleitoral, executando-o, posteriormente, em desacordo com art. 50, §4º, da Resolução 
23.553/2017. 

 

O candidato, após diligenciado, declara que ao perceber a ausência dos lançamentos de despesas em sua prestação de contas, 
procedeu a retificação das informações posteriormente, entendendo essa falha um erro material que fora devidamente 
retificado. 

 

A Resolução TSE nº 23.553/2017, art. 50, §4º, estabelece o prazo para envio àJustiça eleitoral, por meio do SPCE, do registro da 
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro, na prestação de contas. O lançamento posterior dessas informações não 
supre a sua ausência anterior. 

 

A omissão na entrega da prestação parcial, ou mesmo de qualquer movimentação ocorrida no período, no entanto, deve ser 
analisada quando do julgamento da prestação de contas final, “de acordo com a quantidade e os valores envolvidos, na 
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo, conforme o caso, levar àsua rejeição”, nos termos dos §§6º e 
7º, art. 50 da Resolução n. 23.553/2017. 

 

Dessa forma, a omissão deve ser valorada em conformidade com a totalidade da prestação de contas. No caso, os valores 
constaram da prestação de contas final, possibilitando, assim, o controle da sua regularidade pela Justiça Eleitoral. 

 

IRREGULARIDADES: 

3. Doações realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, 
revelando indícios de omissão de receitas, em desarmonia com o art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017 –valor 852,00 e RR 
4.575,00 (itens 1,2 e 2.3, do relatório de diligências). 

 

Aponta o analista das contas que, no cruzamento de informações constantes da prestação de contas em apreço e a base de 
dados da Justiça Eleitoral, detectou-se a existência de várias omissões de receitas financeiras no valor total de R$ 852,00 e R$ 
4.575,00, que não foram registradas na prestação de contas do candidato. 

 

O candidato, devidamente diligenciado, alegou “Erro material segue Retificadora com alteração dos CPF corretos e apresenta 
prestação de contas retificadora”. Porém, não houve manifestação direta do candidato para esclarecer as receitas financeiras 
acima referentes a doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos. 

 

O art. 56, da Resolução TSE 23.553/2017, dispõe que todos os recursos recebidos devem ser declarados na prestação de contas, 
para devida publicidade da fonte de recursos da campanha, seja ela estimável ou financeira. 

 

Além disso, observa-se pela leitura do §6º, II, §7º, II e §10º, abaixo transcrito, que as despesas de uso comum devem, 
obrigatoriamente, ser registradas na prestação de contas do responsável pelo seu pagamento. 

 

Portanto, considero que os argumentos trazidos pelo candidato não foram aptos a esclarecer a irregularidade apontada, 
restando como não sanada a omissão de receitas no valor total de R$ 852,00. 

 

4. Indícios de omissão quanto àidentificação dos verdadeiros fornecedores da campanha eleitoral (subitem 2.2 do relatório de 
diligências) –valor 33.984,70. 
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No parecer técnico, consta que houve “validação de fornecedores junto àSecretaria da Receita Federal do Brasil quanto 
àregularidade da situação fiscal dos fornecedores. Após confrontar as informações relacionadas àidentificação dos 
fornecedores constantes da prestação de contas com a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sistema 
detectou possíveis inconsistências quanto àsua situação fiscal, evidenciando indícios de omissão quanto àidentificação dos 
verdadeiros fornecedores da campanha eleitoral (subitem 2.2 do relatório de diligências) –valor 33.984,70.” 

 

Na defesa, o candidato afirma que: “Quanto aos fornecedores sem validação junto a Receita Federal, cumpre salientar que eles 
são pessoas carentes e, em grande parte, com problemas de cadastro junto aquele órgão. No entanto, não há que se falar em 
omissão quando há identificação dos verdadeiros fornecedores, posto que os recibos de pagamento constantes da retificadora 
juntamente com os documentos de identidade de cada fornecedor refutam tese de ocultação de contratação. Não obstante a 
regular identificação dos fornecedores através das respectivas cédulas de identidade, o ora peticionário tem tentado obter 
junto a esses fornecedores, seus respectivos cadastros de pessoas físicas –até então sem êxito. Tal ponto, por sua vez só gera 
efeitos no âmbito formal da prestação, vez que materialmente todas as despesas vinculadas estão descritas e comprovadas.” 

 

No caso, os vários fornecedores não apresentaram CPF válido, a saber: 

DESPESAS COM SITUAÇÃO CADASTRAL INCONSISTENTE 

01/09/2018 000.000.000-00TIAGO MIRANDA PRATES 8.000,00 2,69 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-01ANA CAROLINA BARBOSA DA SILVA 500,00 0,17 CPF Inválido 

04/10/2018 000.000.000-02RICHARD FILIPE EPIFANIO SILVA 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-03ANA CAROLINA SOARES 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-04ANA CAROLINA ALVES DA PAIXAO 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-05THIAGO PEREIRA DOS SANTOS 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-06NOADIA GONCALVES SANTOS BARBOSA 

500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-07LETICIA APARECIDA 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-09RAYANE LUCAS 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-10BARBARA REGINA 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-11BRENO FERNANDES 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-12AMANDA APARECIDA DA SILVA 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-13ALEVYS FONSECA 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-14CAMILA CHARLIANE FERREIRA 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-15ANDREIA KELLY SOARES 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-16LIDIANE FERNANDA 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-17BRENDA APARECIDA 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-20MARINA DA IMACULADA CONCEICAO 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-25FLORENTINA DE JESUS MOREIRA 250,00 0,08 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-30MARCELO ALEXANDRINO DE SOUZA 4.000,00 1,34 CPF Inválido 

01/09/2018 000.000.000-31SARA RIBEIRO DA SILVA 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 004.039.537-77VITOR DE FREITAS 1.000,00 0,34 CPF Inválido 

11/09/2018 03.543.395/0001-09RODRIGUES E SANTIAGO LTDA 332,70 0,11 CNPJ Inválido 

05/10/2018 07.647.651/0001-36MUNDIAL PIROTECNIA LTDA 1.530,00 0,51 CNPJ Inválido 

01/09/2018 076.843.196-08WILLER PEREIRA JUNIOR 1.000,00 0,34 CPF Inválido 

01/09/2018 088.798.236-81MARIANA HELENA PAIXAO 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 100.822.696-36JOSIANE JANAINA DA SILVA GAIA 750,00 0,25 CPF Inválido 

01/09/2018 112.305.425-66EDSON DA IMACULADA CONCEICAO 2.000,00 0,67 CPF Inválido 
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01/09/2018 113.861.603-01ERIKA CRISTINA DUARTE 250,00 0,08 CPF Inválido 

01/09/2018 115.274.676-03VIVIANE RODRIGUES DE PAULA 600,00 0,20 CPF Inválido 

01/09/2018 122.857.855-46GLEISON SANTOS DE SOUZA 250,00 0,08 CPF Inválido 

01/09/2018 130.725.616-69DANIELA DIAS DOS ANJOS 500,00 0,17 CPF Inválido 

27/09/2018 16.701.742/0001-84EDNA CIRILO DOS SANTOS 572,00 0,19 Baixada 

01/09/2018 371.495.986-96CLEBER ESTEVES GAIA 750,00 0,25 CPF Inválido 

01/09/2018 391.834.596-54IZOLINA SIQUEIRA DE ALMEIDA 250,00 0,08 CPF Inválido 

01/09/2018 577.591.195-43EDNA ALVES FERREIRA 500,00 0,17 CPF Inválido 

01/09/2018 599.135.596-10MAURA COELHO PINT0 250,00 0,08 CPF Inválido 

06/09/2018 670.370.086-15GIOVANI AUGUSTO GUIMARAES 1.200,00 0,40 CPF Inválido 

01/09/2018 872.391.166-22MARIA PIEDADE FERREIRA DA SILVA 500,00 0,17 CPF Inválido. 

 

O Candidato não apresentou os CPFs válidos dos fornecedores para comprovar as despesas realizadas. Considera-se, pois, 
irregularidade não sanada. 

 

5. Omissão no registro na prestação de contas de despesas realizadas no valor de R$ 1500,00 (subitem 2.4 do relatório de 
diligências). 

 

Constam do parecer várias despesas 02 despesas realizadas pelo candidato que não foram registradas na prestação de contas, 
no valor de R$ 1500,00. Embora o não registro dessas despesas constitua uma irregularidade, ela não ésuficiente para atrair a 
desaprovação das contas. 

 

6. Valor da Nota Fiscal nº 2018/138 (R$ 3.794,00), emitida pela empresa GP COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, difere daquele que 
foi lançado na prestação de contas (R$ 3.920,00) –(subitem 2.5 do relatório de diligências). 

 

Segundo o parecer técnico, “juntamente com essa despesa de R$ 3.920,00, encontram-se no mesmo Relatório outros gastos 
contratados com a mesma empresa, nos valores de R$ 7.900,00 e R$ 1.798,00, perfazendo o montante de R$ 13.618,00. O 
somatório correto deveria conter o valor de R$ 3.794,00 (valor real da Nota Fiscal nº 2018/138), em lugar de R$ 3.920,00, o 
que, então, totalizaria R$ 13.492,00.” De qualquer forma, no extrato bancário, observa-se que o referido montante (R$ 
13.492,00) foi pago corretamente, por meio do cheque nº 91.202, na conta nº 44.914-8 (FEFC). Entretanto, remanesce a falha 
apontada nesse subitem, haja vista que no aludido Relatório inseriu-se um valor superior ao que deveria ter sido lançado.” 

 

Como se vê do próprio parecer técnico, trata-se de erro de lançamento, pois o candidato lançou no relatório de gastos o valor 
de R$ 3.920,0 e o certo éR$ 3.794,00. Portanto, a falha ora analisada éformal e não tem relevância no conjunto da prestação de 
contas. 

 

7. Análise da movimentação financeira –Art. 56, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (subitem 3.1 do relatório de diligências) 
–Ausência dos extratos bancários na sua forma definitiva, contemplando todo o período da campanha –Não apresentação de 
comprovantes relativos às despesas efetuadas (FEFC e Outros Recursos) 

 

O cotejo dos extratos bancários com as informações lançadas na prestação de contas apontou divergências entre as 
informações. Segundo o analista das contas, em relação àconta bancária 44913-0, o extrato aponta saldo credor de R$ 
2.963,73, ao passo que a prestação de contas registra saldo negativo de R$ 4.599,97. 

 

A conta do FEFC, por sua vez, apresenta saldo negativo de R$ 195,81, ao passo que o demonstrativo apresenta saldo positivo de 
R$ 20.164,59. Em relação aos recursos do Fundo Partidário não há divergência. 

 

Conclui-se, portanto, que os lançamentos inseridos na prestação de contas não refletem, de modo fidedigno, a realidade da 
arrecadação e das despesas realizadas ao longo da campanha. Há, ainda, o registro de dívida de campanha, cuja assunção pelo 
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partido não se logrou demonstrar, no valor de R$ 1.140,00. 

 

8. Gastos com impulsionamento de conteúdo na internet –Diferença apurada entre os pagamentos efetuados para aquisição de 
créditos junto ao FACEBOOK e a despesa efetivamente realizada (subitem 2.6 do relatório de diligências) –valor 4.343,44. 

 

O candidato não logrou comprovar a utilização da totalidade do serviço contraído junto ao fornecedor Facebook Serviços On 
Line do Brasil Ltda., objetivando o impulsionamento de conteúdos na internet. Foram contratados, por intermédio da ADYEN 
DO BRASIL LTDA., créditos de impulsionamento, no valor de R$ 10.000,00, mas, ao fim, o prestador do serviço emitiu nota fiscal 
comprovando gasto no valor a menor de R$ 5.656,56. 

 

Há, nos documentos fiscais juntados, conforme apurado pelo órgão técnico, portanto, uma diferença no valor de R$ 4.343,44, 
que deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §§1º e 2º, da Res. TSE nº 23.553/2017, por se tratar de 
despesa paga com recursos do FEFC. 

 

Essa irregularidade, notadamente por se tratar inovação nas formas de realização de propaganda eleitoral, carecendo de uma 
regulação mais adequada, não tem o condão de afetar a regularidade das contas. Ademais, representa 0,74% do custo total da 
campanha declarado pelo candidato. 

 

9. Utilização de recursos próprios. 

 

Verificou-se o lançamento, a título de recursos próprios, da quantia de R$ 335.000,00 em doações financeiras, razão pela qual o 
candidato foi intimado para demonstrar a origem e disponibilidade dos recursos, nos termos do art. 64, da Res. TSE nº 
23.553/20176, nos termos do item 3.2 do relatório preliminar. 

 

O candidato manifestou-se na petição de Id 2010345, nos seguintes termos: 

 

No que diz respeito aos recursos próprios utilizados na campanha, o ora peticionário tem a esclarecer que os mesmos são 
advindos de proventos de trabalho e da comercialização de um bem pessoal constante da sua declaração de imposto de renda, 
já em poder deste órgão. Sendo certo que o valor utilizado em sua campanha mantém coerência com sua perspectiva 
patrimonial constante da sua declaração de imposto de renda. 

 

Em que pese a alegação deduzida na defesa, o candidato não logrou trazer aos autos qualquer documento que comprove a sua 
capacidade financeira de verter o valor consignado para a sua campanha eleitoral, impedindo que a Justiça Eleitoral fiscaliza a 
verdadeira origem desses valores. 

 

Desse modo, deve o candidato devolver ao tesouro o montante de R$ 335.000,00, a título de RONI, nos termos do art. 34, §§2º 
e 3º, da Res. TSE n 23.553/2017. 

 

Trata-se de grave irregularidade, que corresponde a 57,26% da receita financeira declarada na prestação de contas. 

 

10. Divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela que figura dos extratos eletrônicos, 
em desconformidade com o art. 56, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017 (subitem 3.3 do relatório de 
diligências). 

 

O Parecer Conclusivo apurou, a partir da análise dos registros realizados na conta destinada a OR, não ser possível certificar o 
lançamento nos extratos bancários relativamente às despesas contratadas junto àViação Buião, no valor de R$ 4.000,00, e 
Edson da Imaculada Conceição, no valor de R$ 2.000,00, muito embora haja o lançamento dessas despesas na prestação de 
contas. Essa inconsistência totaliza R$ 6.000,00. 

 

11. DISPOSITIVO. 
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Pelo exposto, desaprovo as contas de André Luciano Vieira Costa, suplente de Deputado Estadual. 

 

Determino a devolução do valor de R$ 4.343,44, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §§1º e 2º, da Res. TSE nº 
23.553/2017, por se tratar de despesa paga com recursos do FEFC. 

 

Determino, ainda, a devolução ao tesouro o montante de R$ 335.000,00, a título de RONI, nos termos do art. 34, §§2º e 3º, da 
Res. TSE n 23.553/2017. (ID nº 6981288 –grifei) 

 

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a Corte Regional decidiu por reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro 
Nacional nesses termos: 

 

Ao verificar, nesse contexto, as informações constantes das vinte e seis páginas que integram o documento de Id 2300495, 
constatei, no período de 01/08/2016 a 07/11/2018, resgates financeiros em fundos de investimento da conta bancária 0710353-
0, agência nº 0464-2, do Banco Bradesco S.A, cuja titularidade édo embargante, no montante de R$ 111.920,35 (cento e onze 
mil, novecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos). 

 

Há, consequentemente, uma vez demonstrada a origem e a disponibilidade, ou seja, a licitude de parte do recurso vertido 
àconta de campanha, que se realizar o abatimento do valor de R$ 111.920,35 do montante de R$ 335.000,00 que foi 
consignado no acórdão, totalizando R$ 223.079,65, que devem ser recolhidos pelo embargante ao Tesouro Nacional, a título de 
RONI. 

 

Isso posto, acolho parcialmente os embargos de declaração para reduzir o valor do RONI, devendo o candidato recolher ao 
Tesouro Nacional a quantia de R$ 223.079,65, mantendo-se a desaprovação das contas. (ID nº 6981138 –grifei) 

 

Todavia, a corrente vencida na Corte Regional concluiu estar devidamente evidenciada nos autos a origem dos recursos diante 
da declaração de bens apresentada pelo candidato em momento oportuno, em que pese concluir pela desaprovação das contas 
em virtude das demais irregularidades constatadas. Confira-se: 

 

Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, referente às Eleições 2018. 

 

Foi identificado pelo órgão técnico o valor de R$ 335.000,00 utilizados na campanha, provenientes de recursos próprios, não 
comprovado a capacidade econômica do candidato para realização de tal doação. Foi solicitado ao candidato esclarecimentos 
sobre a origem e a disponibilidade dos recursos financeiros e os respectivos documentos comprobatórios. 

 

O candidato em manifestação afirma que declarou no processo de registro de candidatura a sua disponibilidade financeira, o 
que por si constitui lastro suficiente para as doações realizadas para sua própria campanha. 

 

Quanto a esse item, peço vênias ao e. Relator, para discordar de sua posição. Em análise àdeclaração de bens do candidato 
apresentada no RCAN 0602212-46.2018.6.13.0000, verifica-se que constam bens, como ‘aplicações e investimentos’, ‘caderneta 
de poupança’, ‘aplicações e investimentos’ e outros que totalizam valor superior a R$335.000,00, o que demonstra sua 
capacidade econômica para fazer doações para sua própria campanha consistindo em lastro presumivelmente lícito. 

 

Destaque-se que a declaração de bens possui presunção de veracidade das informações ali contidas, até podendo ser 
desconstituída desde que presentes indícios e elementos que indiquem fraude na declaração, o que não foi demonstrado nos 
autos. 

 

No entanto, entendo que permanecem as outras irregularidades apontadas pelo e. Relator, que são suficientes para levar 
àdesaprovação das contas. 

 

Diante do exposto, julgo desaprovadas as contas de campanha de André Luciano Vieira Costa, nos termos do art. 77, III, da 
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Resolução/TSE 23.553/2017, e determino a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 4.343,44, oriundos do FEFC, nos 
termos do art. 82, §§1º e 2º, do mesmo diploma legal. (ID nº 6981138 –grifei) 

 

Consoante moldura fática delineada no acórdão regional, o recorrente empregou R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil 
reais) em favor de sua própria campanha, mediante transferência bancária eletrônica, provenientes de recursos próprios. 

 

Intimado a esclarecer a origem do recurso, André Luciano Oliveira Costa afirmou que declarou sua disponibilidade financeira no 
registro de candidatura e que isso comprovaria sua capacidade para realizar a doação. Apesar disso, a Corte Regional, por 
maioria, concluiu não demonstrada a origem de parte desses recursos, no montante de R$ 223.079,65 (duzentos e vinte e três 
mil, setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) aplicados na conta de campanha. 

 

Argumentou que o art. 34, §1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017 foi afrontado pelo Tribunal a quo, pois “a origem da doação foi 
comprovada nos autos, assim como a capacidade financeira do candidato”, portanto “não há respaldo para a determinação de 
recolhimento do valor de R$ 223.079,65 ao Tesouro Nacional, devendo ser tal penalidade afastada. Com isso, apresenta-se 
claro que as contas de campanha do recorrente não deveriam sequer ser desaprovadas” (ID nº 6982488, fl. 5). 

 

Diante das peculiaridades dos autos, entendo que a conclusão firmada no voto vencido éa que melhor se adéqua ao caso 
concreto. 

 

Na hipótese presente, não se pode, por ilação, entender que o recurso tem origem não identificada, haja vista ter o montante 
empregado transitado de conta corrente pessoal do candidato para a conta específica de campanha, podendo-se atestar sua 
capacidade financeira por meio da declaração de bens apresentada por ocasião do registro de candidatura. 

 

Nessa esteira, a contribuição ofertada àcampanha eleitoral pelo próprio candidato atende aos parâmetros legais, porquanto se 
restringiu a valor abaixo do limite de gastos estabelecido ao cargo de deputado estadual em Minas Gerais –R$ 1.000.000,00 (um 
milhão)[1] –, e evidenciada nos autos a origem dos recursos diante da declaração de bens apresentada pelo candidato em 
momento oportuno. 

 

Assim, a definição a priori desse recurso como ilícito ultrapassa os parâmetros do razoável, haja vista que a Corte de origem 
partiu de meras ilações para refutar a regularidade do emprego do referido montante na campanha do recorrente a título de 
recursos próprios. 

 

Por tudo isso, entendo que deve ser reconhecida a regularidade da operação realizada e afastada a determinação do Tribunal a 
quo de ressarcimento ao Erário no valor de R$ 223.079,65 (duzentos e vinte e três mil, setenta e nove reais e sessenta e cinco 
centavos), pois demonstrado que o valor doado encontra-se em consonância com o patrimônio declarado no registro de 
candidatura. 

 

Entretanto, diante do conjunto de outras tantas irregularidades, entendeu a Corte regional que a higidez e a confiabilidade das 
contas foram maculadas, julgando-as desaprovadas. 

 

Nesse contexto, para rever a conclusão a que chegou o TRE/MG a fim de assentar que as irregularidades em seu conjunto não 
comprometeram a regularidade das contas, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que éinadmissível nesta instância 
especial (Súmula nº 24/TSE). 

 

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, com base no art. 36, §7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior 
Eleitoral, apenas para afastar a determinação de ressarcimento ao Erário no valor de R$ 223.079,65 (duzentos e vinte e três mil, 
setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), mantendo-se as demais determinações do Tribunal de origem. 

 

Publique-se. 

 

Brasília, 26 de setembro de 2019. 
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Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 

Relator 

[1] Lei nº 13.488, de 6 de outubro de 2017 

Art. 7º. Em 2018, o limite de gastos será de: 

I –R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para as campanhas dos candidatos às eleições de Deputado Federal; 

II –R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para as campanhas dos candidatos às eleições de Deputado Estadual e Deputado 
Distrital. (Grifei) 

 

Processo 0601445-13.2018.6.20.0000

index: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549)-0601445-13.2018.6.20.0000-[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - 
Extemporânea/Antecipada, Representação]-RIO GRANDE DO NORTE-NATAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0601445-13.2018.6.20.0000 –CLASSE 1320 –NATAL –RIO GRANDE DO NORTE 

Relator: Ministro Sérgio Banhos 

Recorrente: Rivelino Câmara 

Advogado: Raffael Gomes Campelo –OAB: 9093/RN e outros 

Recorrente: Walter Pereira Alves 

Advogado: Leonardo Palitot Villar de Mello –OAB: 6250/RN e outros 

Recorrente: Raimundo Nonato Pessoa Fernandes 

Advogado: Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa –OAB: 5695/RN e outros 

Recorrido: Ministério Público Eleitoral 

DECISÃO 

Trata-se de recursos especiais interpostos por Rivelino Câmara, então prefeito do Município de Patú/RN, e por Raimundo 
Nonato Pessoa Fernandes (IDs 7405838 e 7405938), bem como de recurso eleitoral apresentado por Walter Pereira Alves (ID 
7405488) em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (ID 7405138) que, àunanimidade, julgou 
intempestiva a manifestação de José Agripino Maia para não conhecê-la, bem como entendeu não transferir para o mérito a 
questão prejudicial de inépcia da inicial suscitada pelos representados Walter Pereira Alves e Rivelino Câmara e, no mérito, 
negou provimento aos recursos eleitorais, mantendo a decisão que julgou procedente o pedido de aplicação de multa por 
propaganda antecipada, assim como o valor estipulado em R$ 15.000,00, de maneira individual. 

O acórdão regional tem a seguinte ementa (ID 7405238): 

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO.  RECURSO INTERPOSTO POR UM DOS 
REPRESENTADOS APÓS O DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 96, §8º, DA LEI 9.504/97. NÃO CONHECIMENTO. DEMAIS 
RECURSOS CONHECIDOS. PROPAGANDA ELEITORAL VEDADA. SHOWMÍCIO. EVENTO CONJUGANDO APRESENTAÇÃO DE 
ATRAÇÕES MUSICAIS E DISCURSOS DE POLÍTICOS E PRÉ-CANDIDATOS. EMPREGO DE EXPRESSÕES DE CUNHO CLARAMENTE 
DIRECIONADO ÀS ELEIÇÕES. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO. MEIO PROSCRITO. CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 
36, §3º, E 39, §7º, DA LEI Nº 9.504/97. DESPROVIMENTO. 

1.    Não se conhece de recurso interposto por um dos representados em inobservância ao prazo de um dia previsto no art. 96, 
§8º, da Lei n.º 9.504/97, ante sua flagrante intempestividade. 

2.    Resta caracterizado “showmício” em evento configurado pela conjugação de apresentações musicais e outros elementos 
que denotam o ar de festividade, com a conjugação de discursos de políticos e pré-candidatos, sobretudo quando clara a 
alusão a pleito vindouro. 

3.    Não se exige o “pedido explícito de voto”, que importa àcaracterização de propaganda antecipada quando lícito o meio 
utilizado, para a caracterização de “showmício”, dado o recurso a meio proscrito. 

4.    Incidência de multa, como sanção pecuniária, em obediência ao disposto no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97. 

5. Recursos aos quais se nega provimento. 

Nas razões do recurso especial, Rivelino Câmara sustenta, em suma, que: 
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está caracterizada a ofensa ao art. 39, §7º, da Lei 9.504/97 ao equiparar evento em ambiente fechado a showmício; 

não houve pedido votos nem menção a pretensa candidatura nos discursos apontados no acórdão regional, mas, sim, prestação 
de contas de todas as suas realizações como gestor municipal; 

a Corte Regional Eleitoral equivocou-se ao entender que sua festa de aniversário configuraria showmício, pois o evento ocorreu 
antes do período vedado pela legislação eleitoral, sem apresentação de artistas nem conotação eleitoral; 

as alterações introduzidas pela Lei 13.165/2015 na Lei 9.504/97, a qual ampliou os atos lícitos que podem ser realizados por pré-
candidatos, devem incidir nos fatos em análise, de forma a afastar os precedentes mais restritivos utilizados na fundamentação 
do acórdão regional; 

há dissídio jurisprudencial entre o acórdão do Tribunal a quo e precedente do TRE/PA no tocante àaplicação de multa sem 
previsão legal em virtude da prática de showmício. 

Requer o provimento do recurso especial, a fim de que seja reconhecida a inexistência da prática de qualquer ato ilícito. 

Raimundo Nonato Pessoa Fernandes aduz, em síntese, que: 

a jurisprudência desta Corte Superior exige o pedido explícito de voto para a configuração da propaganda extemporânea; 

o TRE/RN aplicou ao caso interpretação restritiva sobre o conceito de pedido explícito de voto, mas, em julgado recente, inovou 
para conferir maior liberdade no exercício da política por pré-candidatos; 

ainda que o fato em análise fosse interpretado como evento público, não existiria ilicitude, em razão da ausência do pedido 
expresso ou explícito de votos por parte do recorrente e por não se tratar de showmício; 

o acórdão regional afrontou o art. 36-A da Lei 9.504/97 ao enquadrar evento festivo, no qual realizou discurso, sem pedido de 
votos ou proclamação de candidatura, como showmício; 

o valor da multa que lhe foi aplicada édesarrazoada e desproporcional em relação àsua conduta, motivo pelo qual deve ser 
reduzida ao seu patamar mínimo legal. 

Postula o provimento do recurso especial, a fim de que seja reformado o acórdão regional para julgar improcedente o pedido, 
ou a fim de que o valor da multa que lhe foi imposta seja reduzido para o menor patamar permitido. 

Por seu turno, Walter Pereira Alves alega, nas razões do seu recurso eleitoral, que: 

a inicial deve ser considerada inepta, haja vista que o pedido nela contido, consistente na aplicação da sanção do art. 36 da Lei 
9.504/97, não evidencia a causa de pedir da propaganda irregular decorrente da realização de showmício, o que configura o 
vício disposto art. 330, §1º, III, do Código de Processo Civil; 

as declarações que lhe foram atribuídas não configuram propaganda eleitoral antecipada, pois não houve apresentação de sua 
candidatura ao pleito de 2018 no evento em exame; 

não há previsão legal para aplicação de multa pela realização de showmício. 

Pugna pelo reconhecimento da prejudicial de mérito levantada, ou, caso a questão seja superada, postula o julgamento pela 
reforma da decisão constante dos autos. 

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 7406138). 

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento dos apelos. Ressalta que constitui erro grosseiro a 
interposição de recurso eleitoral por Walter Pereira Alves, porquanto o apelo cabível àespécie seria o recurso especial, o que 
inviabiliza a análise das razões e impossibilita a aplicação dos princípios da fungibilidade ao caso em apreço (ID 12587388). 

Por despacho (ID 15323938), determinei a intimação do recorrente para se manifestar quanto ao fundamento do parecer da 
PGE, tendo em vista o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. 

O recorrente apresentou petição (ID 15523138), na qual afirma que houve erro material no momento do protocolo da peça 
processual, razão por que postula o deferimento da apreciação da peça processual correta, anexada àpresente petição. 

Em razão do término do biênio do Ministro Admar Gonzaga, os autos foram redistribuídos àminha relatoria. 

Éo relatório. 

 

Decido. 

Os recursos são tempestivos. 

Embora não conste dos autos certidão de publicação do acórdão regional no Diário da Justiça Eletrônico, verifica-se a 
tempestividade dos apelos, visto que o aresto foi anexado ao PJE em 29.11.2018, quinta-feira (ID 7405138), e os recursos 
especiais de Rivelino Câmara e Raimundo Nonato Pessoa Fernandes foram apresentados em 3.12.2018, segunda-feira (IDs 
7405838 e 7405938), em peça subscrita por advogados habilitado nos autos (IDs 7404188 e 7403638). 

Já Walter Pereira Alves, regularmente representado (7403888) interpôs recurso eleitoral em 2.12.2018. 
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O recorrente alega a existência de erro material no momento do protocolo do apelo especial, consistente na interposição da 
mesma peça processual apresentada por ocasião da apresentação do recurso eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte. 

Alega que o Tribunal de origem admitiu o processamento do arquivo apresentado de forma equivocada e, em razão disso, não 
pode retificar o erro tempestivamente. 

Postula a aplicação do princípio da fungibilidade e da boa-fé, a fim de que as razões de seu apelo especial apresentadas em 
23.8.2019 sejam apreciadas. 

Com efeito, na linha do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, conforme preconizam os arts. 121, §4º, da Constituição Federal 
e 276, I, a e b, do Código Eleitoral, o recurso cabível contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral éo recurso 
especial eleitoral. 

Sobre o tema, esta Corte já firmou o entendimento de que “não há como aplicar o princípio da fungibilidade, porquanto a 
interposição de recurso eleitoral ao invés do especial configura erro grosseiro se a peça recursal não demonstrou 
adequadamente os pressupostos específicos do recurso, consistentes na violação a dispositivo legal ou constitucional ou 
dissídio jurisprudencial” (AgR-AI 0600165-29, de minha relatoria, DJE de 28.8.2019). 

Na mesma linha: “O erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.” (AgR-AI 839-65, rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJE de 11.12.2014). 

De qualquer sorte, ainda que fosse superável esse óbice, ressalto que a tese alusiva àsuposta inépcia da inicial foi rejeitada na 
origem, por se confundir com o próprio mérito. 

Eis o trecho do acórdão regional, no que interessa ao caso (ID 7405188): 

[...] 

Embora pense que a interpretação restritiva da vedação de conteúdo éa mais adequada, seja no plano factual seja no próprio 
plano jurídico, écerto que esta corte já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, seguindo linha diversa, em razão de 
que destaco o julgamento do Recurso na Rp n.º 0600832-90.2018.6.20.0000, por mim relatado: “DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 
2018. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ANÁLISE DO CONTEXTO DO USO DAS EXPRESSÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO 
APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A norma eleitoral vigente conferiu maior liberdade ao exercício da política 
aperfeiçoando o direito fundamental de acesso àinformação, titularizado pelo eleitor, e reduzindo custos com a diminuição do 
período de propaganda. 2. Há necessidade de analisar o contexto para identificar a existência de pedido explícito de voto. 3. 
Inexistência de tal contexto no caso concreto. 4. Recurso desprovido”. 

Naquela oportunidade, a Corte assentou a diferenciação entre pedidos expresso e explícito. Segundo consolidou-se, o primeiro 
termo refere-se ao pedido de voto, propriamente considerado, representado pela expressão “vote em mim” e variações 
semânticas. Por explícito, se entenderia a conjugação do pedido dentro de um contexto maior, cujo produto permita reconhecer 
o pedido de voto. 

Analisando a demanda posta, verifico que a petição inicial falha no destaque dos pontos que ensejariam o reconhecimento da 
propaganda antecipada correspondente ao “pedido explícito de voto”, parecendo seguir premissa oposta àquela legalmente 
adotada, que, consoante dito, autoriza a menção àpretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos, assim como a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas. As falas apresentadas não 
transbordam de tal autorização de forma que não ingressam na ilicitude do conteúdo vedado. 

[...] 

Pelo que se depreende do trecho acima, a petição inicial descreveu o caráter ilícito da conduta, embora sob perspectiva diversa 
da que preconiza a existência de propaganda eleitoral antecipada apenas quando presente o pedido explícito de voto. 

Além disso, não se vislumbra (nem se aponta) a existência de prejuízo para a defesa dos representados, de sorte que não 
caberia pronunciar a nulidade, a teor do art. 219, parágrafo único, do Código Eleitoral. 

No que tange às questões de fundo, ressalto que há similitude com os apelos dos demais recorrentes, os quais serão analisados 
abaixo. 

No caso, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte manteve a sentença que julgou procedente o pedido de aplicação 
de multa por propaganda antecipada, em meio proscrito, bem como o valor estipulado em R$ 15.000,00, de maneira individual, 
por entender que o evento realizado pelo recorrente Rivelino Câmara, então prefeito do Município de Patú/RN, para a 
comemoração de seu aniversário configurou showmício, no qual foram promovidas as candidaturas dos recorrentes Raimundo 
Nonato Pessoa Fernandes e Walter Pereira Alves aos cargos de deputado estadual e federal, respectivamente, no pleito de 
2018. 

Os recorrentes apresentam pretensões recursais convergentes. Assim sendo, procedo àanálise conjunta da matéria tratada nos 
recursos especiais. 

Os recorrentes apontam violação aos arts. 36-A e 39, §7º, da Lei 9.504/97, sob o argumento de que a festa realizada em 
ambiente fechado para comemorar o aniversário de Rivelino Câmara, então prefeito do Município de Patú/RN, não configura 
propaganda antecipada, na modalidade showmício, porquanto o evento ocorreu antes do período vedado pela legislação 
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eleitoral, sem apresentação de artistas ou conotação eleitoral. 

Sustentam a inexistência de pedido votos ou de menção a pretensa candidatura nos discursos apontados no acórdão regional, 
tendo apenas procedido a uma prestação de contas de todas as realizações do recorrente Rivelino Câmara como gestor 
municipal. 

Sobre a questão, o TRE/RN, soberano na análise de fatos e provas, assentou o seguinte (ID 7405188): 

[...] 

A) Questões preliminares 

Os Representados WALTER PEREIRA ALVES e RIVELINO CAMARA alegam questão prejudicial envolvendo a inépcia da inicial. 

Sustentam o alegado na ausência de causa de pedir quanto àtipicidade alegada pelo representante, bem como que, da 
narração dos fatos, não decorre logicamente a conclusão, devendo ser reconhecida a previsão legal constante do art. 330, §1º, 
I, do Código de Processo Civil. 

Contudo, tem-se que os argumentos apresentados se confundem com a própria análise do mérito, pelo que descabe acolher tal 
suscitação como preliminar. 

B) Mérito 

Analisando a demanda, verifica-se que o Representante busca atribuir aos Representados a realização de propaganda eleitoral 
antecipada, em afronta àlegislação eleitoral, e ainda, intenta caracterizar essa violação como showmício, meio vedado pela 
legislação regente, consoante identifica o seguinte trecho: “Com efeito, no caso presente, o primeiro representado, a pretexto 
de festejar seu aniversário, promoveu um showmício no centro de Patú/RN para promover, antes do período permitido de 
campanha eleitoral, as pré-candidaturas dos demais representados. E estes, por sua vez, se aproveitaram do evento –ilícito em 
sua forma (showmício) –e, anuindo com ele, promoveram-se eleitoralmente, visando o pleito vindouro. A conduta em questão 
viola, a um só tempo, a vedação àrealização de propaganda eleitoral antes de 16 de agosto do ano da eleição e a realização de 
showmício ou de evento assemelhado para promoção de candidatos”. 

[...] 

Analisando a demanda posta, verifico que a petição inicial falha no destaque dos pontos que ensejariam o reconhecimento da 
propaganda antecipada correspondente ao “pedido explícito de voto”, parecendo seguir premissa oposta àquela legalmente 
adotada, que, consoante dito, autoriza a menção àpretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos, assim como a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas. As falas apresentadas não 
transbordam de tal autorização de forma que não ingressam na ilicitude do conteúdo vedado. 

2) meio proscrito - “showmício” 

Consoante dito, as vedações impostas àpropaganda política não são limitadas ao conteúdo, mas, em verdade, dirigem-se 
substancialmente aos meios, para que o poder econômico ou mesmo o poder de comunicação ou acesso aos veículos de mídia 
desigualem os cidadãos. 

Especificamente sobre a vedação de realização de propaganda na modalidade showmício, dispõe o art. 39, §7º, da Lei n.º 
9.504/97: ‘§7º Éproibida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos, bem como a 
apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral”. 

No que atine àdefinição de “showmício”, tem-se que a lei, a despeito da proibição não veicula definição acerca do que poderia 
ser caracterizado como tal. Contudo, tal ponto não me parece desafiar substancialmente o senso comum, uma vez que trata-se 
da evidente junção de duas palavras: show, reportando-se àexistência de espetáculo artístico, que represente por si só atração 
para os convidados, e comício, que reporta-se ao evento destinado àdivulgação de políticos. Veda, portanto, a norma que alie-
se a um evento com as características de show o conteúdo referente àapresentação de políticos, que, ao passo que não se 
confunde com a simples presença destes em tal evento, indica a impossibilidade de que eles transformem o evento festivo em 
um ato de campanha. 

Destaca-se que, no que atine ao conteúdo, não se há falar em necessidade de “pedido explícito de voto” na hipótese de atrelar-
se evento político e artístico, bastando que restem caracterizados que os contornos políticos emprestados ao show destinam-se 
àpromoção específica de candidatos. 

Destaca-se, outrossim que não se pode pretender afastar da possibilidade de censura o recurso ao meio vedado quando este 
implica ato de propaganda. Acerca do tema, bem escrita a lição de Cristiane Cavalcanti Barreto Campello: “A interpretação 
sistemática da lei leva àoutra conclusão: não se pode admitir atos de pré-campanha por meios de publicidade vedados pela 
legislação no período permitido da propaganda eleitoral, ou seja, tais atos devem seguir as regras da propaganda. Não poderão, 
por exemplo, ser fixadas faixas em postes públicos, colocação de placas maiores que meio metro quadrado, contratação de 
outdoor e impulsionamento de páginas nas redes sociais para alcançar um público além dos seguidores/amigos que não seriam 
atingidos se a página não fosse impulsionada. Entendimento contrário levaria àseguinte situação hipotética absurda: um 
pretenso candidato arrecada recursos de pessoas jurídicas (vedado pela nova legislação) e impulsiona seu perfil nas redes 
sociais por meio de diversas publicações, até o dia 15 de agosto. Seria esse ato de pré-campanha lícito tão somente porque não 
conteria pedido explícito de voto? Evidentemente que não.". (CAMPELLO, Cristiane Cavalcanti Barreto. “A propaganda eleitoral 
antecipada após a Lei 13.165/2015 e a ferramenta de impulsionamento de publicações nas redes sociais. Estudos Eleitorais, n. 
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1, 2017, p. 56-57) 

Recorde-se que a questão referente àimpossibilidade de uso dos meios proscritos está assentada há longo tempo nas mais 
diversas cortes eleitorais, inclusive no Tribunal Superior. Acrescenta-se que o julgamento do AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
DE INSTRUMENTO Nº 9-24.2016.6.26.0242, de relatoria do Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto em nenhum momento 
orientou-se em sentido diverso, seja porque a corte no referido precedente procurou avaliar os contornos da propaganda 
antecipada, jamais o alcance dos meios vedados, na medida em que estes são razoavelmente claros na norma, seja porque são 
inúmeras as passagens do voto que destacam a impossibilidade de recurso aos meios vedados/proscritos. Destaca-se aqui, a 
terceira premissa delineada: “(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, 
desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de 
qualidades próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo 
acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes 
ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, 
brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio. 

[...] 

Certo, contudo, que a mera presença de lideranças políticas e pré-candidatos em evento festivo não ésuficiente para 
demonstrar a existência de showmício destinado a promoção pessoal, cabendo analisar a dinâmica do evento ocorrido. 

Ocorre que no caso sob exame, éinegável que não ocorreu tão somente a presença dos representados no evento, mas um 
verdadeiro comício em favor destes, sendo notório, ademais o caráter de “show” do evento, no qual foi montado palco para 
apresentações musicais. 

Acerca da última questão, de fato houve apresentação de música ao vivo, consubstanciada nos shows de “Forró dos Três ”e do 
Cachorrão do Brega ”, que, de fato, são tidos atualmente como atrações artísticas, sendo, inclusive, identificados pelo 

locutor/animador do showmício como tal. Especificamente, no que diz respeito ao show do Cachorrão, vê-se, ao final do vídeo, 
os testes de som, seguidos da execução de músicas como “Página de Amigos” (Geraldo Antonio De Carvalho/Laudarcy Ricardo 
De Oliveira), que abre a concerto, e “Ela Não Larga Eu ”(Fernando Pisadinha/Alex Mateus), que encerra o vídeo. Tratando-se, 
assim, de apresentação filmada e disponibilizada pelo próprio representado em rede social, não há margem de dúvidas acerca 
da sua existência, verificando-se, ademais, tratar-se, de fato, de show, pois o repertório não era composto de jingles políticos, 
mas de clássicos do gênero em questão, executados ao vivo pelo artista. 

No que atine ao caráter político, constata-se inicialmente que o palco não restou ocupado unicamente pela atração musical, 
mas por todos os representados, que tiveram não apenas as suas presenças destacadas quanto a possíveis qualidade políticas 
realçadas, havendo, ainda, o proferimento de inúmeros discursos. 

A análise do vídeo, avistável em link apresentado pelo MPE 
(https://www.facebook.com/rivelino.camara/videos/1050393381803455/), demonstra que todos os representados fizeram 
discursos políticos no evento: 

RAIMUNDO FERNANDES faz elogios a Carlos Eduardo, afirma que “ele vai consertar o Estado  refere-se a ele como “futuro 
governador do Rio Grande do Norte”, afirma que “José Agripino vai ajudar o Estado como Deputado Federal  e apresenta 
Walter Alves, como “filho de Garibaldi”. 

WALTER ALVES faz elogios a Rivelino e destaca as suas afirmadas contribuições como deputado para o povo de Patú, 
igualmente refere-se a Carlos Eduardo como “futuro governador”, afirmando que “junto com Carlos Eduardo, os Senadores 
Agripino e Garibaldi ajudaram a reconstruir Natal”. 

ANTÔNIO JÁCOME, de sua feita, igualmente discurso, reforçando o próprio vínculo com o público local e direcionando o 
proselitismo em favor de José Agripino e de Carlos Eduardo. 

JOSÉ AGRIPINO assume o microfone, por sua vez, para afirmar realizações do seu governo, elogiar Carlos Eduardo, dizendo-o 
aquele que “vai levantar o Rio Grande do Norte que está no chão”. Faz referência, ainda, às pré-candidaturas de Walter Alves e 
Antônio Jácome e, finalmente, anuncia-se pré- candidato a deputado federal “para ajudar o povo do Rio Grande do Norte” 

CARLOS EDUARDO sucede a cadeia de discursos políticos para afirmar suas qualidades como prefeito, destacar as necessidades 
do Estado, que, segundo diz “égovernado pela marca da incompetência, pela marca da ineficiência” colocando-se candidato ao 
posto de governador e repetindo os elogios aos demais, vaticinando a eleição de alguns deles. 

Finalmente, o prefeito RIVELINO échamado para o discurso, precedido de um texto do locutor/animador sobre as suas 
afirmadas realizações e sobre o que édito ser sua trajetória, seguindo em tal discurso a linha dos múltiplos elogios e da menção 
às pré-candidaturas, assim como da divulgação de obras e de futuros feitos que pretende cometer. 

Ressalta-se que a sequência de discursos totaliza cerca de duas horas, que são sucedidas da apresentação do “Cachorrão do 
Brega”. 

Cumpre, finalmente, esclarecer que o vídeo revela um evento incompatível com a mera comemoração de um natalício, seja pela 
quantidade de pessoas, envolvendo até mesmo “caravanas” de outros municípios, segundo dito pelo locutor, tendo o evento 
sido mencionado até mesmo na página do município, que registra que o prefeito “se emocionou bastante com o carinho da 
população que também esteve presente na AABB de Patu”. 

Houve, portanto, a indevida conjugação entre um evento festivo envolvendo apresentação de artistas - show - com discursos 
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políticos proferidos em palco, fazendo menção expressa a campanha vindoura, caracterizando inegável showmício, lícito pelo 
meio ilícito, na medida em que promove o desequilíbrio da disputa eleitoral em razão de poder econômico. 

A veiculação de propaganda por meio vedado configura, portanto, infringência do Art. 36, parágrafo 3º. que dispõe "§ 3º A 
violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio 
conhecimento, o beneficiário àmulta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao 
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. " 

No caso avaliado, têm-se que o evento teve razoável proporção, tanto em porte quando na quantidade de pessoas. Ademais, 
restou muito claro que os discursos passaram longe de abordar a política e as candidaturas de forma marginal, sendo notório o 
vínculo formado em relação a pleito próximo. Certo, ainda, que os denunciados não são noviços na política, antes o oposto, 
ocupam cargos de destaque, tendo a maioria deles longo histórico político. O conjunto de tais fatores enseja majoração da 
censura imponível ao ilícito, cabendo a estipulação de multa no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

[...] 

2) CONHEÇO dos recursos interpostos pelos demais representados, e, no mérito NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a 
decisão que julgou procedente o pedido de aplicação de multa por propaganda antecipada, assim como o valor, estipulado em 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de maneira individual. 

[...] 

Conforme acima transcrito, o Tribunal de origem aplicou multa por propaganda eleitoral antecipada, decorrente da realização 
de showmício, no qual houve a apresentação de artistas e discursos políticos com menção expressa àcampanha eleitoral 
vindoura dos recorrentes, assentando que a propaganda extemporânea em meio proscrito não exige o pedido expresso de voto 
nos termos da hipótese prevista no art. 36-A da Lei 9.504/97. 

Para entender de forma diversa, quanto àcaracterização do showmício, seria necessário reexaminar o conjunto fático-
probatório dos autos, o que évedado nesta instância recursal, nos termos do verbete sumular 24 do TSE. 

No caso, os fundamentos do acórdão regional estão alinhados àatual jurisprudência desta Corte Superior, a qual “caracteriza 
propaganda eleitoral extemporânea (arts. 36 e 36–A da Lei 9.504/97) a hipótese em que, embora inexista pedido explícito de 
votos, a mensagem contenha promoção pessoal do pretenso candidato e tenha sido veiculada por meio que évedado durante a 
campanha. Nesse sentido, REspe 0600227–31/PE, Rel. Min. Edson Fachin, sessão de 9/4/2019, com ressalva de entendimento 
deste Relator.” (REspe 0601418 -14, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 18.9.2019). 

Sobre o tema, ressalto que, no citado julgamento do REspe 0600227-31, rel. Min. Edson Fachin, assentou-se que “a 
interpretação do sistema de propaganda eleitoral aponta ser incompatível a realização de atos de pré-campanha que 
extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de campanha eleitoral, sob pena de se permitir desequilíbrio entre os 
competidores, em razão do início precoce da campanha ou em virtude de majorada exposição em razão do uso desmedido de 
meios de comunicação vedados no período crítico”. 

Ademais: “A regra permissiva do art. 36-A da Lei das Eleições não legitima, no período de pré-campanha, a veiculação de 
propaganda por formas e meios que são proscritos durante o período eleitoral” (AgR-AI 77-86, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 
25.6.2019). 

Os recorrentes sustentam a inexistência de previsão legal para a aplicação de multa em virtude da prática de propaganda 
eleitoral antecipada em meio vedado pela legislação eleitoral. 

Entretanto, tal matéria não foi objeto de discussão pelo TRE/RN nem suscitada por meio de embargos de declaração. Assim, a 
questão não pode ser examinada neste Tribunal, haja vista a ausência de prequestionamento, conforme dispõe o enunciado 
sumular 72 desta Corte Superior. 

Vale lembrar que, “em sede de recurso especial, somente elementos contidos na moldura descrita pelo v. acórdão regional 
podem ser objeto de nova valoração jurídica.” (AgR-AI 119-57, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJE de 25.5.2010). 

Nesse particular, “o prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A 
configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento sobre o tema. 
O procedimento tem como objetivo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso especial no permissivo 
constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurídico veiculado nas razões 
recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente  (REspe 527-54, rel. Min. Marco 
Aurélio, DJE de 2.9.2013). 

Quanto ao pedido de redução da multa aplicada ao patamar mínimo legal formulado pelo recorrente Raimundo Nonato Pessoa 
Fernandes, observo que o TRE/RN fundamentou adequadamente a dosimetria da pena aplicada, assinalando que (ID7405188): 

[...] 

No caso avaliado, têm-se que o evento teve razoável proporção, tanto em porte quando na quantidade de pessoas. Ademais, 
restou muito claro que os discursos passaram longe de abordar a política e as candidaturas de forma marginal, sendo notório o 
vínculo formado em relação a pleito próximo. Certo, ainda, que os denunciados não são noviços na política, antes o oposto, 
ocupam cargos de destaque, tendo a maioria deles longo histórico político. O conjunto de tais fatores enseja majoração da 
censura imponível ao ilícito, cabendo a estipulação de multa no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
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[...] 

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, “éincabível a redução da multa aplicada, quando fundamentada a decisão que 
fixa o seu valor" (AgR-REspe n° 25.912/PB, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 10.3.2008)” (AgR-AI 59-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto, DJE de 4.10.2018). 

Por fim, não há falar em dissenso, porquanto o aresto recorrido está alinhado ao entendimento jurisprudencial atual desta 
Corte, segundo o qual não se exige o pedido explícito de voto para a aplicação da multa prevista no §3º do art. 36 da Lei 
9.504/97, em razão de propaganda eleitoral antecipada em meio proscrito decorrente da realização de showmício, 
circunstância que faz incidir o verbete sumular 30 do TSE. 

Por essas razões, nos termos do art. 36, §6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento aos 
recursos especiais apresentados por Rivelino Câmara e Raimundo Nonato Pessoa Fernandes, bem como o recurso eleitoral 
interposto por Walter Pereira Alves. 

Publique-se. 

Intime-se. 

Ministro Sérgio Silveira Banhos 

Relator 

 

Processo 0601188-43.2018.6.00.0000

index: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531)-0601188-43.2018.6.00.0000-[Cargo - Presidente da República, Prestação de Contas]-
DISTRITO FEDERAL-BRASÍLIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531)  Nº 0601188-43.2018.6.00.0000 (PJe) - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL RELATOR: MINISTRO 
SERGIO BANHOS RESPONSÁVEL: BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS PRESIDENTE REQUERENTE: BENEVENUTO 
DACIOLO FONSECA DOS SANTOS ADVOGADO: ELIAS GOMES DE FIGUEIREDO - OAB/RJ 121603 

 

DESPACHO 

 

Tratam os presentes autos das contas prestadas pelo candidato ao cargo de presidente da República pelo Partido Patriota 
(patriota), Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, em conjunto com sua candidata àVicePresidência da República, Suelen 
Balduino Nascimento, abrangendo a arrecadação e a aplicação de recursos flnanceiros na campanha eleitoral de 2018. 

A unidade técnica exarou parecer, em 1º exame (ID 15877538), opinando pela necessidade de adoção de providências. 

Devidamente intimado, o requerente não apresentou manifestação até o dia de 30.9.2019. 

Por meio da petição de ID 17065188, requereu a concessão de prazo de 10 dias, para a apresentação dos esclarecimentos. 

Justificou o pedido em decorrência de grave enfermidade que acometeu a companheira do requerente. 

Em face da circunstância excepcional em tela, defiro o pedido de concessão do prazo de 10 dias, a fim de que o requerente 
apresente os esclarecimentos que entender pertinentes. 

Após, com ou sem manifestação, enviem-se os autos àAsepa.  Ministro SERGIO SILVEIRA BANHOS Relator 

Processo 0600225-60.2019.6.05.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (1320) - 0600225-60.2019.6.05.0000 - SIGILOSO RELATOR: MINISTRO Og Fernandes 

AGRAVANTE: SIGILOSO ADVOGADO: SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES - OAB/BA2401500A ADVOGADO: JOSE CLEYSON 
OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/BA1641200A AGRAVADO: SIGILOSO FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral 

 

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO (conforme Resolução-TSE Nº 23326) 

 

    

Ficam as partes intimadas do teor do ato judicial exarado, no processo acima, pelo Ministro Og Fernandes: 
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"[...] 

Ante o exposto, com base no art. 36, §6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, indefiro o pedido de efeito 
suspensivo ao agravo e determino o encaminhamento do feito àPGE para que emita parecer. 

Publique-se. Intimem-se. 

 

Brasília,  2  de outubro de 2019. 

Ministro Og Fernandes 

 Relator" 

Brasília, 2 de outubro de 2019. 

Ivete Ferreira Marques Coordenadoria de Processamento 

Processo 0601402-55.2018.6.10.0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACÓRDÃO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0601402-55.2018.6.10.0000 –SÃO LUÍS –MARANHÃO 

Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 

Agravante: José Ribamar Braga Júnior 

Advogados: Williame Costa Leite –OAB: 13098/MA e outros 

 

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. 
IRREGULARIDADES: DOAÇÃO FINANCEIRA DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10 POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. 
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. EXIGÊNCIA. ART. 22 DA RES.-TSE Nº 23.553/2017. GRAVIDADE. OMISSÃO DE DESPESAS. 
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO INATACADO. REITERAÇÃO 
DE TESE. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO. 

1. Nos termos da Súmula nº 26/TSE, “éinadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão 
recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”. 

2. A mera reiteração de teses recursais inviabiliza o êxito do agravo regimental. 

3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o recebimento de doação acima de R$ 1.064,10, por meio diverso da 
transferência bancária eletrônica, determinada pelo §1º do art. 22 da Res.-TSE nº 23.553/2017, configura vício grave, apto a 
ensejar a desaprovação das contas, o que atraiu a Súmula n° 30/TSE, “aplicável igualmente aos recursos manejados por afronta 
a lei  (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 

4. O objetivo do art. §1º do art. 22 da Res.-TSE nº 23.553/2017 éidentificar o percurso das doações, motivo pelo qual devem ser 
efetuadas por transferência bancária eletrônica. Precedente. 

5. Depósito identificado não ésemelhante àtransferência bancária, visto que aquele “éincapaz, por si só, de comprovar sua 
efetiva origem, haja vista a ausência de trânsito prévio dos recursos pelo sistema bancário” (AgR-REspe nº 251-04/BA, Rel. Min. 
Jorge Mussi, DJe de 5.4.2019). 

6. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior éno sentido de que “a omissão de despesas em sede de ajuste de contas 
constitui vício que impede efetivo controle pela Justiça Eleitoral, ensejando sua desaprovação  (AgR-REspe nº 184-15/PE, Rel. 
Min. Jorge Mussi, DJe de 26.3.2018). 

7. Nesse contexto, a análise de eventual erro de terceiro e a aplicação do art. 79 da Res.-TSE nº 23.553/2017, sob a justificativa 
de que as falhas apontadas seriam meramente formais, demandariam o reexame do acervo fático-probatório dos autos, 
providência incabível em sede de recurso especial, a teor da Súmula nº 24/TSE. 

8. Dissídio jurisprudencial não comprovado, o que ensejou a aplicação da Súmula nº 28/TSE. Ademais, “o recurso especial, 
quando fundamentado em suposta divergência jurisprudencial, não comporta conhecimento nas hipóteses em que, a pretexto 
de modificação da decisão objurgada, se pretenda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos” (AgR-REspe nº 191-
87/AP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 19.6.2019). 

9. Agravo regimental a que se nega provimento. 

 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos 
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do voto do relator. 

 

Brasília, 12 de setembro de 2019. 

 

MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO –RELATOR 

 

RELATÓRIO 

   

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO: Senhora Presidente, trata-se de agravo regimental interposto por 
José Ribamar Braga Junior contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento a agravo manejado em face de 
decisão de inadmissão do processamento de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão (TRE/MA) no qual desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2018. 

O acórdão regional foi assim ementado: 

ELEIÇÃO 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. SUPLENTE E DEPUTADO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS E 
FORMALIDADES LEGAIS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA DE FORMA IRREGULAR. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. 
VALOR EXPRESSIVO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

1. Recebimento de doação financeira de forma distinta da transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário 
da doação eleitoral éirregularidade grave apta a ensejar a desaprovação da prestação de contas. 

2. Éfirme a jurisprudência eleitoral no sentido de que a omissão de gastos eleitorais éinconsistência que compromete de forma 
drástica a higidez e a confiabilidade das contas, autorizando a sua desaprovação. 

3. Desaprovação da prestação de contas. (ID nº 6031038) 

Embargos de declaração rejeitados (ID nº 6031588). 

No recurso especial (ID nº 6031488), com fundamento no art. 121, §4º, I e II, da Constituição da República e no art. 276, I, a e b, 
do Código Eleitoral, o ora agravante apresentou, em síntese, as seguintes alegações: 

a) violação ao art. 60, II, da Res.-TSE nº 23.553/2017, porquanto as doações feitas por meio de depósito bancário foram 
identificadas pelo CPF, sendo possível a comprovação da origem e do doador; 

b) ofensa ao art. 79 da Res.-TSE nº 23.553/2017, visto que a irregularidade apontada decorreu de erro de terceiro, devendo 
incidir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

c) afronta ao §11 do art. 37 da Lei nº 9.096/95, tendo em vista que a juntada de documentos ao processo de prestação de 
contas pode ocorrer a qualquer momento, desde que antes do seu julgamento, dando efetividade ao princípio da primazia da 
decisão de mérito, entre outros. 

Apontou dissídio jurisprudencial. 

O presidente do TRE/MA inadmitiu o processamento do apelo (ID nº 6031838) com os seguintes fundamentos: a) inexistência 
de afronta a lei; b) dissídio jurisprudencial não comprovado; c) impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância 
especial; e d) o acórdão da Corte Regional está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 

No agravo inadmitido (ID nº 6032138), asseverou-se a impossibilidade de o Tribunal a quo adentrar no mérito do apelo nobre, 
incorrendo “em flagrante erro material a decisão agravada, quando àguisa de juízo de admissibilidade recursal prévio, 
ingressou em seara de competência exclusiva do TSE, haja vista que lhe cabe, tão somente, atestar a regularidade formal do 
apelo extremo, mas jamais apreciar seu mérito”. 

O candidato afirmou haver demonstrado que a orientação firmada pelo v. acórdão recorrido vai de encontro àjurisprudência do 
TSE e de outros tribunais. 

Repisou a aduzida ofensa ao §11 do art. 37 da Lei nº 9.096/95 e aos arts. 60, II, e 79 da Res.-TSE nº 23.553/2017 e argumentou 
que não pretendia o revolvimento do acervo fático-probatório. 

Requereu, por fim, o conhecimento do agravo e o provimento do recurso especial. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento do agravo (ID nº 12391988). 

Em 1º.8.2019, neguei seguimento ao agravo em virtude dos óbices das Súmulas nº 24, 28 e 30/TSE. 

Contra essa decisão, sobreveio o presente agravo regimental (ID nº 14351288), no qual se afirma que há precedentes que 
reconhecem a regularidade de doações por meio de depósito em dinheiro identificado por CPF. 

No mais, reiterou os argumentos expostos nos recursos anteriores. 
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Éo relatório. 

 

VOTO 

 

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO (relator): Senhora Presidente, eis o teor da decisão agravada: 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a jurisprudência do TSE éno sentido de que épossível que o Tribunal de origem analise o 
mérito recursal sem que haja usurpação de competência, visto que o TSE não está vinculado ao juízo de admissibilidade 
realizado na instância de origem (Precedentes: AgR-AI nº 325-06/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4.12.2013; AgR-AI nº 96-
66/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, publicado na sessão de 27.2.2014; AgR-AI nº 2309-15/MT, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 
4.5.2017; AgR-AI nº 118-98/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 11.9.2017). 

Quanto àmatéria de fundo, verifica-se que o TRE/MA, última instância competente para análise do conjunto fático-probatório 
dos autos, desaprovou as contas do candidato referentes às Eleições 2018 nestes termos: 

01. Inicialmente, registre-se o entendimento pessoal desta relatoria no tocante àimpossibilidade de admissibilidade de juntada 
de novos documentos após a emissão do parecer técnico conclusivo, quando tenha sido regularmente intimado o interessado 
para sanar as pendências identificadas no parecer preliminar. 

Destaca-se que, sobre o tema, “a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral éno sentido de que, em virtude da natureza 
jurisdicional do processo de prestação de contas, ocorre preclusão para a juntada de documentos quando o partido político foi 
anteriormente intimado para sanar as falhas e não o fez tempestivamente.” (Agravo de Instrumento nº 17577, Rel. Min. Admar 
Gonzaga, Publicação: DJE –Diário de justiça eletrônico, Data 20/11/2018). 

Essa éa inteligência do art. 72, §1º da Resolução TSE 23.553/2017. 

Além disso, conforme bem consignado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID 575815): 

“O rigor da regra contida no mencionado dispositivo se justifica pela necessidade de as contas dos candidatos eleitos estarem 
devidamente julgadas e publicadas até 03 dias antes da diplomação (art. 81 da Res. 23.553/2017), sob pena de não serem 
diplomados aqueles cujas contas não suprirem essa condição. 

Permitir àparte que apresente documentos e argumentos quando desejar, submetendo-os àanálise técnica e ao julgamento da 
Justiça Eleitoral, sujeitaria o desfecho dos processos de prestação de contas ao alvedrio do candidato, impedindo-se a 
observância do referido comando normativo ou a própria diplomação dos eleitos, a depender do caso.” 

Ademais, os novos documentos apresentados pelo Requerente não se prestam a suprir as irregularidades apontadas. 

Verifica-se que o candidato JOSE RIBAMAR BRAGA JUNIOR apresentou prestação de contas de campanha relativa ao pleito de 
2018, na qual, de acordo com a análise da SECEP e da Procuradoria Regional Eleitoral, persistiram as seguintes irregularidades: 

1) recebimento irregular de recursos (R$ 3.000,00 recebidos do doador ELIAQUIM SILVA LIMA, mediante depósito online); e 

2) omissão de gastos eleitorais (identificadas através do batimento com o banco de dados de Notas Fiscais Eletrônicas). 

Com efeito, no que se refere àarrecadação de recursos, importa destacar que o artigo 22, §1º, da Resolução TSE nº 
23.553/2017 estabelece que as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 somente poderão ser realizadas 
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação. 

Por seu turno, o §3º do mesmo dispositivo determina que as doações recebidas em desconformidade com essa regra não 
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser-lhe restituídas ou, em não sendo isso possível, 
recolhidas ao Tesouro Nacional. 

Cumpre esclarecer que a referida inconsistência caracteriza irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação da vertente 
prestação de contas. 

Além disso, écediço que a omissão de gastos eleitorais também éirregularidade que compromete de forma drástica a higidez e a 
confiabilidade das contas, autorizando a sua desaprovação (REspe 336-77, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 08/04/2015). 

Na espécie, conforme anotado pela SECEP, o candidato omitiu em sua prestação de contas 134 operações de gastos, 
identificadas através do batimento com o banco de dados de Notas Fiscais Eletrônicas, cujo valor total atingiu o montante R$ 
7.843,91, representando 9,72% do total das despesas declaradas, percentual considerável e que impede a aplicação dos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovação das contas com ressalvas, razão pela qual devem 
ser desaprovadas. 

03. Ante o exposto, em consonância com o parecer da SECEP e com a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, 
voto pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e pela devolução do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao doador ELIAQUIM SILVA 
LIMA (artigo 22, §3º, Resolução TSE nº 23.553/2017). (ID nº 6031088 –grifei) 

Como se vê, consoante moldura fática firmada pelo TRE/MA, o candidato recebeu doação, em espécie, no valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) por meio de depósito bancário, em desacordo com o estabelecido pelo §1º do art. 22 da Res.-TSE nº 
23.553/2017, e não comprovou gastos de campanha no montante de R$ 7.843,91 (sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e 
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noventa e um centavos), o que ensejou a desaprovação de suas contas e a determinação de ressarcimento ao Erário do valor 
tido por irregular. 

O recorrente sustenta que apresentou todos os subsídios necessários para a análise das irregularidades apontadas, baseando-se 
no §11 do art. 37 da Lei nº 9.096/95 para proceder àjuntada dos documentos após a emissão do parecer conclusivo. 

Aduz que o depósito bancário identificado pelo CPF ésuficiente para comprovar a origem dos recursos doados, conforme o art. 
60, II, da Res.-TSE nº 23.553/2017, e que a inobservância do §1º do art. 22 da citada resolução, que determina que as doações 
acima de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) sejam feitas mediante transferência eletrônica, émero erro 
formal que não compromete a lisura de suas contas. 

Alega também que a omissão de despesa resultou de erro de terceiro, devendo ser aplicado ao caso o art. 79 da Res.-TSE nº 
23.553/2017, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Contudo, não assiste razão ao recorrente. 

No que tange àpossibilidade de apresentar documentos após o decurso do prazo para manifestação, em que pese ao alegado 
pelo candidato, o TRE/MA consignou, no julgamento dos embargos de declaração (ID nº 6031688), que “esta Relatoria, apesar 
de ressalvar o seu entendimento particular no sentido de restar configurada a preclusão, determinou a análise técnica da nova 
documentação trazida pelo candidato em razão do posicionamento diverso da maioria do Colegiado”. (Grifei) 

Portanto, os documentos apresentados pelo recorrente após o parecer conclusivo foram devidamente analisados pela Corte de 
origem, não havendo o que prover nesse quesito. 

Ademais, não merece êxito a tese suscitada pelo candidato acerca do teor do §1º do art. 22 da Res.-TSE nº 23.553/2017, 
porquanto já debatida e afastada por esta Corte Superior no julgamento do AgR-REspe nº 529-02/ES e do AgR-REspe nº 265-
35/RO, ficando assentado por este Tribunal que as doações destinadas a campanha eleitoral que ultrapassem o valor de R$ 
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) devem ser efetuadas somente por transferência eletrônica e que 
referida irregularidade égrave e apta a ensejar a desaprovação das contas. Confiram-se: 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO. 
DEPÓSITO BANCÁRIO. EM ESPÉCIE. VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. EXIGÊNCIA. ART. 18, §1º, 
DA RES.-TSE Nº 23.463/2015. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO. 

1. In casu, trata-se de prestação de contas relativa às eleições de 2016 em que o candidato ao cargo de vereador recebeu 
doação de recursos para sua campanha, por meio de depósito bancário, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

[...] 

4. Consoante decidido nesta sessão, no julgamento do AgR-REspe nº 265-35/RO, a maioria deste Tribunal assentou que a 
exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) sejam feitas mediante 
transferência eletrônica não émeramente formal e o seu descumprimento enseja, em tese, a desaprovação das contas. 

[...] 

7. Agravo regimental acolhido para dar provimento ao recurso especial, com determinação de recolhimento ao erário do valor 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

(AgR-REspe nº 529-02/ES, de minha relatoria, DJe de 19.12.2018 –grifei) 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. RECURSOS 
PRÓPRIOS. DEPÓSITO BANCÁRIO EM ESPÉCIE. CONTA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 
PROVIMENTO. 

[...] 

4. A ratio essendi da norma éidentificar a origem de recurso arrecadado, com o rastreamento a partir da transferência 
eletrônica efetivada entre estabelecimentos bancários. 

5. A doação de valor acima de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), em espécie, por meio de depósito 
bancário, não se revela mera irregularidade formal notadamente quando efetivados depósitos, em espécie, que totalizam R$ 
60.900,00 (sessenta mil e novecentos reais), caracteriza irregularidade grave a ensejar, portanto, a desaprovação das contas, 
comprometida sobremaneira a transparência do ajuste contábil. 

Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial e, assim, desaprovar as contas de Adilson Júlio Pereira ao 
cargo de Prefeito do Município de Rolim de Moura/RO, nas Eleições 2016. 

(AgR-REspe nº 265-35/RO, red. para o acórdão Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20.11.2018 –grifei) 

Nesse sentido, cito ainda o seguinte precedente: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES DE 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. DOAÇÃO 
FINANCEIRA. CHEQUE DO PRÓPRIO CANDIDATO. VALOR IGUAL OU SUPERIOR A R$ 1.064,10. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 
ENTRE AS CONTAS BANCÁRIAS DO DOADOR E DO DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 18, 1º, DA RES.-TSE 23.463. 
DESCUMPRIMENTO. DESAPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 26 DO TSE. 
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1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, pois se limitou a repetir, praticamente 
com as mesmas palavras, as razões do recurso especial, de modo que incide o verbete sumular 26 do TSE. 

2. As contas de campanha do agravante foram desaprovadas em virtude da doação de R$ 50.000,00, realizada por meio de 
cheque do próprio candidato beneficiário, em afronta àregra prevista no §1º do art. 18 da Res.-TSE 23.463, segundo a qual as 
doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre 
as contas bancárias do doador e do donatário. 

3. Em decisão proferida no AgR-REspe 265-35, redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, cujo julgamento foi concluído em 
11.9.2018, este Tribunal Superior, por maioria, firmou a orientação de que o descumprimento da regra prevista no art. 18, §1º, 
da Res.-TSE 23.463 éirregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, e de que o aporte de recursos próprios pelo 
candidato para a sua campanha eleitoral submete-se aos mesmos requisitos formais previstos na citada resolução para as 
doações efetuadas por terceiros. 

4. “A aceitação de doações eleitorais em forma diversa da prevista compromete a transparência das contas de campanha, 
dificultando o rastreamento da origem dos recursos” (AgR-REspe 313-76, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 
30.10.2018). 

5. Não merece acolhimento a alegação de ofensa aos arts. 30, §2º-A, da Lei 9.504/97 e 69 da Res.-TSE 23.463, pois a 
inobservância da exigência prevista no §1º do art. 18 da citada resolução não évício meramente formal e corresponde, na 
espécie, a montante expressivo em termos absolutos. 

6. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são inaplicáveis no caso, tendo em vista o elevado valor absoluto da 
irregularidade e a circunstância consignada no acórdão regional de que o vício apontado égrave e de que comprometeu a 
confiabilidade das contas e a fiscalização sobre as fontes de recursos pela Justiça Eleitoral. Precedente: AgR-REspe 1192-75, rel. 
Min. Luiz Fux, DJe de 9.2.2018. 

[...] 

Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgR-REspe nº 301-15/RJ, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 13.12.2018 –grifei) 

Por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, éde rigor a incidência da Súmula nº 
30/TSE, “aplicável igualmente aos recursos manejados por afronta a lei” (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 

No tocante àapontada omissão de gastos eleitorais, a iterativa jurisprudência desta Corte Superior éno sentido de que “a 
omissão de despesas em sede de ajuste de contas constitui vício que impede efetivo controle pela Justiça Eleitoral, ensejando 
sua desaprovação  (AgR-REspe nº 184-15/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26.3.2018). 

Nesse contexto, a análise de eventual erro de terceiro e a aplicação do art. 79 da Res.-TSE nº 23.553/2017, sob a justificativa de 
que as falhas apontadas seriam meramente formais, demandariam o reexame do acervo fático-probatório dos autos, 
providência incabível em sede de recurso especial, a teor da Súmula nº 24/TSE. 

Cumpre ressaltar, ainda, no tocante àalegada divergência jurisprudencial, que o recorrente não realizou o devido cotejo 
analítico para verificar a similitude fática entre a decisão atacada e os paradigmas colacionados, conforme exige a Súmula nº 
28/TSE, limitando-se a transcrever ementas de julgados em que não foram demonstradas as circunstâncias fáticas que 
identificam ou assemelham os casos que entende estarem em confronto. 

Por fim, cabe anotar ser firme o entendimento desta Corte no sentido de que “o recurso especial, quando fundamentado em 
suposta divergência jurisprudencial, não comporta conhecimento nas hipóteses em que, a pretexto de modificação da decisão 
objurgada, se pretenda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos’ (AgR-REspe nº 871-35/PI, rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 12.4.2016, DJe de 13.6.2016)” (AgR-REspe nº 191-87/AP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 19.6.2019 –grifei). (ID nº 
14351288 –grifei) 

Verifica-se que o agravante nem sequer tangenciou os referidos embasamentos e se limitou a apenas reproduzir os argumentos 
já expedidos nos recursos anteriores. 

Com efeito, nos termos da Súmula nº 26/TSE, “éinadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da 
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”. 

Ademais, na linha da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a mera reiteração de teses recursais inviabiliza o êxito do 
agravo regimental. Nesse sentido: AgR-AI nº 605-69/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.4.2016; AgR-RO nº 64-53/RJ, Rel. Min. 
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º.3.2016; e AgR-REspe nº 202-80/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.7.2015. 

Ainda que ultrapassada a barreira edificada pela Súmula nº 26/TSE, as razões postas no agravo regimental são insuficientes para 
modificação do decisum impugnado. 

Na espécie, foi constatado o recebimento de doação acima de R$ 1.064,10, por meio diverso da transferência bancária 
eletrônica, determinada pelo §1º do art. 22 da Res.-TSE nº 23.553/2017, o que, nos termos da iterativa jurisprudência desta 
Corte Superior, configura vício grave, apto a ensejar a desaprovação das contas. 

O disposto na regra citada énorma de caráter objetivo e, para o seu descumprimento, basta que a doação além do limite 
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estipulado se dê de forma contrária àquela discriminada no instrumento normativo. 

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONTAS 
JULGADAS DESAPROVADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOAÇÃO EM ESPÉCIE REALIZADA POR MEIO DE DEPÓSITO 
BANCÁRIO DIRETAMENTE EM CONTA DE CAMPANHA. DESCUMPRIMENTO DA REGRA PREVISTA NO ART. 18, §1º, DA RES.-TSE 
Nº 23.463/2015. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A ORIGEM DOS RECURSOS EMPREGADOS EM CAMPANHA. SUBSISTÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES GRAVES E INSANÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 182 DA SÚMULA DO STJ. NEGADO PROVIMENTO 
AO AGRAVO INTERNO. 

1. O dissídio jurisprudencial apontado não ficou configurado, ante a ausência de demonstração da similitude fática exigida pelo 
Enunciado nº 28 da Súmula desta Corte. 

2. Somente mediante o reexame de provas seria possível acolher a alegação dos agravantes de que as falhas indicadas pelas 
instâncias ordinárias não constituem óbice àdevida fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Incidência do Verbete Sumular 
nº 24 do TSE. 

3. A jurisprudência desta Corte se orienta na linha de que o descumprimento da regra prevista no art. 18, §1º, da Res.-TSE nº 
23.463/2015 éirregularidade grave que enseja a desaprovação das contas. Precedente: AgR-REspe nº 301-15/RJ, rel. Min. 
Admar Gonzaga, julgado em 20.11.2018, DJe de 13.12.2018. 

4. Negado provimento ao agravo interno. 

(AgR-REspe nº 274-34/RN, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 9.4.2019 –grifei) 

Conforme ressaltado na decisão agravada, o objetivo da norma éidentificar o percurso das doações, motivo pelo qual devem 
ser efetuadas por transferência bancária eletrônica entre a conta específica de campanha e a conta do doador. 

Nessa linha, esta Corte Superior já decidiu que “a ratio essendi da norma éidentificar a origem de recurso arrecadado, com o 
rastreamento a partir da transferência eletrônica efetivada entre estabelecimentos bancários  (AgR-REspe nº 265-35/RO, Rel. 
designado Min. Rosa Weber, DJe de 20.11.2018 –grifei) e “a opção normativa pela modalidade de transação financeira 
(transferência bancária eletrônica) visa garantir a transparência da circulação de recursos de campanha, notadamente quanto 
ao rastreamento da origem dos recursos doados  (AgR-AI nº 261-13/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21.5.2019 –grifei). 

Desse modo, não assiste razão ao agravante quando afirma que o depósito identificado ésemelhante àtransferência bancária, 
visto que aquele “éincapaz, por si só, de comprovar sua efetiva origem, haja vista a ausência de trânsito prévio dos recursos 
pelo sistema bancário” (AgR-REspe nº 251-04/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2019 –grifei). 

Assim, mostrou-se de rigor a incidência da Súmula nº 30/TSE, “aplicável igualmente aos recursos manejados por afronta a lei” 
(AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 

Quanto àapontada omissão de gastos eleitorais, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior éno sentido de que “a 
omissão de despesas em sede de ajuste de contas constitui vício que impede efetivo controle pela Justiça Eleitoral, ensejando 
sua desaprovação  (AgR-REspe nº 184-15/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26.3.2018). 

Nesse contexto, a análise de eventual erro de terceiro e a aplicação do art. 79 da Res.-TSE nº 23.553/2017, sob a justificativa de 
que as falhas apontadas seriam meramente formais, demandariam o reexame do acervo fático-probatório dos autos, 
providência incabível em sede de recurso especial, a teor da Súmula nº 24/TSE. 

Por fim, nos termos já asseverados no decisum ora impugnado, não fora devidamente demonstrado o dissídio jurisprudencial, 
uma vez que o candidato não realizou o cotejo analítico exigido pela Súmula nº 28/TSE, tendo-se ressaltado, ainda, que “o 
recurso especial, quando fundamentado em suposta divergência jurisprudencial, não comporta conhecimento nas hipóteses em 
que, a pretexto de modificação da decisão objurgada, se pretenda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos’ 
(AgR-REspe nº 871-35/PI, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.4.2016, DJe de 13.6.2016)” (AgR-REspe nº 191-87/AP, Rel. Min. Og 
Fernandes, DJe de 19.6.2019). 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 

Écomo voto. 

 

EXTRATO DA ATA 

 

AgR-AI nº 0601402-55.2018.6.10.0000/MA. Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Agravante: José Ribamar Braga 
Júnior (Advogados: Williame Costa Leite –OAB: 13098/MA e outros). 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator. 

Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Mauro Campbell Marques, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de Medeiros. 
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 SESSÃO DE 12.9.2019. 

 

 

 

 

 

  

Intimação de pauta

Intimação de Pauta

Para julgamento do processo abaixo relacionado, a partir da próxima sessão, respeitado o prazo de 24 horas, contado desta 
publicação.

HABEAS CORPUS (307) N° 0600358-43.2019.6.00.0000

ORIGEM: BOA VISTA - RR

RELATOR: Ministro Og Fernandes

PARTES DO PROCESSO

IMPETRANTE: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA

PACIENTE: MARCIO HENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: 

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO3367000A

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA

Sessão 10/10/2019 às 09:30

AGRAVO DE INSTRUMENTO (1320) N° 0602667-06.2018.6.06.0000

ORIGEM: FORTALEZA - CE

RELATOR: Ministro Og Fernandes

PARTES DO PROCESSO

AGRAVANTE: AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RONNEY CHAVES PESSOA - CE2412100A, ISRAEL MAIA PORTELA - CE3540100A, TIBERIO DE 
MELO CAVALCANTE - CE1587700A

AGRAVADO: MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCO ANTONIO SOBREIRA BEZERRA - CE0094140A, DANILSON DE CARVALHO PASSOS - 
CE2032200A

Sessão 10/10/2019 às 09:30

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) N° 0600001-08.2019.6.20.0000

ORIGEM: NATAL - RN
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RELATOR: Ministro Jorge Mussi

PARTES DO PROCESSO

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

Advogados do(a) RECORRENTE: YASMIN MELO RODRIGUES - DF4780100A, KATHLEEN SUSY FUGIHARA KARNAL - DF60694, ANA 
CAROLINA BRASIL DE OLIVEIRA - DF4353400A, LEILANE CANDIDA ANDRADE DO REGO - DF3683700A, MOISES SILVA PEREIRA - 
DF20123, JUTAHY MAGALHAES JUNIOR - BA14027, JUTAHY MAGALHAES NETO - DF2306600A, FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA 
DE MEDEIROS - RN3640000A

RECORRIDO: ZENAIDE MAIA CALADO PEREIRA DOS SANTOS, MANOEL JUNIOR SOUTO DE SOUZA, MANOEL ROBERTO SILVA DO 
REGO

Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - RJ1623270A, LUIZA PEIXOTO VEIGA - DF59899, 
CAROLINE MARIA VIEIRA LACERDA - DF42238, FELIPE AUGUSTO DAMACENO DE OLIVEIRA - DF59848, MAYRA JARDIM MARTINS 
CARDOZO - DF5941400A, THAIS DINIZ COELHO DE SOUZA - DF4097400A, RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF3546400A, 
MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - DF2918100A, JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP6721900A, ICARO WENDELL DA SILVA 
SANTOS - RN9254000A, LUCAS DIAS DE QUEIROZ - RN1689500A, RAFFAEL GOMES CAMPELO - RN9093000A, MARILIA 
CASTELLANO PEREIRA DE SOUZA - RN7210000A, MARIA CRISTINA CAMPELO DE SOUSA PEREIRA - RN3956000A, ERICK WILSON 
PEREIRA - RN2723000A, LEONARDO PALITOT VILLAR DE MELLO - RN6250000A, ANA ANGELICA DE SOUSA MARTINS AQUINO - 
RN7183000A, VITOR RUDA DE OLIVEIRA PELONHA - RN1651800A, BRUNNO KRUMMENAUER PAHIM COSTA - RN1642100A, 
ARMANDO ROBERTO HOLANDA LEITE - RN5320000A, LEONARDO VASCONCELLOS BRAZ GALVAO - RN5023000A

Sessão 10/10/2019 às 09:30

AGRAVO DE INSTRUMENTO (1320) N° 0603384-98.2018.6.21.0000

ORIGEM: PORTO ALEGRE - RS

RELATOR: Ministro Jorge Mussi

PARTES DO PROCESSO

AGRAVANTE: COLIGAÇÃO RIO GRANDE NO RUMO CERTO, JOSE IVO SARTORI

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARILUZ COSTA - RS1033960A, MILTON CAVA CORREA - RS3365400A

Advogados do(a) AGRAVANTE: MILTON CAVA CORREA - RS3365400A, MARILUZ COSTA - RS1033960A

AGRAVADO: COLIGAÇÃO RIO GRANDE DA GENTE

Advogados do(a) AGRAVADO: FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS4879900A, CAETANO CUERVO LO PUMO - 
RS5172300A, EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS1043180A

Sessão 10/10/2019 às 09:30

AGRAVO DE INSTRUMENTO (1320) N° 0605216-31.2018.6.26.0000

ORIGEM: SÃO PAULO - SP

RELATOR: Ministro Og Fernandes

PARTES DO PROCESSO

AGRAVANTE: LUIZ MARINHO, COLIGAÇÃO SÃO PAULO DO TRABALHO E DE OPORTUNIDADES

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE - SP1825960A, OTHON DE SA FUNCHAL BARROS - 
SP2324270A, HELIO FREITAS DE CARVALHO DA SILVEIRA - SP1540030A

Advogados do(a) AGRAVANTE: HELIO FREITAS DE CARVALHO DA SILVEIRA - SP1540030A, MARCELO SANTIAGO DE PADUA 
ANDRADE - SP1825960A, OTHON DE SA FUNCHAL BARROS - SP2324270A
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AGRAVADO: COLIGAÇÃO ACELERA SP, COLIGAÇÃO SÃO PAULO CONFIA E AVANÇA

Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS EDUARDO GOMES CALLADO MORAES - SP2429530A, LEANDRO PETRIN - SP2594410A, 
FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889, IZABELLE PAES OMENA DE OLIVEIRA LIMA - SP1962720A, TATIANE DE OLIVEIRA 
FLORES - SP3462300A, CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594, FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA - SP1313640A, TONY 
FERREIRA DE CARVALHO ISSAAC CHALITA - SP3448680A

Advogados do(a) AGRAVADO: EDUARDO MIGUEL DA SILVA CARVALHO - SP2499700A, AMILCAR LUIZ TOBIAS RIBEIRO - 
SP2484210A, FRANCISCO OCTAVIO DE ALMEIDA PRADO FILHO - SP1840980A, MARCELO CERTAIN TOLEDO - SP1583130A, 
RICARDO PENTEADO DE FREITAS BORGES - SP9277000A, ARNALDO MALHEIROS - SP6977000A

Sessão 10/10/2019 às 09:30

Jean Carlos Silva de Assunção

Assessor de Plenário

CORREGEDORIA ELEITORAL

Documentos Eletrônicos Publicados pelo PJE

Intimação

Processo 0601771-28.2018.6.00.0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral 

 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)  Nº 0601771-28.2018.6.00.0000 (PJe) - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL 

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI 

 

REPRESENTANTE :           COLIGAÇÃO O POVO FELIZ DE NOVO (PT/PCdoB/PROS) 

ADVOGADO          :           EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO (DF0493500A) 

ADVOGADO          :           ÂNGELO LONGO FERRARO (SP2612680S) 

ADVOGADO          :           FERNANDO ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO (DF3793400S) 

ADVOGADA          :           RACHEL LUZARDO DE ARAGÃO (DF5666800S) 

ADVOGADO          :           MARCELO WINCH SCHMIDT (DF5359900A) 

ADVOGADO          :           MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES (DF5746900A) 

ADVOGADA          :           CAROLINA FREIRE NASCIMENTO (DF5968700A) 

ADVOGADO          :           RODRIGO CAMARGO BARBOSA (DF34718) 

REPRESENTADO  :           JAIR MESSIAS BOLSONARO 
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ADVOGADA          :           KARINA DE PAULA KUFA (SP245404) 

ADVOGADA          :           ANDREIA DE ARAUJO SILVA (PI3621) 

REPRESENTADO  :           ANTÔNIO HAMILTON MARTINS MOURÃO 

ADVOGADA          :           KARINA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ (SP273260) 

ADVOGADO          :           GUSTAVO LUIZ SIMÕES (DF3365800A) 

REPRESENTADO  :           LUCIANO HANG 

ADVOGADO          :           ALISSON LUIZ NICHEL (PR54838) 

ADVOGADO          :           MURILO VARASQUIM (PR41918) 

ADVOGADO          :           VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL (PR69684) 

ADVOGADO          :           MARCELO RIBEIRO SOUZA SAMPAIO (PR86314) 

ADVOGADO          :           FRANCO RANGEL DE ABREU E SILVA (PR60371) 

ADVOGADA          :           CECÍLIA PIMENTEL MONTEIRO (PR91942) 

ADVOGADA          :           MONIQUE CRISTHIE DE MOURA (PR91938) 

REPRESENTADA  :           FLAVIA ALVES 

ADVOGADO          :           JOSE CAUBI DINIZ JUNIOR (DF29170) 

REPRESENTADO  :           LINDOLFO ANTONIO ALVES NETO 

ADVOGADO          :           JOSE CAUBI DINIZ JUNIOR (DF29170) 

REPRESENTADO  :           ANTÔNIO PEDRO JARDIM DE FREITAS BORGES 

ADVOGADO          :           RODRIGO RIBEIRO PEREIRA (MG83032) 

ADVOGADO          :           RAFAEL TAVARES DA SILVA (MG105317) 

ADVOGADO          :           GABRIEL MASSOTE PEREIRA (MG113869) 

ADVOGADO          :           FLÁVIO ROBERTO SILVA (MG118780) 

ADVOGADA          :           AMANDA CORREA FERNANDES (MG167317) 

ADVOGADO          :           RAUÃ MOURA MELO SILVA (MG180663) 

REPRESENTADA  :           JANAINA DE SOUZA MENDES FREITAS 

ADVOGADO          :           RODRIGO RIBEIRO PEREIRA (MG83032) 

ADVOGADO          :           RAFAEL TAVARES DA SILVA (MG105317) 

ADVOGADO          :           GABRIEL MASSOTE PEREIRA (MG113869) 

ADVOGADO          :           FLÁVIO ROBERTO SILVA (MG118780) 

ADVOGADA          :           AMANDA CORREA FERNANDES (MG167317) 

ADVOGADO          :           RAUÃ MOURA MELO SILVA (MG180663) 

REPRESENTADA  :           IVETE CRISTINA ESTEVES FERNANDES 

ADVOGADO          :           SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI (SP199486) 

REPRESENTADO  :           WILLIAN ESTEVES EVANGELISTA 

ADVOGADO          :           SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI (SP199486) 

 

RELATÓRIO 

 

A Coligação O Povo Feliz de Novo (PT/PCdoB/PROS) ajuizou, com fundamento nos arts. 14, §9º, da Constituição e 22 da Lei 
Complementar n. 64, de 1990, ação de investigação judicial eleitoral, por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios 
de comunicação, contra Jair Messias Bolsonaro e Antonio Hamilton Martins Mourão –candidatos, nessa ordem, a Presidente e 
Vice-Presidente da República nas Eleições de 2018 –, Luciano Hang,  Quick Mobile Desenvolvimento e Serviços Ltda.,  
Yacows Desenvolvimento de  Software Ltda.,  Croc Services Soluções de Informática Ltda.,  SMSMarket Soluções Inteligentes 
Ltda. ( SMSMarket Mobile Solutions) e  WhatsApp ( Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.). 

Alegou que os representados teriam praticado abuso de poder econômico e uso indevido dos veículos e meios de comunicação 

http://www.tse.jus.br


Ano 2019, Número 193 Brasília, sexta-feira, 4 de outubro de 2019 Página 155

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

digital, ao se beneficiarem “diretamente da contratação de empresas de disparos de mensagens em massa”. 

Pontuou que, segundo reportagem do Jornal Folha de S. Paulo de 18.10.2018, haveria “indícios de que foram comprados 
pacotes de disparos em massa de mensagens contra o Partido dos Trabalhadores, e a Coligação ‘O Povo Feliz de Novo’, pelo 
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp”, por empresas que apoiavam publicamente o candidato representado, entre 
elas a Havan Lojas de Departamentos Ltda., e direcionados a contatos registrados pela campanha de Jair Bolsonaro e a outros 
contatos, vendidos pelas contratadas. 

Assinalou que as referidas condutas seriam ilegais, por consubstanciarem, a um só tempo, “doação de pessoa jurídica, utilização 
de perfis falsos para propaganda eleitoral e compra irregular de cadastros de usuários”. 

Asseverou que o caráter eleitoral dos fatos narrados seria evidente, a demonstrar potencial suficiente para comprometer o 
equilíbrio do pleito de 2018, considerando tratar-se de “propaganda eleitoral ilegal em favor do candidato Jair Bolsonaro, por 
parte de empresas a serem aqui investigadas, contratantes dos serviços das representadas”. 

Aduziu que seria claro o abuso do poder econômico na medida em que a campanha do candidato representado teria ganhado 
reforço financeiro não contabilizado nos gastos oficiais de campanha, possivelmente de origem vedada, com “os resultados do 
abuso perpetrado [...] por ele usufruídos”. 

Argumentou que a candidatura dos representados se aproveitaria das “mentiras disseminadas”, com comentários negativos 
contra os candidatos da coligação representante e positivos em relação a Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. 

Afirmou que não seria “crível atribuir apenas àmilitância orgânica de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão a capacidade [de] 
produzir e disseminar com tamanha eficácia todas as notícias falsas editadas em detrimento da Coligação noticiante”. 

Apontou que o candidato àPresidência investigado teria requerido a alteração de regras contra as  fake news, o que configuraria 
outro indício de que os representados saberiam da “importância e [da] necessidade dessa estrutura de mentiras para o seu 
sucesso eleitoral, o que não pode ser aceito dentro do jogo democrático [...]”. 

Destacou que esta ação teria como objetivo preservar o interesse público, evitar o desequilíbrio do pleito e o abuso do poder 
econômico, haja vista o potencial da prática descrita para “comprometer o equilíbrio do pleito eleitoral de 2018”. 

Consignou que estaria evidente o caráter omissivo do primeiro representado, “uma vez que continua a fazer campanha junto à[ 
sic] Luciano Hang”. 

Esclareceu que o fato comentado beneficiaria diretamente os candidatos representados em sua campanha, causando 
desequilíbrio no processo eleitoral, “além de projetar uma imagem que atende a alguns anseios populares”, sendo prejudicial 
àisonomia do processo eleitoral. 

Sustentou que a utilização de tais mensagens para divulgar fatos sabidamente inverídicos seria “capaz de exercer forte 
influência perante o eleitorado, o que ésuficiente para configurar o crime tipificado no art. 323 do Código Eleitoral”. 

Expôs que a conduta dos representados seria dotada de evidente gravidade, “pois atenta contra elementos basilares da 
democracia ao influenciar, em situação de evidente abuso do poder econômico e dos meios de comunicação digital, o resultado 
do pleito eleitoral”. 

Requereu, ao final: 

 

42.1. O recebimento e a instauração da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral e a citação dos representados, a fim de 
que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereçam defesa, nos termos do art. 22, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 64/1990; 

42.2. Em sede de medida cautelar: 

a. Nos termos do art. 100, da Resolução nº 23.553/17, do Tribunal Superior Eleitoral, que seja decretada a busca e apreensão de 
documentos na sede de empresa Havan e na residência Luciano Hang que possuam relação com empresas de comunicação 
digital, principalmente daquelas elencadas acima, e com a campanha de Jair Messias Bolsonaro; 

b. Ainda, nos termos do art. 22, inciso I, alínea “b” da Lei Complementar nº 64/1990, seja determinado ao serviço do Whatsapp 
que apresente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, plano de contingência capaz de suspender o ato que dá causa a presente 
ação, qual seja, ao disparo em massa de mensagens ofensivas ao candidato a Presidência da República Fernando Haddad e aos 
partidos que integram a Coligação “O Povo Feliz de Novo”, sob pena de suspensão de todos os serviços do aplicativo de 
mensagens Whatsapp até cumprimento da determinação; 

c. Nos termos do art. 22, inciso VIII, da Lei Complementar nº 64/1990, seja ordenado o depósito ou requeridas cópias ao 
Senhor LUCIANO HANG acerca de toda documentação contábil, financeira, administrativa e de gestão, referente atos, 
atividades e gastos por esse praticado em contribuição prestados por sua pessoa e por suas empresas em apoio direto ou 
indireto ao candidato a Presidência da República Jair Bolsonaro; 

d. Em caso de negativa do pedido supra, nos termos do art. 22, inciso IX, da Lei Complementar nº 64/1990, seja expedido 
mandado de prisão contra o Senhor LUCIANO HANG e instaurado processo por crime de desobediência; 

42.3. Nos termos do art. 22, inciso VI, da Lei Complementar nº 64/1990, a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático de: 
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a. do senhor LUCIANO HANG; 

b. da empresa QUICK MOBILE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS LTDA.; 

c. da empresa YACOWS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.; 

d. da empresa CROC SERVICES SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA.; e 

e. da empresa SMSMARKET SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA. (SMSMARKET MOBILE SOLUTIONS. 

42.4. Nos termos do art. 22, inciso VII, da Lei Complementar nº 64/1990, a oitiva das seguintes pessoas: 

a. LUCIANO HANG; 

b. do proprietário da QUICK MOBILE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS LTDA.; 

c. do proprietário da YACOWS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.; 

d. do proprietário da CROC SERVICES SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA.; 

e. do proprietário da SMSMARKET SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA. (SMSMARKET MOBILE SOLUTIONS; 

f. do representante da empresa “WHATSAPP” (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.); 

g. dos jornalistas JOANA CUNHA e WÁLTER NUNES, podendo ser encontrados no endereço Alameda Br. de Limeira, 425, 
Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01202-900. 

42.5. A oitiva do Ministério Público Eleitoral; 

42.6. Ao final das investigações e processamento, seja julgada procedente a presente ação para que, nos termos do art. 22, 
inciso XIV, da Lei Complementar 64/90, este Egrégio Tribunal declare a inelegibilidade do representado Jair Bolsonaro para as 
eleições que se realizem nos 8 (oito) anos subsequentes àeleição em que se verificou. 

 

Mediante a petição de ID 550563, Luciano Hang antecipou manifestação relativamente aos pedidos cautelares constantes da 
inicial, defendendo que tanto a ação quanto os referidos pedidos seriam embasados “única e exclusivamente” em notícia 
“claramente falsa” divulgada [...] pelo Jornal Folha de S.Paulo. 

Ponderou que o mencionado jornal não apresentou nenhuma prova ou mencionou depoimento, tendo inventado “um factoide 
para acusar indevidamente desafeto político e permitir que a Coligação autora utilize essa informação falsa para tumultuar o 
cenário político e movimentar indevidamente a Justiça Eleitoral”. Por esse motivo, teria notificado o periódico com base na Lei 
n. 13.188, de 2015, “demonstrando a falsidade da notícia e para que seja a ele assegurado o direito de resposta”, e elaborado 
ação de indenização contra a Folha de S. Paulo. 

Evidenciou a ausência de  fumus boni iuris e de  periculum in mora, pois “não há qualquer indicação real de que tenham sido 
contratados impulsionamentos indevidos por meio de  WhatsApp por quem quer que seja e que tais mensagens estão na 
iminência de serem divulgadas”. 

Realçou que Havan Lojas de Departamento não seria ré e, portanto, “todo e qualquer pedido cautelar ou definitivo que possa 
atingir a HAVAN éclaramente inadmissível”. 

Pugnou pelo indeferimento de todos os pleitos cautelares formulados pela representante, os quais seriam processualmente 
incabíveis e claramente improcedentes, e pela extinção sumária desta ação. 

Em emenda àpetição inicial (ID 550800), a coligação representante pleiteou: 

 

- inclusão de Peterson Rosa Querino, Georgia Fargnoli Martins Nunes Querino, Leandro Nunes Silva, Flavia Alves, Lindolfo 
Antonio Alves Neto, Antonio Pedro Jardim de Freitas Borges, Janaina de Souza Mendes Freitas, Ivete Cristina Esteves Fernandes, 
Willian Esteves Evangelista e Brian Patrick Hennessy no polo passivo da demanda, todos sócios das empresas de mídias digitais 
elencadas na inicial; 

- “em adição ao pedido formulado no item 42.2, ‘a’”, a decretação de busca e apreensão de computadores, equipamentos 
eletrônicos, servidores,  hard drives e  pen drives na sede da empresa Havan e na residência de Luciano Hang; 

- “em adição e emenda ao item 42.6 da petição inicial”, seja julgada procedente esta AIJE, ainda que após a proclamação dos 
eleitos, para a cassação do registro ou diploma do candidato Jair Bolsonaro, nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar n. 
64/1990; 

- “em emenda àpeça exordial”, seja julgada procedente esta AIJE, com a declaração de inelegibilidade nos 8 (oito) anos 
subsequentes àeleição de 2018, ainda que após a proclamação dos eleitos, e a cassação do registro ou diploma de Antonio 
Hamilton Mourão, nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar n. 64/1990; 

- “em aditamento àpeça inicial”, em caso de provimento da ação, a declaração da inelegibilidade pelos 8 (oito) anos 
subsequentes àeleição de 2018 de todos os que tenham contribuído para os aludidos atos abusivos, nos termos do art. 22, XIV, 
da Lei Complementar n. 64/1990; 
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- “em emenda ao item 42.3 da peça inicial”, com fundamento no art. 22, VI, da Lei Complementar n. 64/1990, a quebra dos 
sigilos bancário, telefônico e telemático de Peterson Rosa Querino, Georgia Fargnoli Martins Nunes Querino, Leandro Nunes 
Silva, Flavia Alves, Lindolfo Antonio Alves Neto, Antonio Pedro Jardim de Freitas Borges, Janaina de Souza Mendes Freitas, Ivete 
Cristina Esteves Fernandes, Willian Esteves Evangelista e Brian Patrick Hennessy; 

- “em adição àpetição inicial”, a realização de perícia no material eventualmente apreendido nas buscas e apreensões 
requeridas. 

 

Na decisão liminar de 19.10.2018 (ID 553498), foi determinada, de ofício, a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos 
termos do art. 485, VI, e §3º do Código de Processo Civil, relativamente às empresas  Quick Mobile Desenvolvimento e Serviços 
Ltda.,  Yacows Desenvolvimento de  Software Ltda.,  Croc Services Soluções de Informática Ltda.,  SMSMarket Soluções 
Inteligentes Ltda. ( SMSMarket Mobile Solutions) e  WhatsApp ( Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.), porquanto as sanções 
da Lei Complementar n. 64/1990 não seriam aplicáveis a pessoas jurídicas. 

Considerando, ainda, não ter se estabilizado a relação jurídico-processual, foram acolhidos os pedidos de emenda àinicial e 
ordenada a inclusão de Peterson Rosa Querino, Georgia Fargnoli Martins Nunes Querino, Leandro Nunes Silva, Flavia Alves, 
Lindolfo Antonio Alves Neto, Antonio Pedro Jardim de Freitas Borges, Janaina de Souza Mendes Freitas, Ivete Cristina Esteves 
Fernandes, Willian Esteves Evangelista e Brian Patrick Hennessy no polo passivo deste feito. 

No mesmo ato, restaram indeferidas as postulações cautelares e demais pedidos preliminares, porquanto ausentes seus 
pressupostos autorizadores, sem prejuízo do exame mais aprofundado no curso da regular instrução processual, bem como 
foram determinadas a notificação dos representados, para, querendo, apresentarem ampla defesa. 

Em sua defesa (ID 560253), o representado Luciano Hang arguiu a falta de fundamento legal da ação, pois estaria embasada 
única e exclusivamente em notícia falsa divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo. 

Destacou que a única empresa procurada pela Folha de S. Paulo para prestar esclarecimentos acerca do assunto,  Croc 
Services Soluções de Informática Ltda., afirmou categoricamente ter prestado serviços somente para a campanha de Romeu 
Zema (Partido Novo) ao governo do Estado de Minas Gerais. 

Indicou que a demanda em tela seria mais uma tentativa irregular de atacar politicamente o candidato melhor colocado nas 
pesquisas eleitorais. 

Observou que a representante teria feito afirmações genéricas de que haveria uma estratégia articulada para tentar beneficiar a 
candidatura de Jair Bolsonaro e não apresentou provas, indícios ou circunstâncias relevantes, sequer a matéria de jornal foi 
apresentada, devendo a inicial ser indeferida de plano, segundo determina o art. 22, I,  c, da Lei Complementar n. 64/1990. 

Citou orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que matérias jornalísticas não constituiriam prova. 

Afirmou que os representantes formularam pedidos contra quem não éparte na ação, porquanto a empresa Havan Lojas de 
Departamentos, de sua propriedade, não poderia sofrer pedidos cautelares, como de busca e apreensão e de apresentação de 
informações contábeis e financeiras. Logo, todo e qualquer pedido direcionado àHavan seria inadmissível. 

Na sequência, frisou a inocorrência de abuso de poder econômico mediante doação não declarada por pessoa jurídica; de uso 
de perfis falsos, a configurar falsidade ideológica eleitoral; de uso indevido dos meios de comunicação e de compra irregular de 
cadastro de usuários. 

Sobre a acusação de doação por pessoa jurídica, reiterou que a Empresa Havan não éparte na demanda e, mesmo que fosse, 
impor-se-ia o julgamento pela improcedência, porque o abuso do poder econômico deve ter potencialidade de gerar 
desequilíbrio entre os candidatos de uma eleição. 

Insistiu que o bem jurídico tutelado pela norma não teria sido violado, inexistindo nexo de causalidade entre a suposta conduta 
e algum resultado prático aferível. Também não se teria configurado o risco ao resultado das eleições, nos termos dos arts. 237 
e 323 do Código Eleitoral. 

Relativamente àinexistência de uso de perfil falso (falsidade ideológica eleitoral), alegou que, em momento algum, foram 
apresentadas provas de que o representado adquiriu os serviços ou sequer de que participava de referidos grupos de  
WhatsApp. 

Quanto àacusação de compra irregular de cadastro de usuários, gizou, igualmente, não haver provas mínimas ou indícios desse 
fato; ao contrário, a própria matéria divulgada pela Folha de S.Paulo, com entrevista de um dos sócios da empresa  Croc 
Services Soluções de Informática Ltda., comprova que tais serviços não foram oferecidos ou utilizados pelo candidato 
investigado, seja diretamente ou por intermédio de empresários. 

Por fim, realçou haver abuso do direito de petição por parte da autora, na medida em que teria movimentado o Poder 
Judiciário de forma indevida e formulado acusações levianas e improcedentes sem qualquer prova, limitando-se a mencionar 
matéria jornalística falsa, sem cuidado de aferição prévia da veracidade das imputações. Ademais, pugnou pela extinção e pelo 
arquivamento imediato da ação ou, no mérito, pela sua total improcedência. 

Na defesa apresentada conjuntamente por Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Mourão (ID n. 569384), foram alegadas, 
preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Eleitoral, a ilegitimidade passiva  ad causam, a ausência de interesse 
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processual e a inépcia da inicial. 

Aduziram os investigados que a tese sob a qual a autora sustenta a ação –uma única matéria (que sequer consta dos autos) de 
um único jornal –seria frágil, pois não foi corroborada por nenhum outro veículo, nem embasada em quaisquer outros meios 
comprobatórios. 

Também haveria, segundo defenderam, incompetência absoluta da Justiça eleitoral para apurar os fatos, uma vez que 
investigar empresas e pessoas físicas não seria competência eleitoral, tampouco a forma adotada se prestaria a cumprir 
requisitos de processamento sequer perante Tribunais. Nesse sentido, requereram a extinção do feito sem julgamento do 
mérito. 

Argumentaram que a inicial não descreveria como e quando cada uma das pessoas insertas no polo passivo da presente 
demanda teria contribuído para a irregularidade eleitoral. A narrativa estaria limitada a manifestar apenas aborrecimento com 
o sucesso do candidato Jair Messias Bolsonaro nas redes sociais e a atribuir, por não aceitar tal fato, o êxito da campanha 
oponente a robôs eletrônicos financiados com recurso empresarial. 

Articularam que a autora não descreveu minimamente a conduta de cada um dos réus, carecendo gravemente de indicar de 
que modo teriam contribuído para o alegado abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. 

A petição inicial, segundo sublinharam, limitar-se-ia a aventar a hipótese de utilização de meio eletrônico ilegal para justificar o 
número de mensagens que transitam pelas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas acerca das eleições 
presidenciais e dos candidatos que disputam o 2º turno. 

No mérito, pontuaram que o empresário Luciano Hang, proprietário das empresas Havan, ostensivo apoiador da campanha 
eleitoral do candidato Jair Messias Bolsonaro, teria sido usado para tentar criar um liame entre a denúncia do jornal e a inicial 
infundada. 

Afirmaram que o apoio de pessoa física a campanhas épermitido pela legislação eleitoral, além de decorrer da livre prática do 
direito constitucional de expressão, preconizado pelo art. 5º, IX, da Constituição Federal. 

Destacaram que a parcialidade da matéria assinada pela jornalista Patrícia Campos Mello “salta aos olhos”, em razão de sua 
declaração: “Eu sou uma pessoa de esquerda, sempre votei no PT”. 

Concluíram ser o fato gravíssimo, pois um jornal de grande circulação, como a Folha de S. Paulo, valeu-se de uma jornalista 
–que éfilha de dono de revista, citada na Operação Lava Jato por receber recurso desviado da Odebrecht para publicar matérias 
favoráveis ao governo petista da época –para ir a público criar notícia infundada, utilizada pela coligação integrada pelo Partido 
dos Trabalhadores para embasar esta ação, desestabilizando o pleito eleitoral. 

Assinalaram que a candidata a Vice-Presidente pela coligação autora, Manuela D’Avila, descreveu com detalhes, 23 dias antes 
dos fatos, aquilo que a Folha de S. Paulo veio a transformar em notícia para embasar a ação levada ao Tribunal Superior 
Eleitoral em 18.10.2018. 

Quanto ao pedido de perícia, observaram que os autores não questionam a origem dos disparos e das contratações, pois teriam 
plena ciência de que atribuir tal conduta àcampanha do candidato Jair Messias Bolsonaro éuma falácia; e os disparos, cujo  
modus operandi a autora demonstra conhecer tão bem, seriam praticados por ela. 

Enfatizaram que o “ápice do desespero político” de Fernando Haddad foi a assertiva de que os representados foram eleitos, na 
disputa de 2018, pelos 100 mil “robôs” de Jair Messias Bolsonaro, “parlamentares de whatsapp”, “que ninguém conhece, que 
não têm currículo, podendo eleger até governador”. 

Sustentaram que a presente ação não passaria de uma imensa  fake new produzida pela autora para criar fato político, 
utilizando-se de militante petista atuante em jornal de grande circulação, em grave abuso de poder econômico e uso indevido 
dos meios de comunicação, com publicação de matéria não calcada em provas. 

Realçaram que a própria autora teria passado a realizar disparos de mensagens em massa para se promover e, posteriormente, 
invertido a temática, no único intuito de atribuir culpa ao candidato Jair Messias Bolsonaro. 

Ressaltaram que os requeridos não tinham ciência da existência de empresas custeando propagandas eleitorais contrárias ao 
opositor ou favoráveis ao candidato investigado, sendo surpreendidos pela matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo. 

Arremataram que não bastaria a alegação vazia de suposta prática de atos alheios ao conhecimento dos representados para 
configuração de abuso de poder econômico, sem demonstração de provas robustas e incontestáveis de benefício eleitoral e 
gravidade da conduta. 

Pugnaram, preliminarmente, pelo acolhimento da incompetência absoluta da Justiça Eleitoral, da ilegitimidade passiva  ad 
causam, da ausência de prova e de interesse processual, bem como pela reunião desta ação, por conexão, com a AIJE n. 
0601779-05.2018.6.00.0000 e, ao final, pela improcedência das ações, com o encaminhamento de cópia àPGE, para apuração 
de crime e a aplicação de multa por litigância de má-fé. 

Antônio Hamilton Martins Mourão, em peça defensiva autônoma (ID 557959), requereu, preliminarmente, o indeferimento da 
inicial, em razão de ausência de documento comprobatório, porquanto suas alegações estariam baseadas em meras matérias 
jornalísticas. 

No mérito, assinalou a ausência de provas da contratação de disparos em massa de mensagens via  WhatsApp contra a 
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campanha do PT, sequer indício sobre tal fato, como fotografias,  prints de conversas em mídias sociais, áudios, vídeos, 
mensagens, e-mails ou testemunhas, mas apenas matéria veiculada pelo Folha de S.Paulo em 18.10.2018. 

Destacou que a inclusão de Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, no polo passivo da demanda teria sido uma tentativa de 
constranger e inibir o seu apoio. 

Afiançou que o voto em sua coligação seria a manifestação de quem quer mudança e de quem “não aguenta mais assistir aos 
erros dos governos anteriores”, de modo a obter adesão gratuita e espontânea de milhões de brasileiros que têm “sede de 
renovação”, tanto que, segundo defendeu, o grito que mais se ouve nas ruas é: “Eu vim de graça”. 

Aclarou que não se pode dizer o mesmo da popularidade da Coligação O Povo Feliz de Novo, dada a rejeição do PT desde o 
impeachment da ex-Presidente Dilma e da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva por esquemas de corrupção. 

Consignou também não haver responsabilidade do réu nas condutas ilegais apontadas na inicial, com base no art. 40-B da Lei n. 
9.504/1997. 

Citou a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir participação ou anuência no ato abusivo para aplicação da sanção de 
inelegibilidade, em razão de sua natureza personalíssima. 

Ao concluir, assentou que, por todos os ângulos que se avalie a lide, tanto do ponto de vista legal como jurisprudencial, seria 
indubitável não ter o representado qualquer responsabilidade sobre os fatos relatados na inicial, pois não haveria nexo causal 
entre os supostos abusos de poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação social e os danos eventualmente 
originados das práticas ilegais apontadas pela autora. 

Postulou, ao fim, o acolhimento das preliminares e, no mérito, a total improcedência da ação, com aplicação de multa por 
litigância de má-fé e remessa de cópias àPGE, para averiguação de condutas ilegais e dolosas praticadas pela autora. 

Lindolfo Antônio Alves Neto e Flávia Alves apresentaram defesa conjunta (ID 673288), alegando, em sede de preliminar, a 
ilegitimidade de parte e a ausência de justa causa, porquanto não teriam nenhuma ingerência ou participação nos fatos, por 
serem somente sócios da Empresa  Yacows Desenvolvimento de  Software Ltda., que presta serviços por intermédio de 
plataforma digital, de livre acesso pela rede mundial de computadores, utilizada direta e largamente por seus inúmeros 
usuários. 

Esclareceram que qualquer interessado no uso da ferramenta poderia acessar a plataforma digital pela internet, cadastrar-se 
para adquirir créditos para a utilização dos serviços  on-line e enviar as mensagens para os seus contatos, sem que a empresa 
tenha qualquer ingerência ou contato direto com os aludidos clientes e usuários. 

Rechaçaram a afirmação feita pela representante, com fundamento em mera matéria jornalística, de que foram realizados 
disparos em massa para inúmeros grupos de  WhatsApp, porque a tecnologia disponibilizada pela empresa  Yacows funcionaria 
exclusivamente com envios individuais de mensagens –ou seja, uma linha com conta ativa no  WhatsApp faria a seleção 
individual do contato cadastrado previamente pelo cliente para envio do conteúdo desejado. 

Registraram ser tecnicamente impossível para a empresa  Yacows realizar essa quantidade de envios ou disparos de mensagens 
via  WhatsApp, porque sua tecnologia digital não o permitiria. 

Acentuaram que, conquanto a empresa possuísse o cadastro dos clientes, os responsáveis pelo conteúdo e pelos envios das 
mensagens seriam os usuários, não havendo como controlar a real identidade e o conteúdo divulgado, por não caber àempresa 
fiscalizar eventuais infrações àlegislação eleitoral. 

Em reforço, grifaram que a ação careceria da necessária justa causa, haja vista estar lastreada única e exclusivamente em mera 
reportagem de veículo de imprensa, desacompanhada de qualquer prova de materialidade e mínimos indícios de autoria. 

Opuseram-se àexistência dos contratos no valor de R$ 12 milhões citados na matéria, assim como ao envio de 150 milhões de 
mensagens, algo tecnicamente impossível de ser realizado devido aos mecanismos de controle e bloqueio de a ntispam do 
próprio  WhatsApp. 

Afirmaram tratar-se de inicial inepta e faltarem pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo pela 
inobservância do art. 22 da lei de regência, a exigir indicação de provas, indícios e circunstâncias. 

Quanto ao mérito, negaram a probabilidade ou mesmo a possibilidade de influência no pleito, porquanto a prática dita como 
irregular foi supostamente utilizada por ambos os candidatos, não havendo falar em suposto crime eleitoral e muito menos em 
abuso de poder econômico. 

Argumentaram que a matéria jornalística publicada pela Folha de S. Paulo éassinada pela jornalista Patrícia Campos Mello, 
declarada militante do Partido dos Trabalhadores, o que bem demonstra a sua falta de isenção e total parcialidade. 

Sinalizaram também serem abusivas e inconstitucionais as medidas excepcionalíssimas pretendidas pela autora, por 
envolverem restrição dos direitos de privacidade e intimidade, destituídas de qualquer início de prova material e de autoria. 

Concluíram pelo acolhimento das preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e falta de justa causa e, no mérito, 
pela improcedência da ação. 

Na defesa apresentada por Willian Esteves Evangelista e Ivete Cristina Esteves (ID 825288), sócios da empresa  
SMSMarket Soluções Inteligentes Ltda., salientaram que nunca trabalharam para nenhuma empresa ou coligação durante o 
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referido período eleitoral, o que seria comprovado por meio de apresentação de dados fiscais da empresa dos últimos 12 
meses. 

Refutaram as supostas contratações por meio do chamado “caixa 2”, alegando que são emitidas notas fiscais de todos os 
serviços prestados. Tampouco possuiriam rendimentos anuais de R$12 milhões, conforme notas fiscais de serviços prestados. 

Mencionaram nunca terem sido contratados por pessoas físicas ou jurídicas para prestar serviços em favor do candidato eleito 
Jair Bolsonaro ou de sua coligação. 

Sobre as  fake news, ressaltaram não saber os motivos pelos quais teriam sido incluídos na investigação, bem como na 
reportagem lançada indevidamente pela Folha de S. Paulo, sem prova clara a embasar as consequentes apurações. 

Ao fim, requereram o sigilo dos documentos anexados, em razão da concorrência existente entre as empresas envolvidas, e, no 
mérito, a isenção de qualquer responsabilidade sobre os fatos articulados no pedido de investigação eleitoral. 

Na decisão de 31.10.2018 (ID 959588), deferi o pedido para determinar o sigilo dos documentos de IDs 826588, 826638, 82688, 
826738, 826888, 826988, 827038, 827238, 827288 e 827488, relativos a livros fiscais de serviços prestados pela empresa  
SMSMarket Soluções Inteligentes Ltda. e o seu desentranhamento, mantendo-se acautelados em Secretaria, em meio digital, 
com a exclusão do banco de dados do Processo Judicial Eletrônico. 

Antônio Pedro Jardim de Freitas Borges e Janaína de Souza Mendes Freitas alegaram (ID 1708438), em sua defesa, a 
ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial, a qual estaria baseada, exclusivamente, em reportagem publicada pelo periódico 
Folha de S. Paulo, sem trazer aos autos nenhum elemento concreto, ainda que indiciário, acerca do envolvimento dos 
representados nos supostos disparos de mensagens por meio do aplicativo  WhatsApp em desfavor dos representantes. 

Aduziram que nem a inicial nem seu aditamento se ocuparam de esclarecer a participação da empresa  Croc Services Soluções 
de Informática Ltda. e de seus sócios no suposto beneficiamento àcandidatura de Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton 
Mourão, figurando na matéria jornalística por ser uma empresa especializada em  marketing digital. 

Informaram não ter realizado qualquer tipo de contrato de prestação de serviços para os candidatos Jair Messias Bolsonaro e 
Antônio Hamilton Martins Mourão, seja diretamente, por meio da empresa Havan Lojas de Departamentos Ltda. ou por 
intermédio de seu sócio proprietário, Luciano Hang. 

Ressalvaram que todos os serviços de facilitação da divulgação de mensagens eleitorais prestados pela  Croc Services nas 
eleições de 2018 teriam sido contratados diretamente pela campanha dos candidatos, mediante a emissão das respectivas 
notas fiscais, e foram devidamente declarados nas prestações de contas. 

Por fim, arguiram que os ilícitos eleitorais que constituem a causa de pedir da AIJE deveriam estar perfeitamente delineados na 
petição inicial, cabendo àautora também apresentar as provas para demonstrar a verdade das alegações, consoante dispõe o 
art. 319, III e VI, do Código de Processo Civil. 

Demandaram o indeferimento da inicial por inépcia ou por ilegitimidade passiva dos representados, com a consequente 
extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e VI, do Código de Processo Civil, e, no mérito, a total 
improcedência da ação. 

Mediante despacho de 26.11.2018 (ID 2418288), concedeu-se àautora o prazo de 3 dias, para manifestação quanto às 
notificações devolvidas pelos Correios em relação aos representados Peterson Rosa Querino, Leandro Nunes da Silva e Georgia 
Fargnoli Martins Nunes Querino, com as respectivas anotações de “mudou-se”, “desconhecido” e “não procurado”, bem como 
informações sobre a condição de Brian Patrick Hennessy, cidadão estrangeiro, residente nos EUA e sem direitos políticos no 
Brasil, sob pena de exclusão do polo passivo. 

A coligação investigante (ID 2617988) indicou novos endereços para a regular notificação dos representados e, em relação a 
Brian Patrick Hennessy, declinou seu endereço nos Estados Unidos da América, objetivando sua notificação via carta rogatória. 

Mediante decisão de 4.12.2018 (ID 2767188), determinou-se a extinção do processo sem exame de mérito em relação a Brian 
Patrick Hennessy, em razão de sua cidadania americana, a torná-lo infenso aos efeitos da presente ação, de modo a revelar, 
para ele, a falta de utilidade e de necessidade do provimento jurisdicional e, no mesmo ato, a notificação dos demais 
litisconsortes para defesa, nos termos e para os fins do art. 22, I,  a, da Lei Complementar n. 64/1990. 

A defesa de Georgia Fargnoli Martins Nunes deduziu (ID 3320188), inicialmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo 
da presente demanda, porquanto desde 19.4.2018, antes dos fatos, não mais comporia o quadro societário da empresa  Quick 
Mobile Desenvolvimento e Serviços Ltda., transferindo a totalidade de suas cotas para o sócio Peterson Rosa Querino, 
conforme documento anexo de alteração contratual averbado na Junta Comercial de Minas Gerais. 

A representada informou não possuir nenhum outro tipo de contrato com a mencionada sociedade empresária, não ter firmado 
nenhum contrato com os candidatos àeleição de 2018 e nunca ter prestado serviço para campanha eleitoral, de modo que não 
poderia ser responsabilizada por atos praticados ou fatos ocorridos posteriormente àdata da averbação da sua retirada dos 
quadros societários. 

No mérito, aduziu que a ação teria base em uma única matéria divulgada, em 18.10.2018, pelo jornal Folha de S.Paulo, que 
noticiou a existência de indícios de compra de pacotes de disparos em massa de mensagens contra o Partido dos Trabalhadores 
e a Coligação O Povo Feliz de Novo por meio do aplicativo de mensagens instantâneas  WhatsApp. Não apresentou, contudo, 
qualquer  justificativa ou liame causal para inclusão da representada no polo passivo, nem qualquer narrativa que pudesse 
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justificar concretamente sua vinculação aos fatos. 

Não haveria falar, desse modo, em seu entendimento, na apresentação de documentos fiscais, contábeis e administrativos ou 
em quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático, ante a inexistência de conduta que possa ser considerada crime eleitoral 
imputável àrepresentada. 

Diante disso, rogou a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva e, quanto ao tema de fundo, a 
improcedência da ação. 

Em 10.01.2019, por meio de petição (ID 3503238), a autora formulou pedido para a oitiva de Brian Patrick Hennessy, 
representante da empresa  WhatsApp no Brasil, na qualidade de testemunha, considerada a sua exclusão do polo passivo da 
demanda. 

Leandro Nunes da Silva, em sede de preliminar, pugnou (ID 4044388) pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em 
razão de ter-se retirado, em 19.4.2018, da sociedade  Quick Mobile Desenvolvimento e Serviços Ltda., ocasião em que teria 
transferido a totalidade de suas cotas para o sócio Peterson Rosa Querino, conforme documento anexado. 

Registrou que possuía 22% do capital social da empresa, exercendo função exclusivamente técnica, haja vista que se ocupava 
tão somente da parte operacional da plataforma de disparo de  SMS, e as demais atividades de gestão eram exercidas pelo 
sócio Peterson Rosa Querino. 

Esclareceu que a  Quick Mobile se dedicava a disparos de mensagens de  SMS de qualquer natureza (tais como cobrança, mídia, 
alertas, etc.), podendo afirmar que nunca teria trabalhado com impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, mas 
unicamente com disparos de  SMS via telefone celular. 

Atestou não haver nos autos qualquer elemento que respalde as alegações, nem nexo causal entre a suposta ação delitiva e os 
frágeis fatos indicados na inicial. 

Considerou que a pretensão da representante não encontraria abrigo lógico ou jurídico a ensejar a responsabilização do 
peticionário, de forma que não se poderia falar em apresentação de documentos fiscais, contábeis e administrativos, quebra de 
sigilos bancário, telefônico e telemático, àmíngua de conduta que possa ser considerada crime eleitoral a ser cominada ao 
peticionário. 

Ao fim, postulou a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a total 
improcedência da ação. 

Em nova decisão (ID 6320838), indeferiu-se a petição inicial em relação ao representado Peterson Rosa Querino, para 
determinar sua exclusão do polo passivo da ação, tendo em vista que a autora não se desincumbiu do ônus no fornecimento do 
endereço para citação. Concedeu-se, outrossim, prazo a Leandro Nunes da Silva para regularizar sua representação processual, 
mediante juntada de instrumento de mandato. 

Decorrido o prazo em 21.3.2019, o representado Leandro Nunes da Silva não providenciou o instrumento de mandato, a gerar, 
em consequência, a desconsideração de sua peça de defesa. 

Georgia Fargnoli Martins Nunes repisou (ID 6949838) ser parte totalmente ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma 
vez que se retirara do quadro societário da empresa em 19.4.2018, data anterior aos fatos narrados na inicial, supostamente 
ocorridos no período de 12 a 26.10.2018. 

Sublinhou, ainda, o fato de o representado Peterson Rosa Querino, sócio remanescente da empresa, ter sido excluído do 
processo em razão de notificação frustrada em três oportunidades. 

A coligação representante, em 2.4.2019, por meio de petição (ID 7212488), solicitou nova citação de Peterson Rosa Querino, 
dessa vez no endereço declarado por Georgia Nunes, sua ex-cônjuge. 

Em 11.4.2019 (ID 7643338), indeferiu-se o pedido formulado pela coligação autora, observando-se estar a correspondente 
decisão preclusa e não se poder garantir o sucesso da nova notificação no endereço fornecido pela representada, ante o tempo 
já transcorrido, de modo a tornar essa busca interminável, com grave comprometimento àmarcha processual, sendo certo o 
dever do juiz de dirigir o processo, cumprindo-lhe velar por sua duração razoável (Código de Processo Civil, art. 139, II). 

Dessa decisão, fora impetrado o Mandado de Segurança n. 0600230-23. 

A coligação representante, em 25.6.2019, reiterou (ID 12553188) pedidos cautelares, apresentou elementos informativos e 
requereu diligências. 

Grifou a gravidade das  fake news na eleição de 2018 e as medidas adotadas no âmbito deste Tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal e do Congresso Nacional para sua repressão, anexando 
documentos comprobatórios 

Acrescentou novos fatos tornados públicos pela imprensa, como a publicação no jornal Folha de S. Paulo do dia 18.6.2019, 
segundo a qual foi veiculado que empresas brasileiras teriam contratado uma agência de  marketing na Espanha para fazer 
disparos em massa de mensagens pelo  WhatsApp a favor do então candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL). 

Salientou que no dia 19.6.2019, o mesmo editorial teria publicado matéria de título “Engenheiro boliviano diz que seu software 
foi usado para disparos pró-Bolsonaro” . 
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Confirmou que empresários brasileiros dos mais diversos ramos também teriam contratado a  Enviawhatsapps, da Espanha, 
para o mesmo fim, o que caracterizaria o uso de vultosos recursos com estas contratações, a influir diretamente no pleito 
eleitoral, haja vista o alcance das mensagens disparadas em massa. 

Ressaltou que os fatos acima descritos não alteraram a causa de pedir da ação, ao contrário, o relato contido nas reportagens 
tão somente corrobora os fatos já denunciados. 

Discorreu sobre os poderes instrutórios do magistrado na ação de investigação judicial eleitoral, como instrumento por meio do 
qual se buscaria a reparação de condutas nocivas ao ordenamento eleitoral e ao regime democrático, a exemplo da atividade 
probatória desenvolvida pelo Corregedor-Geral na AIJE n. 1943-58.2014.6.00.0000. 

Por fim, reiterou o deferimento dos pedidos de produção de provas formulados na inicial, como quebra de sigilos, oitiva de 
investigados e sócios das empresas, bem como requisição dos elementos de informação junto àPresidência e àSecretaria Geral 
deste Tribunal, ao Supremo Tribunal Federal sobre o Inquérito n. 4.781, àProcuradoria-Geral da República e àDireção Geral da 
Polícia Federal, com a a oportunidade, após diligências, de manifestação do MPE e dos representados. 

Antes da análise dos pedidos, determinou-se, por despacho de 25.6.2019 (ID 12734638), o aguardo do julgamento do Mandado 
de Segurança n. 0600230-23.2019.6.00.0000, pautado para sessão ordinária do dia 27.6.2019, no qual se discutia o ingresso de 
litisconsorte passivo excluído do processo. 

O referido  writ foi julgado pelo Plenário desta Corte na Sessão de 27.6.2019, que, por maioria, dele não conheceu, ante a 
ausência de seus pressupostos formais. 

Por decisão saneadora de 7.8.2019 (ID 14455788), foram afastadas as preliminares e indeferidos os pedidos de busca e 
apreensão e de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, sob os fundamentos de excepcionalidade da medida e 
de fragilidade dos elementos probatórios, porquanto sustentado apenas em notícias jornalísticas. Apontou-se, ainda, haver a 
possibilidade de utilização de outros meios menos gravosos, além do fato de ser prerrogativa do magistrado indeferir provas 
inúteis ou meramente protelatórias. 

O indeferimento da requisição de documentos a este Tribunal, àSuprema Corte, àProcuradoria-Geral da República e àPolícia 
Federal lastreou-se, outrossim, na circunstância de se tratar de informações alheias ao objeto da presente ação, que não se 
presta a apurar  fake news nas eleições. 

Acerca da negativa do depoimento pessoal, observou-se a orientação jurisprudencial deste Tribunal e da Corte Suprema quanto 
àfalta de previsão na legislação específica e ao caráter indisponível dos interesses envolvidos. Foi indeferida, também, a oitiva 
de testemunhas que não guardavam a necessária isenção. 

Encerrada a fase postulatória, àmíngua de especificação de outras provas, foi designada a data de 14.8.2019 para inquirição das 
testemunhas arroladas. 

Por meio de petição (ID 14796038), os representados Lindolfo Antonio Alves Neto e Flávia Alves solicitaram o adiamento da 
oitiva das testemunhas de defesa, marcada para o dia 14.8.2019, bem como a realização das respectivas inquirições via 
videoconferência, em razão de residirem em São Paulo. 

Sobreveio a interposição de agravo regimental pela coligação representante (ID 14797888) contra a decisão interlocutória 
alhures referida, mediante o qual postulou a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao julgamento do Plenário 
deste Tribunal, bem ainda, o adiamento da audiência de inquirição de testemunhas até a apreciação do presente recurso. 

Na audiência realizada em 14.8.2019 (ID 15150338), foi ouvida a testemunha Rebeca Félix da Silva Ribeiro Alves, depois de 
desacolhida a contradita contra ela formulada pela autora, dispensando-se o depoimento de Pedro Oliveira Mendes por 
solicitação da parte que o arrolara. 

A autora igualmente desistiu da oitiva de suas testemunhas e, ao fim, foi designada a data de 28.8.2019 para a oitiva, mediante 
videoconferência com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, das testemunhas arroladas pelos representados Lindolfo 
Antônio Alves Neto e Flavia Alves. 

Por meio de petição (ID 15402188), os representados Lindolfo Alves Neto e Flávia Alves desistiram da oitiva das testemunhas 
por eles arroladas, após o que, por despacho de 21.8.2019 (ID 15425288), foi aberta vista àautora para manifestação, sob pena 
de se ter o silêncio como anuência tácita ao pedido de desistência. 

Na audiência realizada em 28.8.2019 por meio de videoconferência com o TRE/SP, os representados Lindolfo António Alves 
Neto e Flávia Alves requereram a desistência da oitiva das testemunhas por eles arroladas (ID 15402188) e, após anuência tácita 
da autora e ouvido o Ministério Público Eleitoral, foi o pedido homologado. 

Apresentadas contrarrazões ao agravo regimental interposto pela coligação autora contra o indeferimento dos pedidos de 
produção de provas cautelares, testemunhais e depoimentos pessoais, por meio de decisão de 9.9.2019 (ID 16404088) foi 
negado conhecimento ao recurso com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, de 2015, e no art. 36, §6°, do 
Regimento Interno deste Tribunal Superior Eleitoral. 

Na sequência, foi juntada aos autos a transcrição da mídia relativa àaudiência realizada em 14.8.2019, na qual foi ouvida a 
testemunha Rebeca Félix da Silva Ribeiro Alves (ID 16439688). 

Por despacho de 10.9.2019 (ID 16447438), foi determinada a abertura de vista às partes para as alegações (Lei Complementar 
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n. 64/1990 art. 22, X). 

Em alegações (ID 16542938), Antônio Pedro Jardim de Freitas Borges e Janaína de Souza Mendes Freitas reafirmaram ter sua 
inclusão no polo passivo desta ação decorrido da circunstância de serem sócios da empresa  Croc Services Soluções de 
Informática Ltda. 

Evidenciaram que a coligação investigante não comprovou –ônus que lhe incumbia –qualquer conduta ilícita praticada pela 
empresa e que nenhuma prova fora produzida, seja documental ou mesmo testemunhal, que pudesse corroborar as alegações 
da inicial. 

Pontuaram que a testemunha Rebeca Félix, responsável pelo  marketing digital da campanha do então candidato Jair 
Bolsonaro, deixara claro sequer conhecer a empresa  Croc Services Soluções de Informática Ltda. ou qualquer de seus sócios. 

Àmíngua de qualquer elemento probatório, ratificaram que a empresa  Croc Services Soluções de Informática Ltda. teria sido 
citada por sua especialização em  marketing digital, sem o estabelecimento de qualquer liame entre a sua atividade concreta e 
os supostos fatos descritos na reportagem. 

Frisaram que a investigante não apresentou os supostos contratos que diz ter “apurado” e, de igual forma, limitou-se a citar a 
empresa Havan como sendo a responsável pela pretensa contratação, sem que fossem mencionadas, de forma específica, quais 
seriam as empresas alegadamente contratadas pela Havan com a finalidade de disparo de mensagens contra o Partido dos 
Trabalhadores. 

Renovaram a assertiva de que a Folha teve acesso àinformação da contratação da empresa  Croc Services pela campanha de 
Romeu Zema, justamente por verificar a prestação de contas do candidato, apresentada ao TRE/MG, a revelar prestação de 
serviços com objeto lícito, de forma transparente, sem qualquer tentativa de ocultação da fiscalização da Justiça Eleitoral. 

Arremataram que, após a ampla instrução processual, não foram produzidos nos autos relato de fato concreto, prova, indício 
ou circunstância de irregularidade praticada pela empresa  Croc Services Soluções de Informática Ltda. 

Ao fim, insistiram na total improcedência dos pedidos. 

Luciano Hang reiterou (ID 16544288) o quanto sustentado na peça de defesa, para atestar que os pedidos são uma construção 
retórica, embasada única e exclusivamente em notícia divulgada pelo periódico Folha de S. Paulo, que afirmou ter “tomado 
conhecimento” da existência de tais contratos de impulsionamento, mas não apresentou ou produziu uma única prova. 

Suscitou que ação de tamanha gravidade como esta não poderia ser alicerçada em simples matéria jornalística falsa e que 
seriam necessárias provas robustas e contundentes, as quais a representante não teria trazido aos autos. 

Assentou que a única empresa procurada pela Folha de S.Paulo para prestar esclarecimentos acerca do assunto, a  Croc 
Services Soluções de Informática Ltda., teria afirmado categoricamente que: “[...] só prestou serviços para a campanha de 
Romeu Zema (Novo) ao governo de Minas, que gastou R$ 365 mil, e de Alkcmin [...]”: 

Em seu entender, a demanda mereceria ser sumariamente extinta, com fulcro no art. 22, I,  c, da Lei Complementar n. 64/1990, 
ante a falta de provas ou indícios das temerárias acusações apresentadas, tendo sido alvitrada com o único propósito de 
intimidar apoiadores e prejudicar eleitoralmente a candidatura de Jair Bolsonaro àpresidência e sua chapa. 

Quanto àsuposta doação por pessoa jurídica ou física acima do teto legal, ratificou o fato de que a empresa Havan não seria 
parte da demanda. 

Tampouco o abuso de poder econômico, o uso indevido dos meios de comunicação, a compra de cadastro e a falsidade 
ideológica pela utilização de perfis falsos restaram comprovados nos autos, segundo articulou. 

Acentuou que em nenhum dos casos foram produzidas provas das alegações e do nexo de causalidade entre as supostas 
condutas e o resultado da eleição, não havendo que se falar em abuso de poder econômico em qualquer de suas formas. 

Apontou que o depoimento da testemunha Rebeca Félix deixara absolutamente claro nunca ter havido participação do 
investigado ou de qualquer pessoa envolvida com a Havan na preparação do conteúdo e no possível envio de mensagens pelo 
aplicativo  WhatsApp. 

Renovou o pleito de total improcedência da ação. 

Jair Messias Bolsonaro ponderou (ID 16563038) que o desenrolar dos fatos demonstrou a fragilidade dos argumentos que 
motivaram e nortearam esta ação, na qual a autora não teria sido capaz de formar acervo probatório robusto, a causar espanto 
a pretensão de almejar tamanhas violações com base, exclusivamente, em notícias jornalísticas, no caso, uma reportagem do 
veículo Folha de S. Paulo. 

Reforçou que a oitiva da testemunha Rebeca Félix da Silva Ribeiro Alves corroboraria a versão apresentada tanto na defesa do 
requerido como na dos demais litisconsortes passivos. 

Consignou que a testemunha não éfiliada ao PSL e que o  WhatsApp teria sido utilizado de forma orgânica, como meio 
facilitador de divulgação do conteúdo publicado nas redes sociais do partido ( Facebook, Youtube e  Instagram), sendo 
replicados os que constavam em suas redes sociais oficiais. Além disso, negou qualquer contato com Luciano Hang ou qualquer 
outra pessoa ligada àempresa Havan. 

Considerou absoluta a falta de provas das alegações deduzidas na inicial e a temeridade do presente feito, para retomar os 
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pedidos de improcedência da ação, de aplicação de multa por litigância de má-fé e de remessa de ofício àProcuradoria-Geral 
Eleitoral para adoção dos atos de persecução penal, nos termos do art. 25 da Lei Complementar n. 64/1990 . 

Linfolfo Antônio Alves Neto e Flávia Alves rechaçaram (ID 16581838), a partir da prova carreada aos autos, a ocorrência de 
abuso de poder político ou econômico, de uso indevido dos meios de comunicação, disparos de  WhatsApp ou de outra 
conduta ilícita que possa ser atribuída às empresas  Yacows ou a quaisquer outras de que os representados sejam sócios. 

Reprisaram os fundamentos da defesa apresentada e, ainda, o fato de que a testemunha ouvida, Rebeca Félix, representante da 
agência AM4, que prestou serviços àcampanha eleitoral do Presidente Jair Bolsonaro, negou categoricamente conhecer os 
representados. 

Sinalizaram, ademais, que durante toda a instrução não fora acostada ao processo qualquer prova concreta, mesmo que 
superficial, capaz de demonstrar a conduta ilícita dos representados e de suas empresas e que afrontasse a legislação eleitoral, 
especialmente o art. 22, da Lei Complementar n. 64/1990. 

Mencionou que Jair Bolsonaro se sagrou vencedor no pleito de 2018 por larga vantagem de votos em respeito àvontade 
popular, e não em razão de supostos disparos de  WhatsApp. 

Deduziu não ser possível atribuir aos representados quaisquer condutas que sejam consideradas crime eleitoral, tampouco 
demonstrar materialidade e consequente justa causa que possam minimamente ensejar solução outra que não a total 
improcedência da ação. 

Antonio Hamilton Martins Mourão expôs (ID 16603988) que o depoimento de Rebeca Félix corroboraria o alegado em sua 
contestação, deixando ainda mais claro não haver nos autos prova de contratação de disparos em massa de mensagens via  
WhatsApp contra a campanha do PT. 

Também não haveria, segundo o representado, comprovação de que empresas ligadas aos investigados foram responsáveis por 
tais contratações, com o intuito de financiar e alavancar a campanha de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão e fazer despencar a 
de seus opositores. 

Insistiu não haver falar em responsabilidade do investigado nas condutas ilegais praticadas por terceiros, nos termos do art. 40-
B da Lei n. 9504/1997 e da Resolução-TSE n. 23.551/2017, que tratam da propaganda irregular. 

Indicou que, por todos os ângulos que se avalie a lide, tanto do ponto de vista legal como jurisprudencial, seria indubitável não 
ter o investigante qualquer responsabilidade sobre os fatos relatados na inicial, àmíngua de nexo causal entre os supostos 
abusos de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social e os danos eventualmente decorridos das práticas 
ilegais apontadas pela autora. 

Desse modo, reafirmou que meras alegações ou suposições de ilícitos, sem lastro em provas concretas e robustas, não bastam 
àformação de juízo de condenação capaz de elidir a legitimidade do mandato popular, tornando impossível o pedido de 
declaração de inelegibilidade e a cassação de registro ou diploma. 

A coligação autora sinalizou (ID 16604588), preliminarmente, os óbices impostos àinstrução probatória. 

Reforçou que a investigação deficitária e a consequente impossibilidade de responsabilizar aqueles que agiram em abuso de 
poder econômico e uso indevido de meio de comunicação social representam obstáculo àconsecução dos objetivos da AIJE e 
violam de forma direta os bens tutelados pela ação. 

Registrou que o convencimento do julgador depende do que éconstruído nos autos e, considerando que o bem tutelado éde 
interesse comum, àautoridade jurisdicional égarantida a prerrogativa de atuar de forma ativa no processo, inclusive 
determinando a produção de provas, nos termos do art. 22, VI, da Lei Complementar n. 64/1990. 

Sintetizou ser o indeferimento da produção da prova ou a não determinação de diligências no bojo de ação de tamanha 
envergadura, ao comprometer a tutela da normalidade e regularidade das eleições, violação direta dos direitos políticos, 
materializados nos direitos humanos e fundamentais àdemocracia, ao exercício da soberania popular e ao processo eleitoral 
legítimo. 

Arguiu a reabertura da instrução processual, haja vista o não amadurecimento da causa por força de decisão deste juízo. 

Observou, quanto ao depoimento prestado, que a referida testemunha deveria ter sido considerada suspeita, em face do 
evidente interesse na causa, materializado na nomeação para cargo comissionado no governo eleito, bem como de declaração 
expressa de que o Bolsonaro era o candidato de sua predileção e de utilização de sua rede social pessoal para realização de 
campanha. 

Ponderou que o não acolhimento da contradita foi medida desarrazoada, que, inclusive, se contraporia ao que fora decidido em 
audiência de oitiva de testemunhas no bojo da AIJE n. 0601969-65, na qual prevalecera o entendimento de que o 
posicionamento político pessoal manifestado em redes sociais seria suficiente para justificar a contradita. 

Alegou, ademais, que a função da depoente, no âmbito da AM4, contratada pela campanha do representado, restringia-se 
àprodução e ao monitoramento do conteúdo utilizado oficialmente pela campanha, de modo que não haveria como conceber 
que seu depoimento fosse capaz de impugnar os fatos informados àexordial. 

Repisou que as condutas dos investigados representariam doação de pessoa jurídica, utilização de perfis falsos para propaganda 
eleitoral e compra irregular de cadastros de usuários, todas ilegais. 
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Acrescentou que o caráter economicamente abusivo do que foi relatado residiria no fato de que os preços por mensagem 
variam entre R$ 0,08 e R$ 0,40, a depender da base de dado utilizada, de modo que a contratação de disparos em massa 
demanda implemento de consideráveis recursos financeiros. 

Informou que a utilização de notícias falsas como método de campanha foi uma marca da candidatura de Jair Bolsonaro. A 
exemplo, apresentou: o vídeo gravado pelo então candidato sobre a suposta intenção do PT de fraudar as eleições por meio do 
voto eletrônico, material retirado das redes por determinação deste Tribunal na Rp n. 0601298-42.2018.6.00.0000; a entrevista, 
concedida ao Jornal Nacional, em que o representado afirmou que o livro “Aparelho sexual e cia” teria sido utilizado como 
material no “kit gay”, o que foi objeto do julgado na Rp n. 0601699-41.2018.6.00.0000; e a Agência Lupa e o  site “boatos.org”, 
que demonstrariam ter sido a candidatura de Jair Bolsonaro a principal beneficiária dessas mentiras. 

Reiterou não ser crível atribuir apenas àespontaneidade dos apoiadores a capacidade de produzir e disseminar com tamanha 
eficácia todas as notícias falsas editadas em detrimento da coligação noticiante. 

Considerou que a campanha dos representados também teria se destacado pela quantidade de robôs nas redes, o que motivou 
o periódico  Congresso em Foco a lançar, em setembro de 2018, o  Trending Botics, ferramenta para identificar e monitorar o 
comportamento de prováveis robôs na rede social  Twitter. 

Indicou que a  Trending Botics não teria sido a única ferramenta a constatar esses dados; outros instrumentos também teriam 
realizado pesquisas e análises técnicas em torno dessa forma de atuação de perfis, identificando a campanha de Jair Bolsonaro 
como a maior beneficiária dos denominados  bots. 

Enfatizou que, não bastassem as justas razões expostas pela representante, os argumentos de defesa igualmente não se 
prestariam a desconstituir o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação social. 

Esclareceu que, na defesa apresentada pelos sócios da  Yacows Desenvolvimento de  Software Ltda., Lindolfo Alves e Flávia 
Alves, haveria confissão expressa, no sentido de não possuir a empresa meios de controlar a legalidade e regularidade do uso 
dos serviços prestados, assumindo, em juízo, serem plenamente possíveis os fatos denunciados nesta ação. 

Sob o aspecto jurídico, sublinhou que as condutas descritas, por se tratar de utilização ilegal de meio digital para disseminação 
massiva de conteúdo, tiveram o condão de atingir grande número de pessoas e, por isso mesmo, influenciar sobremaneira o 
resultado do pleito eleitoral. 

Salientou que uso indevido dos meios de comunicação social caracterizou-se pelo emprego de elevada quantia de dinheiro 
proveniente de empresas na contratação de serviços de disparos de mensagens contendo propaganda eleitoral –inclusive  fake 
news   para bases de dados legais e ilegais, ocasionando desequilíbrio na disputa eleitoral. 

Deduziu que a conduta dos representados édotada de evidente gravidade, pois atentaria contra elementos basilares da 
democracia ao influenciar o resultado do pleito eleitoral. 

Postulou o recebimento das alegações finais e, preliminarmente, a reabertura da instrução processual, bem como, no mérito, a 
procedência dos pedidos formulados àinicial. 

Decorrido o prazo, deixaram de apresentar alegações os representados Ivete Cristina Esteves Fernandes e Willian Esteves 
Evangelista. 

A coligação representante pleiteou (ID 16692788) a suspensão do processo em razão da pendência do julgamento do Mandado 
de Segurança n. 0600558-50.2019.6.00.0000, por ela impetrado contra decisão deste relator que indeferira pedido de produção 
de determinadas provas. 

Na decisão proferida em 19.9.2019 na ação mandamental (ID 16715038), o eminente relator Ministro Sergio Banhos negou 
seguimento ao  writ, com fundamento no art. 36, §6º, do RITSE. 

Éo relatório. 

Abra-se vista àProcuradoria-Geral Eleitoral para que se pronuncie no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, consoante o disposto 
no art. 22, XIII, da Lei Complementar n. 64/1990. 

Após, voltem-me conclusos. 

Brasília, 2 de outubro de 2019.  Ministro JORGE MUSSI Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral 

SECRETARIA DO TRIBUNAL

Atos do Diretor-Geral

Portaria
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GT-PJe Segredo de Justiça. Justiça Eleitoral

Portaria TSE nº 772 de 02 de outubro de 2019.

Institui grupo de trabalho para realizar estudos com a finalidade de apresentar proposta para definição dos níveis de segredo de 
justiça dos processos de tramitação eletrônica, por meio do sistema Processo Judicial Eletrônico  PJe.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso VIII do artigo 116 do Regulamento Interno, de acordo com a Portaria-TSE nº 662, de 23 de junho de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Instituir o Grupo de Trabalho  PJe Segredo de Justiça, no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de realizar estudos 
com a finalidade de apresentar proposta para definição dos níveis de segredo de justiça dos processos de tramitação eletrônica, 
por meio do sistema Processo Judicial Eletrônico  PJe.

Art. 2º Compete ao GT  PJe Segredo de Justiça:

I  mapear as classes e os assuntos processuais que impliquem a atribuição de segredo de justiça aos processos que tramitem 
no sistema PJe;

II  apresentar sugestão de definição dos níveis de sigilo, os quais são fixados de um a cinco;

III  acompanhar a utilização da ferramenta já em produção, de forma a verificar o bom funcionamento da funcionalidade, no 
tocante à implementação sugerida pelo grupo;

IV  prestar o respectivo suporte aos questionamentos encaminhados pelos tribunais regionais eleitorais.

Art. 3º Compete ao Coordenador do GT  PJe Segredo de Justiça:

I  entregar o cronograma de atividades por ocasião da 1ª reunião, assim como eventuais alterações, ao Diretor-Geral da 
Secretaria do TSE;

II  acompanhar as atividades programadas;

III  adotar providências relativas às questões que tenham vinculação com as atividades de outros grupos, comitês e comissões;

IV  acompanhar as questões que demandem providências de áreas específicas do TSE, dos TREs e de entidades externas;

V  alocar eventuais prestadores de serviço e recursos para a realização de atividades determinadas;

VI  solicitar a convocação de reuniões de todos os integrantes ou de parte do grupo de trabalho;

VII  dar publicidade aos trabalhos desenvolvidos;

VIII  primar pela documentação das atividades executadas e dos encaminhamentos exigidos;

IX  comunicar o desligamento ou a necessidade de substituição de membro do grupo de trabalho;

X  reportar e justificar a necessidade de convocação de participante eventual para reunião ou encontro específico;

XI  entregar, ao Diretor-Geral da Secretaria do TSE, todos os documentos e solicitações gerados em razão das atividades 
desenvolvidas;

XII  manter o Diretor-Geral da Secretaria do TSE permanentemente informado quanto ao andamento das atividades do grupo 
de trabalho, mediante relatórios;

XIII  submeter as deliberações e considerações do grupo de trabalho que importem alterações dos sistemas objeto desta 
portaria ao referendo do Diretor-Geral da Secretaria do TSE, a quem competirá informá-las ao Secretário-Geral da Presidência e 
ao Secretário de Tecnologia da Informação do TSE;

XIV  encerrado o período da vigência do grupo de trabalho, entregar ao Diretor-Geral da Secretaria do TSE o relatório final, 
constando as atividades realizadas e os resultados alcançados.

Art. 4º Todos os documentos, comunicados, solicitações, propostas e consultas, originários dos trabalhos desenvolvidos, 
deverão ser encaminhados por meio de processo específico no sistema informatizado de processos  SEI utilizado no TSE.

Art. 5º O desligamento de integrante do grupo de trabalho deverá ser comunicado ao Diretor-Geral da Secretaria do TSE, nos 
termos do art. 11 da Portaria TSE nº 662, de 23 de junho de 2016.

Art. 6º Eventuais substituições ou impedimentos envolvendo os integrantes do grupo de trabalho, assim como outras situações 
específicas não constantes desta portaria, serão tratados nos moldes da Portaria TSE nº 662, de 23 de junho de 2016, ou a 
critério do Diretor-Geral da Secretaria do TSE.

Art. 7º As reuniões do grupo de trabalho, salvo motivo justificado, a critério do Diretor-Geral da Secretaria do TSE, serão 
realizadas em Brasília, devendo-se priorizar, sempre que possível, a utilização de videoconferência.

Art. 8º O período de vigência do grupo de trabalho se encerra em dezembro de 2020.
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Art. 9º O grupo de trabalho será composto por integrantes do TSE e dos tribunais regionais eleitorais a seguir nomeados:

I  da Assessoria do Processo Judicial Eletrônico  ASPJE:

a) Simone Holanda Batalha (Coordenadora);

b) Renata Martínez Talim Dias.

II  dos Gabinetes de Ministros: 

a) Andreza Maris Gomes Silva Santos;

b) Roberta Maia Gresta. 

III  da Secretaria de Tecnologia da Informação  STI:

a) Ana Karinne Siqueira de Andrade dos Santos.

IV   da Secretaria Judiciária:

a) Bruney Guimarães Brum;

b) Daniel Vasconcelos Borges Netto.

V  da Corregedoria-Geral Eleitoral:

a) Sérgio Dias Cardoso. 

VI  dos tribunais regionais eleitorais:

a) Ana Luiza Claro da Silva  TRE-RJ;

b) Jose Maria Miguel Feu Rosa Filho   TRE-ES;

c) Orson  Santiago Lemos  TRE-PE;

d) Rafael Gonçalves Nunes   TRE/RS;

e) Walber Sousa Oliveira  TRE-AM;

f) Vanessa Piovezan Scholz Bravo  TRE-PR.

Art. 10. Esta portaria entra em vigor na data da publicação.

ANDERSON VIDAL CORRÊA

Documento assinado eletronicamente em 02/10/2019, às 16:22, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1155093&crc=
28B96F61, informando, caso não preenchido, o código verificador 1155093 e o código CRC 28B96F61.

2019.00.000009713-5

Núcleo de Desenvolvimento Colaborativo. Justiça Eleitoral

Portaria TSE nº 769 de 01 de outubro de 2019.

Dispõe sobre a criação do Núcleo de Desenvolvimento Colaborativo do Simulador de Votação Web.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso VIII do artigo 116 do Regulamento Interno, de acordo com a Portaria TSE nº 662, de 23 de junho de 2016, e de acordo 
com a Resolução TSE nº 23.508, de 14 de fevereiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o Núcleo de Desenvolvimento Colaborativo, no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de 
implementar e homologar a solução Simulador de Votação Web.

Art. 2º São atribuições do Núcleo de Desenvolvimento Colaborativo da solução Simulador de Votação Web:

I  receber dos representantes do cliente as funcionalidades a serem desenvolvidas e/ou testadas, assim como a priorização 
dessas;

II  receber da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aplicar os modelos, padrões e 
políticas de gestão, de comunicação, de desenvolvimento e de operação que suportam o desenvolvimento colaborativo 
de software;

III  realizar a coordenação técnica e administrativa das equipes de desenvolvimento colaborativo sob sua gestão;

IV  zelar pela conformidade dos produtos gerados ao estabelecido na Política de Desenvolvimento Colaborativo, bem como 
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nas normas complementares dela derivadas;

V   desenvolver e sustentar a solução Simulador de Votação Web, cumprindo os prazos e demais acordos firmados;

VI  prestar suporte aos tribunais eleitorais na solução Simulador de Votação Web;

VII   compartilhar o conhecimento especializado da solução Simulador de Votação Web com as equipes técnicas dos tribunais 
eleitorais.

Art. 3º Compete ao Gerente do Núcleo de Desenvolvimento Colaborativo da solução Simulador de Votação Web:

I  realizar monitoramento e controle gerencial das atividades sob responsabilidade do núcleo;

II  identificar e informar à STI/TSE qualquer inconformidade observada na execução das tarefas pelo núcleo;

III  dar publicidade e prestar informações sobre as ações em curso.

Art. 4º O desligamento de tribunal eleitoral integrante do núcleo deverá ser comunicado ao Diretor-Geral da Secretaria do TSE.

Art. 5º Todos os documentos, comunicados, solicitações, propostas e consultas originários dos trabalhos desenvolvidos deverão 
ser encaminhados por meio de ofício ao TSE.

Art. 6º As convocações de reuniões presenciais do núcleo, que exigirem deslocamento de servidores, serão realizadas pelo 
Diretor-Geral da Secretaria do TSE.

Art. 7º O prazo de vigência do núcleo é até setembro de 2020.

Art. 8º O núcleo será composto pelos servidores do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais a seguir 
nomeados:

I  Ana Heloisa de Aragão Bastos (Sevin/TSE)  Gerente do Núcleo de Desenvolvimento Colaborativo;

II  Ricardo Régis Cavalcante Chaves (Sevin/TSE)  Líder Técnico Colaborativo;

III  Sandra Maria Petri Damiani (Agel/TSE)  Representante do Cliente do Produto;

IV  Flávia Parreira Carril Pinheiro (Ascom/TSE)  Representante do Cliente do Produto;

V  Nerinês Soares Accioly (Ascom/TSE)  Representante do Cliente do Produto;

VI  Frankley Francalino da Rocha (TRE-AC)  Membro da equipe técnica do Núcleo de Desenvolvimento Colaborativo;

VII  Emerson Cargnin (TRE-SC)  Membro da equipe técnica do Núcleo de Desenvolvimento Colaborativo;

VIII  Lucas Menezes (TRE-SP)  Membro da equipe técnica do Núcleo de Desenvolvimento Colaborativo.

Art. 9º A STI deverá providenciar a publicação do Simulador de Votação Web no Catálogo de Sistemas.

Art. 10.  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDERSON VIDAL CORRÊA

Documento assinado eletronicamente em 02/10/2019, às 16:21, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1154177&crc=
307F03F4, informando, caso não preenchido, o código verificador 1154177 e o código CRC 307F03F4.

2019.00.000006284-6

Equipe de planejamento. Contratação. Software ZK Spreadsheet

Portaria TSE nº 771 de 02 de outubro de 2019.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso VIII do art. 116 do Regulamento Interno da Secretaria e considerando o disposto no inciso XIII do artigo 2º da Resolução-
CNJ nº 182, de 17 de outubro de 2013,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica instituída a equipe de planejamento da contratação que tem por objeto eventual aquisição de 1(uma) licença para 
2(dois) desenvolvedores do software ZK SpreadSheet e contratação de suporte técnico para a solução, o que inclui atualizações 
e 1(uma) hora de suporte remoto individualizado, válidos pelo período de 1(um) ano.

Art. 2º A equipe seraì composta pelos servidores:

I  Leonardo Batista da Silva Rosa  STI;

II  Henrique da Silva Teixeira  STI; e

III  Eduardo Costa de Souza  SAD.

http://www.tse.jus.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1154177&crc=307F03F4
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1154177&crc=307F03F4
https://sei.tse.jus.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=32011&infra_hash=2aa07a92059e5c4c4bbc9e91a832d6ec
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Art. 3º Compete aÌ equipe realizar estudos preliminares, elaborar plano de trabalho, se exigido, e auxiliar na construçaÞo do 
termo de refere^ncia ou projeto baìsico para a contrataçaÞo/aquisiçaÞo do objeto de que trata o artigo 1º desta portaria, 
observando-se as respectivas compete^ncias.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da publicaçaÞo.

ANDERSON VIDAL CORRÊA

Documento assinado eletronicamente em 02/10/2019, às 16:20, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1154704&crc=
298784BA, informando, caso não preenchido, o código verificador 1154704 e o código CRC 298784BA.

2018.00.000012503-6

Portaria TSE nº 776 de 03 de outubro de 2019.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, com base no disposto no inciso XV do art. 116 do 
Regulamento Interno e no caput do art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar ANDRÉ LUIZ BROWN DE ANDRADE, Analista Judiciário, Área Judiciária, para substituir o Chefe de Seção de 
Análise Técnico-Processual, Nível FC-6, da Coordenadoria Técnico-Jurídica, da Secretaria de Gestão de Pessoas, nos seus 
afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares.

Art 2º Revogar o art. 1º da Portaria TSE nº 743, de 9 de outubro de 2017, publicada no DJe do dia 13 subsequente.

ANDERSON VIDAL CORRÊA

DIRETOR-GERAL

Documento assinado eletronicamente em 03/10/2019, às 16:07, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1156047&crc=
82C16EF8, informando, caso não preenchido, o código verificador 1156047 e o código CRC 82C16EF8.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE

http://www.tse.jus.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1154704&crc=298784BA
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1154704&crc=298784BA
https://sei.tse.jus.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=22099&infra_hash=89fb4665f112a6e1b6cd4016010e5981
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1156047&crc=82C16EF8
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1156047&crc=82C16EF8
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(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA E SINDICÂNCIA DO TSE

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

http://www.tse.jus.br
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