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PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

Alteração. Composição. Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional.

Portaria TSE nº 861, de 14 de novembro de 2017.

Altera a composição do Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional, instituído pela Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017, 
divulgado na Portaria TSE nº 714/2017.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido na Lei nº 13.444, de 
11 de maio de 2017, que dispõe sobre a Identificação Civil Nacional (ICN), e a indicação do Conselho Nacional de Justiça, 
RESOLVE:

Art. 1º O inciso V do do art. 1º da Portaria TSE nº 714/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º (...)

(...)

II - (...)

c) Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral."

Art. 2º Os membros suplentes do Tribunal Superior Eleitoral no Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional são, nesta ordem, 
os seguintes:

a) Elmano Amâncio de Sá Alves, Assessor de Apoio à Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação;

b) Ministro Sérgio Silveira Banhos, membro substituto do Tribunal Superior Eleitoral; e

c) Sérgio Antônio Ferreira Victor, Assessor Especial da Presidência.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro GILMAR MENDES

Documento assinado eletronicamente em 14/11/2017, às 23:46, 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=0595036&crc=
11B3BF04, informando, caso não preenchido, o código verificador 0595036 e o código CRC 11B3BF04.

http://www.tse.jus.br
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=0595036&crc=11B3BF04
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0595036&crc=11B3BF04
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Atualização. Dados de eleitores. Cadastro Eleitoral. CPF.

Portaria TSE nº 855, de 13 de novembro de 2017.

Aprova regras de atualização de dados dos eleitores constantes do Cadastro Eleitoral.

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o contido no Procedimento SEI 
nº 2017.00.000013339-4, 

CONSIDERANDO o contido nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Res.-TSE nº 21.538, de 14 de novembro de 2003, que autoriza a 
atualização, mediante inclusão ou alteração, de dados biográficos e biométricos dos eleitores que compõem o Cadastro 
Eleitoral, com informações oriundas de bancos de dados geridos por órgãos públicos, inclusive da Identificação Civil Nacional, 
conforme regras aprovadas pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e

CONSIDERANDO a necessidade de inclusão do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) no Cadastro Eleitoral, para a 
consecução dos objetivos do Acordo de Cooperação Nº 12/2016, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral, a União e o 
Conselho Nacional de Justiça,

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizada a Secretaria de Tecnologia da Informação a proceder à alteração dos registros dos eleitores para incluir o 
número de CPF, a partir dos dados recebidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 1º Verificada a inexistência de CPF registrado na base do Cadastro Eleitoral, conforme dados biográficos básicos (nome, 
filiação e data de nascimento), será incluído o respectivo número de CPF acompanhado de registro de Código ASE para essa 
atualização.

§ 2º Caso os dados biográficos do Cadastro de Eleitor não coincidam integralmente com aqueles contidos no Cadastro de 
Pessoa Física, será aplicado um algoritmo de aproximação.

§ 3º Caso os dados sejam coincidentes o suficiente para o algoritmo aprovar o batimento, será incluído o CPF no registro do 
eleitor.

§ 4º Na hipótese de o algoritmo não aprovar as coincidências, o número de CPF não será incluído e o eleitor permanecerá sem 
esse dado na base de eleitores.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro GILMAR MENDES

Documento assinado eletronicamente em 14/11/2017, às 23:46, 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=0593427&crc=
1B952F7C, informando, caso não preenchido, o código verificador 0593427 e o código CRC 1B952F7C.

Assessoria de Plenário

Pauta de Julgamento

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 145/2017

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

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=0593427&crc=1B952F7C
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0593427&crc=1B952F7C
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-66.2013.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA-DF

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) - NACIONAL

ADVOGADOS: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - OAB: 25120/DF e Outros

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS, presidente

ADVOGADOS: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - OAB: 25120/DF e Outros

REQUERENTE: ROBERTO ÁTILA DO AMARAL VIEIRA, vice-presidente

ADVOGADOS: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - OAB: 25120/DF e Outros

REQUERENTE: MARCIO LUIZ FRANÇA GOMES, tesoureiro

ADVOGADOS: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - OAB: 25120/DF e Outros

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 894-84.2011.6.00.0000 - 
CLASSE 25 - BRASÍLIA-DF

RELATOR: MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

EMBARGANTE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN) - NACIONAL

ADVOGADOS: LUCAS ALBANO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB: 91538/SP e Outros

Brasília, 16 de novembro de 2017.

JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNÇÃO

Assessor-Chefe

SECRETARIA JUDICIÁRIA 

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição

Despacho

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO Nº 412/2017 - CPADI

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 236-89.2013.6.00.0000 BRASÍLIA-DF

REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) - NACIONAL

ADVOGADOS: BRUNO RANGEL AVELINO DA  SILVA - OAB: 23067/DF E OUTROS

REQUERENTE: DANIEL SAMPAIO TOURINHO - PRESIDENTE

ADVOGADOS: BRUNO RANGEL AVELINO DA  SILVA - OAB: 23067/DF E OUTROS

REQUERENTE: CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE - TESOUREIRO DO DIRETÓRIO NACIONAL

REQUERENTE: DIVINO OMAR DO NASCIMENTO - TESOUREIRO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

ADVOGADOS: BRUNO RANGEL AVELINO DA  SILVA - OAB: 23067/DF E OUTROS

MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

http://www.tse.jus.br
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PROTOCOLO: 9.431/2013

DESPACHO

Citem-se o partido e seus responsáveis, com urgência, pela via mais célere, inclusive por meio postal (sedex), para 
apresentarem defesa, especificando as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, nos termos 
do art. 38 da Res.-TSE nº 23.464/2015, devendo, ainda, na referida ocasião, serem intimados os responsáveis partidários que 
ainda não regularizaram sua representação processual, para fazê-lo, com a apresentação da respectiva procuração outorgada a 
advogado, nos termos do que preceitua os arts. 43 e 44 da Res.- TSE n° 23.464/2015.

Publique-se, com urgência. 

Brasília, 14 de novembro de 2017.

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Relator

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO Nº 413/2017  CPADI

PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 540-83.2016.6.00.0000 BRASÍLIA-DF

REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) - NACIONAL

MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

PROTOCOLO: 14.591/2016

Despacho

1. Trata-se de pedido da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT) para que se suspendesse o 
programa partidário em bloco do PSOL, do dia 24.8.2017, no Estado do Amazonas, em virtude da realização de eventual 2o. 
turno das eleições suplementares. A ABERT aduziu na ocasião, ainda, que fosse concedida a oportunidade de escolha de outra 
data ao Partido Político para a veiculação de tal programa. O pleito foi deferido em 19.7.2017, por meio de decisão monocrática 
(fls. 112-113), de lavra do eminente Ministro TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO.

2. Quanto ao pedido de concessão de outra data à agremiação, determinou-se, por meio de despacho (fls. 123), que o PSOL 
indicasse a que melhor se aprouvesse. Verifica-se que, ainda que instado, o Partido Político manteve-se inerte.

3. Apesar de reiterado o despacho (fls. 153), observa-se que a grei permaneceu inerte, consoante a certidão de fls. 168. 

4. Ante o exposto, nada há a deferir.

Brasília (DF), 13 de novembro de 2017.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Ministro Relator

Decisão monocrática

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 217/2017 - CPADI

PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 4-72.2016.6.00.0000 BRASÍLIA-DF

REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) - NACIONAL

ADVOGADO: ALEX DUARTE SANTANA BARROS - OAB: 31583/DF

MINISTRO JORGE MUSSI

PROTOCOLO: 2/2016

REFERÊNCIA: PROTOCOLO Nº 8.368/2017

http://www.tse.jus.br
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INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)

ADVOGADOS: CRISTIANO REIS LOBATO FLORES OAB/DF Nº 53.047 e TATHIANA NOLETO MELO OAB/DF Nº 18.529

PROPAGANDA PARTIDÁRIA 2017. PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS). CADEIA NACIONAL. INSERÇÕES. PEDIDO 
DE AMPLIAÇÃO DE HORÁRIO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT). PRECEDENTES. 
DEFERIMENTO.

1. Defere-se pedido para flexibilizar faixa de horário a fim de se transmitir propaganda partidária do PROS em cadeia nacional 
de rádio e televisão, no período entre 18h e 24h, no dia 23/12/2017. Precedentes.

DECISÃO

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) requereu fosse flexibilizada faixa de horário para propaganda 
eleitoral do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), a ser exibida em rede nacional de rádio e televisão em 23/12/2017, de 
19h30 a 22h para 18h a 24h.

Segundo a requerente, "a ampliação da faixa horária [...] já é admitida por este Eg. Tribunal quando da ocorrência de casos 
excepcionais, como é o caso da grande quantidade de tempo de inserções de propagandas partidárias nacionais e regionais 
durante o mês de dezembro"  (fl. 345).

Informação da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição (CPADI), às folhas 358-361.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, ressalto que o art. 25, § 5º, II, do RI-TSE faculta ao relator decidir monocraticamente casos de pedido de 
veiculação de programa partidário.

Em hipótese idêntica à dos autos, esta Corte Superior deferiu ampliação de faixa de horário de propaganda em razão de as 
inserções nacionais coincidirem com regionais em um mesmo dia. Nesse sentido: PP 359-82/DF, 

Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 16/10/2017; PP 533-91/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJE de 6/10/2016, PP 132-92/DF, Rel. Min. Herman 
Benjamin, DJE de 6/9/2017.

Ante o exposto, defiro em caráter excepcional o pedido da ABERT para que as inserções do PROS, previstas para o dia 
23/12/2017, sejam transmitidas na faixa de horário entre 18h e 24h.

Publique-se e intimem-se, inclusive a ABERT, com a urgência necessária.

Brasília (DF), 13 de novembro de 2017.

MINISTRO JORGE MUSSI

Relator

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 218/2017 - CPADI

PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 29-85.2016.6.00.0000 BRASÍLIA-DF

REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB) - NACIONAL

MINISTRO ADMAR GONZAGA

PROTOCOLO: 575/2016

REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB) - NACIONAL

ADVOGADOS: RENATO OLIVEIRA RAMOS - OAB: 20562/DF E OUTROS

INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)

ADVOGADOS: TATHIANA NOLETO MELO - OAB: 18529/DF E OUTRO

DECISÃO

Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo Diretório Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) 

(fls. 203-207), no qual pleiteia a manutenção de seu horário de transmissão da propaganda partidária nos dias 16, 17, 18, 21, 
22, 23 e 24 de novembro deste ano, conforme estabelecido por este Tribunal em 14.12.2016.

Em decisão de fls. 193-195, deferi, de forma excepcional, o pedido da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 

http://www.tse.jus.br
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(Abert) para que as inserções nacionais do requerente, previstas para os dias 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 de novembro de 2017, 
sejam transmitidas entre 18h e 0h, sem prejuízo da oportuna apreciação dos eventuais pedidos dirigidos a Tribunais Regionais 
Eleitorais, em face das inserções regionais deferidas para o mesmo dia.

O requerente alega, em síntese, que:

a)  em 7.3.2017 foi deferido o pedido da Abert para flexibilização do horário de sua propaganda partidária no primeiro semestre 
do corrente ano;

b) o pedido formulado pela Abert, no caso em exame, é idêntico ao apresentado no primeiro semestre deste ano, consistente 
na exibição fora do horário previsto na Res.-TSE 20.034 - 18h e 0h - das inserções nacionais previstas para os dias 16, 17, 18, 21, 
22, 23 e 24 de novembro de 2017;

c) a autorização para o aumento da faixa do horário de transmissão de sua propaganda partidária pode representar, mais uma 
vez, prejuízos a veiculação do seu conteúdo partidário e programático;

d) a pretensão da soma do tempo entre as várias inserções estaduais de distintas unidades da Federação com o tempo 
destinado às inserções nacionais para fins do cumprimento do período previsto no parágrafo 3º do art. 2º da Res.-TSE 20.034 
revela-se imprópria, porque tal medida permite a veiculação da propaganda de outras agremiações nos mesmos dias, de modo 
que a alegação da interessada não evidencia a excepcionalidade apta a justificar a flexibilização pretendida;

e) a Res.-TSE 23.499, que alterou o § 3º do art. 2º da Res.-TSE 20.034, deu interpretação extensiva ao § 7º do art. 46 da Lei 
9.096/97, "permitindo que sejam reservados 5 (cinco) minutos diários de segunda-feira ao sábado para as inserções nacionais e 
mais 5 (cinco) minutos para as inserções estaduais, perfazendo um total de 10 (dez) minutos diários de inserções"

( fl. 205);

f) considerando os calendários disponíveis nos sítios deste Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais Eleitorais do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, nota-se que o deferimento das inserções partidárias não excede o limite 
diário de 10 minutos previsto na Res.-TSE 20.034, bem como se verifica que, na maioria dos dias, não há coincidência ou choque 
de horários entre as inserções regionais e nacional, que justifique a necessidade de alteração das datas previamente deferidas 
para a sua propaganda partidária;

g) se todo e qualquer pedido de flexibilização do horário de transmissão da propaganda partidária for deferido, o que deveria 
ser excepcional passará a ser a regra, com as emissoras de rádio e televisão ditando os horários que melhor atenda seus 
interesses;

h) o pano de fundo do pedido de ampliação do horário de transmissão é a ausência de veiculação da propaganda partidária no 
horário nobre, compreendido entre as 19h30 e 22h, pois as emissoras não têm interesse em ocupar parte dos intervalos 
comercias desses horários com as inserções partidárias, em razão do prejuízo que sofrem com tal medida;

i) nos termos do art. 17 da Constituição Federal, as questões relativas à propaganda partidária avultam ao caráter público da 
matéria, que deve sobrepor a eventual circunstância de os telespectadores terem de assistir a um grande número de inserções 
partidárias num curto espaço de tempo;

j) não foi demonstrado nenhum prejuízo aos telespectadores.

Requer seja revista a premissa constante na decisão proferida, para manter inalterado o horário de veiculação das inserções 
nacionais de sua propaganda partidária a serem exibidas nos dias 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 de novembro de 2017.

É o relatório.

Decido.

O Diretório Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) requer a reconsideração da decisão por meio da 
qual deferi, de forma excepcional, o pedido da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) para que as 
inserções nacionais do requerente, previstas para os dias 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 de novembro de 2017, sejam transmitidas 
entre 18h e 0h, sem prejuízo da oportuna apreciação dos eventuais pedidos dirigidos a Tribunais Regionais Eleitorais.

Alega que consta dos autos prova de que o tempo das inserções partidárias não excede o limite diário de 10 minutos previsto na 
Res.-TSE 20.034, bem como se verifica que, na maioria dos dias, não há coincidência ou choque de horários entre as inserções 
regionais e nacional, que justifique a necessidade de alteração das datas previamente deferidas para a sua propaganda 
partidária.

Afirma que o pano de fundo do pedido de ampliação do horário de transmissão é a ausência de veiculação da propaganda 
partidária no horário nobre, compreendido entre as 19h30 e 22h, pois as emissoras não têm interesse em ocupar parte dos 
intervalos comercias desses horários com as inserções partidárias, em razão do prejuízo que sofrem com tal medida.

No entanto, conforme destaquei na decisão ora atacada e na linha do que constou da informação da unidade técnica (fls. 188-
197), a análise dos calendários disponíveis nos sítios eletrônicos desta Corte e dos Tribunais Regionais Eleitorais do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal revela que o tempo das inserções deferidas de fato chega ao limite de 10 
minutos.

Vale lembrar que, nos termos do art. 2º, § 3º, da Res.-TSE 20.034, com a redação conferida pela Res.-TSE 23.499, é possível que 
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sejam reservados cinco minutos diários, de segunda a sábado, para inserções nacionais, e mais cinco minutos para as inserções 
estaduais.

No caso, conforme já consignado, a soma de tais inserções alcança o tempo de dez minutos, circunstância que realmente 
autoriza a flexibilização do horário.

De outra parte, no que tange ao alegado risco de que os pedidos formalizados pela ABERT passem a ser a regra, há duas 
questões que precisam ser ponderadas.

Em primeiro lugar, tal situação crítica que dificulta a adequação da grade horária aos comandos legais decorreu da ampliação 
do acesso à propaganda partidária, promovida a partir da Lei 13.165/2015, bem como pelo elevado número de agremiações no 
Brasil.

Além disso, vale ressaltar que, não obstante a argumentação do ora requerente, o Poder Legislativo, ao editar a Lei 
13.487/2017, mitigou sobremaneira o acesso de partidos ao rádio e à televisão, o que demonstra, de certo modo, não se tratar 
de ferramenta essencial para a divulgação dos ideais partidários.

Por essas razões, indefiro o pedido de reconsideração formalizado pelo Diretório Nacional do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB).

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 14 de novembro de 2017.

Ministro Admar Gonzaga

                            Relator

Coordenadoria de Processamento - Seção de Processamento II

Decisão monocrática

PUBLICAÇÃO Nº 444/2017/SEPROC2/CPRO/SJD

RECURSO ORDINÁRIO Nº 8006-76.2014.6.26.0000 SÃO PAULO-SP

RECORRENTE: DAVI GONÇALVES RAMOS

ADVOGADOS: ALEXANDRE LUÍS MENDONÇA ROLLO  OAB: 128014/SP E OUTRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Protocolo: 20.534/2015

Decisão

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. 
ALEGAÇÃO DE QUE TERIAM SIDO UTILIZADOS SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM HORÁRIO DE 
EXPEDIENTE, PARA PROMOVER ATOS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE 
SE DÁ PROVIMENTO PARA AFASTAR A MULTA APLICADA.

1. No presente caso, concluiu o TRE de São Paulo pela prática de conduta vedada prevista no art. 73, inciso III da Lei 9.504/97, 
que teria sido consubstanciada na realização de caminhadas com a participação de Servidores Públicos municipais em prol da 
campanha eleitoral do recorrente ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2014, em horário de expediente, resultando 
na aplicação da multa prevista no § 4º do referido dispositivo, em seu mínimo legal.

2. A conclusão da Corte Regional de que a caminhada teria se iniciado após o horário de expediente dos Servidores foi tomada 
com base, essencialmente, na análise da luminosidade de fotos postadas na internet. Todavia, não podem ser desconsideradas 
as provas dos autos em sentido contrário, como, por exemplo, a existência de declarações firmadas pelos próprios funcionários 
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e depoimentos testemunhais prestados em Juízo de que o apoio ao então candidato, na forma de caminhadas com a sua 
presença, deu-se fora do horário de trabalho.

3. Na hipótese, além de não ter sido demonstrada a responsabilidade, ciência ou anuência por parte do recorrente em relação à 
pretensa dispensa dos Servidores de seus afazeres, a análise cuidadosa das provas dos autos aponta para a mera presunção da 
prática da conduta vedada em questão, o que não se presta para a condenação de acordo com a mais abalizada jurisprudência 
desta Corte Eleitoral.

4. Na linha dos precedentes deste TSE, nas condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições imperam os 
princípios da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei (REspe 626-
30/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 4.2.2016).

5. Em decorrência disto, estando ausentes provas inequívocas da prática de conduta vedada, cuja configuração exige a 
observância da legalidade estrita, impõe-se o desprovimento da Representação.

6. Recurso Ordinário ao qual se dá provimento, afastando-se a multa aplicada.

1. Trata-se de Recurso Ordinário interposto por DAVI GONÇALVES RAMOS, candidato a Deputado Estadual no pleito de 2014, 
do acórdão do TRE de São Paulo que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Representação Eleitoral pela 
prática de conduta vedada prevista no art. 73, inciso III da Lei 9.504/97, consubstanciada na realização de caminhadas com a 
participação de Servidores Públicos municipais em prol de sua campanha eleitoral, em horário de expediente, tendo por 
consequência a aplicação da multa prevista no § 4º do referido art. 73 da Lei das Eleições, em seu mínimo legal.

2. O acórdão recorrido está assim ementado:

REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL SUPLENTE. PEDIDO DE 
APLICAÇÃO DE MULTA E CASSAÇÃO DO DIPLOMA. ACÓRDÃO: AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES RELATIVAS À NECESSIDADE 
DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO DA 
PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA FUNDADA NO ART. 105-A DA LEI DAS ELEIÇÕES, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS DETERMINADO PELO C. TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL, APÓS DECISÃO RECONHECENDO A LICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 
ELEITORAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL REJEITADAS. MÉRITO. ART. 
73, III DA LEI 9.504/97. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES PÚBLICOS, DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, PARA 
PROMOÇÃO DA CANDIDATURA. ILÍCITO COMPROVADO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA 
APLICAR AO REPRESENTADO TÃO SOMENTE A PENA DE MULTA, NO MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE (fl. 626).

3. Opostos Embargos Declaratórios, foram eles rejeitados (fls. 662-665).

4. No Recurso Ordinário (fls. 670-683), o recorrente se insurge, primeiramente, quanto às provas juntadas aos autos, afirmando 
que o recorrido não teria produzido nenhuma prova sob o crivo do contraditório para amparar suas acusações iniciais (fl. 672), 
em afronta ao princípio da paridade de armas. 

5. Afirma DAVI GONÇALVES RAMOS, ainda quanto ao ponto, inexistirem provas concretas dos pretensos ilícitos perpetrados. 
Aduz terem sido utilizados, para a condenação, somente elementos unilaterais trazidos pelo recorrido e desmerecidos 
documentos em sentido contrário, como as declarações e os depoimentos dos próprios funcionários públicos de Americana/SP 
de que não teriam realizado atos de campanha visando a promover sua candidatura ao cargo de Deputado Estadual durante os 
respectivos horários de expediente.

6. Assevera o recorrente que o fato de ter ocupado o cargo de Secretário Municipal de Americana não lhe outorgaria vínculo 
com a Prefeitura ou poder de hierarquia para dispensar funcionários públicos municipais de suas atividades (fl. 678).

7. Além da atipicidade da pretensa conduta vedada, DAVI GONÇALVES RAMOS nega sua responsabilidade por eventuais erros 
praticados por terceiros (fl. 678), afirmando não haver provas de sua ciência ou anuência quanto à alegada irregularidade na 
saída dos Servidores para realizar atos de campanha.

8. Cita precedentes desta Corte e de Tribunais Regionais Eleitorais nos quais se decidiu que, para ser caracterizada a conduta 
vedada, deve haver a comprovação do prévio conhecimento do candidato, sendo impossível presunções indevidas ou aplicação 
de responsabilidade objetiva (fl. 683), não devendo ser responsabilizado o candidato beneficiado pelo ilícito sem prova de dolo 
ou culpa.

9. Requer o recorrente, ao final, seja conhecido e provido o Recurso Ordinário, para que, reconhecendo-se a afronta ao 
princípio da paridade de armas e a ausência de provas do dolo do recorrente, sua participação ou anuência em relação às 
pretensas faltas funcionais de quatro Servidores Públicos municipais (fl. 683), seja julgada improcedente e arquivada a presente 
Representação.

10. Foram apresentadas contrarrazões pela Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 691-694), em que pugna pela rejeição da 
preliminar e pelo desprovimento do recurso.

11. A douta PGE, em parecer de lavra do ilustre Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA 
SANSEVERINO, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso Ordinário (fls. 698-712).

12. Era o que havia de relevante para relatar.
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13. Verifica-se a tempestividade do Recurso Ordinário, sua interposição com amparo nos permissivos constitucional e legal, o 
interesse e a legitimidade recursal.

14. Na origem, a PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL interpôs Representação em desfavor de DAVI GONÇALVES RAMOS, ex-
Secretário de Habitação de Americana/SP, com a finalidade de apurar a prática da conduta vedada descrita no art. 73, III da Lei 
9.504/97, ante o argumento de que o ora recorrente teria utilizado o apoio e os serviços de Servidores municipais, durante o 
horário de expediente normal, para promover sua candidatura ao cargo de Deputado Estadual, nas eleições de 2014.

15. O TRE de São Paulo, em acórdão de fls. 453-462, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, acolhendo preliminar de 
ilicitude da prova dos autos, ao argumento de que a Representação teria se embasado tão somente em provas obtidas 
mediante a instauração de inquérito civil público, nos termos do art. 105-A da Lei 9.504/97.

16. Em 15 de março de 2016, a eminente Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA proveu o Recurso Ordinário interposto 
pelo MPE e determinou o retorno dos autos à origem, para o efetivo exame do mérito da conduta vedada imputada ao 
recorrente, em decorrência do entendimento fixado pelo TSE quanto à licitude das provas colhidas em procedimento 
preparatório eleitoral (fls. 516-523).

17. Agravada regimentalmente por DAVI GONÇALVES RAMOS, tal decisão foi mantida pelo Plenário desta Corte, à unanimidade 
(fls. 547-558).

18. De volta os autos ao TRE de São Paulo, então, julgou aquela Corte parcialmente procedente a Representação, aplicando ao 
representado, ora recorrente, a pena de multa em seu mínimo legal, nos moldes do previsto no § 4º do art. 73 da Lei das 
Eleições, devido à prática de conduta vedada.

19. De início, afastou a Corte Regional a ilicitude das provas colhidas em procedimento administrativo, afirmando existirem nos 
autos elementos aptos a um julgamento seguro (prova documental e testemunhal colhida sob o crivo do contraditório), 
notadamente após a declaração, pela colenda Corte Eleitoral, da licitude das provas amealhadas pela representante em 
Procedimento Preparatório Eleitoral (fl. 639).

20. No mais, entendeu aquele Tribunal pela configuração do ilícito, merecendo destaque os seguintes excertos do acórdão:

Consta da inicial que o representado, Vereador do Município de Americana, ex-Secretário de Habitação e então candidato ao 
cargo de Deputado Estadual, utilizou-se dos serviços de Servidores comissionados e Servidores nomeados para exercer cargos 
de confiança na Secretaria de Habitação, durante o horário de expediente normal, para promover sua candidatura.

(...).

(...) sustenta a representante que, em agosto de 2014, o representado, acompanhado de diversos Servidores, realizou 
caminhadas com o objetivo de promover sua candidatura nos bairros localizados na Região da Cidade Jardim, Jardim dos Lírios 
e Jardim das Flores, durante o horário de expediente dos Servidores.

Em defesa, o representado aduz que as caminhadas foram realizadas, por via de regra, a partir das 18 horas, não tendo os 
Servidores Públicos participado da campanha durante o horário de expediente, uma vez que alguns finalizavam suas jornadas às 
16 horas e outros às 17 horas.

Do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que o representado publicou, em seu perfil na rede social Facebook (fl. 
19v.), imagens da caminhada pelo bairro Jardim dos Lírios, podendo-se concluir que efetivamente se tratou de um ato de 
campanha, uma vez que ele mencionou na publicação que esteve presente no local para apresentar suas propostas para os 
moradores da região.

Analisando tais imagens (fls. 20-48), apresentadas em impressão colorida às fls. 586-611, constata-se a presença de alguns 
Servidores da Prefeitura, quais sejam: MATHEUS RIBEIRO DELBONI, assistente técnico I, lotado na unidade de Habitação 
(estatutário); HELBER PATRICK DA SILVA, encarregado de serviços IV, lotado na Secretaria de Habitação (estatutário); MARCIO 
ROGÉRIO JOAQUIM DE SOUZA, assistente técnico I, lotado nas Administrações Regionais (estatutário) e SANDRA DA GRAÇA 
CALVO GOMES, lotada na Secretaria de Habitação (comissionada), consoante fls. 63, 67, 68 e 72.

Tal conclusão é obtida através do confronto das fotografias do perfil do Facebook de MATHEUS, HELBER e MARCIO (fls. 590-
592), bem como da imagem da Servidora SANDRA constante da mídia de fl. 59, com as fotografias de fls. 586-589, 593-596 e 
601.

Destaque-se, nesse ínterim, que os Servidores, durante a caminhada, portavam adesivos e panfletos de campanha do então 
candidato (fls. 587-588, 596 e 601).

Verificada a presença de agentes públicos na caminhada para promoção da candidatura do representado, resta saber se os atos 
foram praticados durante a jornada de trabalho normal.

Nesse ponto, o ônus de provar que os atos foram praticado fora do horário de expediente dos agentes públicos é do 
representado, em conformidade com o artigo 373, II do Código de Processo Civil, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao 
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...).

Na hipótese em apreço, apesar de o representado ter apresentado as declarações de fls. 192 e 194, assinadas por MATHEUS e 
MARCIO ROGÉRIO, no sentido de que trabalharam na promoção da candidatura fora do horário de expediente, é certo que tais 
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documentos foram produzidos unilateralmente, não sendo aptos a comprovar, por si sós, o alegado.

Além disso, apesar de a Servidora SANDRA, afirmar, em seu depoimento, que os atos de campanha foram realizados após o 
horário de expediente (fls. 376-382), em análise às demais provas constantes dos autos, constata-se que o ilícito está 
configurado, conforme será delineado a seguir.

Com efeito, observa-se que as fotos foram registradas em plena luz do dia, podendo-se notar luminosidade intensa, o que 
afasta a argumentação da defesa de que as caminhadas ocorreram, por via de regra, a partir das 18 horas.

Acrescente-se que, no mês e ano em que os atos foram praticados (agosto/2014), sequer vigorava o horário de verão. E, 
consoante alegado pela representante, conforme consta do endereço eletrônico <http://www.calendario-
65.com.br/calend%C3A1rio/2014/> agosto.html, no dia 20.8.2014 o pôr do sol na região de Campinas, em que se situa 
Americana, ocorreu exatamente às 17h54, logo, antes das 18h00 (fl. 440).

Ademais, das cópias dos históricos funcionais apresentadas pela Prefeitura de Americana às fls. 62/63, 67, 68/71 e 72, não 
constam os horários de entrada e saída dos Servidores, mas tão somente a jornada semanal de trabalho.

Outrossim, percebe-se uma relevante contradição entre os depoimentos das testemunhas do representado, quando 
perguntadas sobre o controle de jornada no órgão municipal.

A testemunha FLÁVIO ROGÉRIO COSTA (fls. 364-369), Secretário de Habitação à época dos fatos, afirmou que se não me 
engano nessa data o funcionário comissionado não tinha folha de ponto (fl. 367). Por sua vez, a testemunha SANDRA CALVO 
GOMES, ocupante de cargo em comissão, mencionou: a gente tinha livro que a gente assinava a hora que a gente chegava, às 
vezes onze ou meio dia que a gente saia para o horário de almoço, era uma hora de almoço, uma hora a gente assinava de 
novo, de novo as dezessete (fl. 382).

Ademais, indagado sobre os dias da caminhada, se algum funcionário teria saído antes do expediente, o então Secretário falou: 
eu não vou conseguir recordar o dia certinho, mas não. Eu realmente não me lembro de ninguém ter pedido, comunicado 
alguma coisa para sair (fl. 366) (...) (fls. 640-645).

21. Ou seja, da análise dos fatos expostos, é incontestável a realização de caminhada com propósitos eleitorais, promovida pelo 
então candidato e acompanhada por quatro Servidores da Prefeitura de Americana/SP. O que se discute, aqui, é se tal ação 
teria, de fato, ocorrido durante o horário em que aqueles funcionários municipais deveriam estar em seu local de trabalho, o 
que em tese caracterizaria a conduta vedada em questão.

22. Verifica-se que a Corte Regional concluiu que não seria verossímil a alegação do recorrente de que a caminhada teria se 
iniciado após o horário de expediente dos Servidores, com base, essencialmente, na análise da luminosidade de fotos postadas 
na internet. Aqui, assiste razão ao recorrente, quando afirma que não podem ser desconsideradas as provas dos autos em 
sentido contrário, como, por exemplo, a existência de declarações firmadas pelos próprios funcionários (fls. 192-205) e 
depoimentos prestados em Juízo (fls. 364-389) de que o apoio ao então candidato, na forma de caminhadas com a sua 
presença, deu-se fora do horário de trabalho daqueles Servidores.

23. Da análise do termo de audiência firmado pelo Cartório da 158ª Zona Eleitoral de Americana/SP, à fl. 365, depreende-se que 
a testemunha FLÁVIO ROGÉRIO COSTA, então Secretário Municipal, ao ser questionado pelo Juiz sobre a acusação de que os 
Servidores SANDRA, VITOR e DANILO teriam saído para fazer campanha para o recorrente, respondeu que haveria supervisão 
do trabalho, por ser Secretaria, então, durante o horário de expediente isso não ocorria, porque quem estaria de serviço 
interno na Secretaria ou mesmo externo, sempre há supervisão do que está fazendo (fl. 365).

24. Em outro depoimento colhido, VITOR MANOEL MARTINS COELHO  que também trabalhava na Secretaria de Habitação  
afirmou que a Secretaria utilizava como controle do ponto dos funcionários, à época, um livro para assinar (fl. 372). Destacou, 
no entanto, a existência de corpo operacional da Secretaria que realizaria trabalhos externos, aduzindo que o trabalho de 
habitação é muito ligado à questão social, tem muito trabalho de campo: área social, pesquisa, programas que são feitos (...) (fl. 
373). Perguntado sobre, se no período de eleições, saberia da realização de caminhadas a jornada de trabalho, respondeu: Pelo 
que saiba, é feito depois do horário de expediente (fl. 374).

25. Por sua vez, a testemunha EMERSON CLEITON ALVES, também funcionário da Secretaria de Habitação, afirmou em Juízo ter 
participado de caminhada em prol da campanha do ora recorrente após as dezessete horas (fl. 385), ou seja, depois do 
expediente. Além disso, sustentou não ter ocorrido nenhum tipo de liberação da Prefeitura para que funcionários saíssem mais 
cedo para participar de campanha política.

26. Pois bem. Não seria incorreto afirmar que não há nem mesmo certeza quanto às datas dos eventos retratados nas 
fotografias juntadas aos autos, podendo-se dizer o mesmo quanto aos horários em que estes ocorreram. Na espécie, a análise 
cuidadosa das provas dos autos aponta a mera presunção da prática da conduta vedada do art. 73, III da Lei das Eleições, o que 
não se presta para a condenação de acordo com a mais abalizada jurisprudência desta Corte Eleitoral, da qual se destacam os 
seguintes precedentes:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. REPRESENTAÇÃO POR PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA. SERVIDOR PÚBLICO FORA DO 
HORÁRIO DE EXPEDIENTE. ENTENDIMENTO DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL INTERPRETAÇÃO DIVERSA DE 
PROVA DE CONTEÚDO LITERAL CLARO SEM OUTRA PROVA EQUIVALENTE CAPAZ DE DAR SUPORTE À DIVERGÊNCIA. 
ENTENDIMENTO DO ART. 333, I DO CPC. DESPROVIMENTO.

1. Não há ofensa ao art. 73, III da Lei 9.504/97 se a prova dos autos é clara a delimitar o horário de expediente do Servidor e os 
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fatos se deram fora desse horário.

2. Suposições ou inferências, ainda que pudessem descaracterizar prova, não podem ser tomadas como verdade para imputar 
ato ilícito se desprovidas de apoio em qualquer outra prova dos autos.

3. A prova do horário do expediente, ausente quaisquer outras capazes de lhe sobrepor, é suficiente para afastar a ilicitude do 
ato. 

Recurso desprovido (RO 37-76/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 6.11.2014).

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTAS VEDADAS. ART. 73, I E III DA LEI 
9.504/97. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. 

1. O art. 73, I e III da Lei 9.504/97 estabelece a impossibilidade de cessão ou uso  em benefício de candidato, Partido Político 
ou coligação  de bens móveis ou imóveis e de Servidores ou empregados da Administração Pública Direta e Indireta Federal, 
Estadual e Municipal.

2. Na espécie, as provas dos autos são contraditórias quanto à promoção da candidatura da recorrida ROSIANE MACIEL DE 
FARIAS pelo recorrido EVILÁSIO CAVALCANTE DE FARIAS  Prefeito do Município de Taboão da Serra/SP  por ocasião de 
discurso realizado no recinto de escola pública, na data de 5.8.2010, durante solenidade de entrega de uniformes escolares. 

3. Ademais, a alegada distribuição de material de propaganda eleitoral da recorrida no portão de entrada da escola pública  
supostamente realizada por funcionários municipais da prefeitura de Taboão da Serra/SP  também não foi comprovada. 

4. A condenação dos recorridos pela prática das condutas vedadas do art. 73, I e III da Lei 9.504/97 não pode ocorrer com esteio 
em meros indícios, conforme a jurisprudência deste Tribunal.

5. Recurso ordinário não provido (RO 1.619.922/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 27.04.2012).

27. Além do mais, mesmo que superado tal óbice, cabe ressaltar outro aspecto que não restou demonstrado nos autos: a 
responsabilidade, ciência ou anuência por parte do recorrente em relação à pretensa dispensa de tais Servidores de seus 
afazeres. Como dito no acórdão, DAVI GONÇALVES RAMOS já teria sido Secretário de Habitação, porém, ocupava à época dos 
fatos o cargo de Vereador do Município de Americana/SP  o que não lhe outorgava poderes hierárquicos para autorizar a saída 
antecipada de Servidores  e, para configurar a referida conduta vedada, não se pode presumir a responsabilidade do agente 
público.

28. O art. 73 da Lei 9.504/97 tutela a igualdade na disputa entre os candidatos participantes do pleito, no intuito de manter a 
higidez do processo eleitoral. Contudo, para afastar legalmente determinado mandato eletivo obtido nas urnas ou mesmo para 
ser aplicada somente a reprimenda pecuniária, como no caso, faz-se necessária a existência de provas seguras de que o uso da 
máquina pública foi capaz de atingir o bem protegido pela referida norma, o que não se vislumbra na hipótese. 

29. Além do mais, na linha da jurisprudência do TSE, nas condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições 
imperam os princípios da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei 
(REspe 626-30/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 4.2.2016). Nesse mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, III DA LEI 
9.504/97. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência deste Tribunal opera no sentido de que normas restritivas de direitos devem ser interpretadas estritamente.

2. A mera circunstância de os Servidores portarem adesivos contendo propaganda eleitoral dentro da repartição, durante o 
horário de expediente, conquanto eticamente reprovável, não se enquadra na descrição típica contida no art. 73, III da Lei 
9.504/97, cuja proibição consiste na cessão de Servidor ou na utilização de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral 
de candidato, Partido Político ou coligação, circunstâncias que não se verificaram no caso.

3. Agravo Regimental a que se nega provimento (AgR-REspe 1511-88/CE, Rel. Ministra LUCIANA LÓSSIO, DJe 18.8.2014).

30. Dessa forma, ausentes provas inequívocas da prática de conduta vedada, cuja configuração exige a observância da 
legalidade estrita, impõe-se o desprovimento da Representação.

31. Ante o exposto, com fundamento no art. 36, § 7º do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, dá-se provimento ao 
Recurso Ordinário, devendo ser afastada a multa aplicada ao recorrente.

32. Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 10 de novembro de 2017.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Ministro Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 1234-98.2010.6.10.0092 SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA 92ª Zona Eleitoral 
(IMPERATRIZ)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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RECORRIDOS: IDELZIO GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

ADVOGADOS: ANTÔNIO PACHECO GUERREIRO NETO  OAB: 6949/MA E OUTROS

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Protocolo: 8.259/2016

Decisão

ELEIÇÕES 2008. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL.

ART. 1º, I DO DECRETO LEI 201/67. CRIME COMUM. CONEXÃO COM CRIME ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. 
DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO 
ELEMENTO DO TIPO PENAL. ART. 61, II, "G" DO CP. AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE NEGA 
SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MPE de acórdão proferido pelo TRE do Maranhão nos autos desta Ação Penal 
movida com base na prática do crime previsto no art. 299 do CE, em conexão com o crime do art. 1º, inciso I do DL 201/67, em 
desfavor dos recorridos  IDELZIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, THALLIS GONÇALVES DE OLIVEIRA e EDILANE PEREIRA DO 
NASCIMENTO  e OUTROS.

2. O acórdão do TRE do Maranhão está assim ementado:

RECURSO DE IDELZIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

RECURSO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. art. 1º, I do DL 201/67, c.c. o art. 71 do Código Penal e no art. 299 do Código 
Eleitoral, c/c o art. 71 do Código Penal, em concurso material. Alegação de inépcia da inicial rejeitada. PROVAS DA AUTORIA E 
MATERIALIDADE DELITIVAS. EXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO. DEVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL.

Conforme precedentes do STJ, nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo 
genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame 
entre o agir do indiciado e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício 
da ampla defesa.

De acordo com a Súmula 7 do STF, a extinção do mandato do Prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos 
crimes previstos no art. 1º do Decreto-Lei 201/67.

Os elementos probatórios contidos nos autos se mostram suficientes para a condenação do réu, tais como os dados obtidos 
através de interceptação telefônica; relatórios técnicos da Controladoria-Geral da União sobre as movimentações financeiras 
nas contas do Município; depoimentos de réus e testemunhas e mídia anexa.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não forem valoradas negativamente as circunstancias judiciais, sendo 
vedado ao Juiz considerar, nessa fase, fatores que constituam o crime.

A circunstância prevista no art. 61, II, "g", que agrava a reprimenda por considerar que o recorrente agiu com abuso de poder 
ou violando dever inerente ao cargo, consubstancia elementar do tipo previsto no art. 1º, inciso I do Decreto Lei 201/67, 
devendo, portanto, ser afastada, sob pena de ofensa ao princípio da proibição do bis in idem.

Provimento parcial do recurso.

RECURSOS DE EDILANE PEREIRA DO NASCIMENTO, JAIDER PEREIRA DUARTE E MARIA BETHÂNIA DOS SANTOS DUARTE

RECURSO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. art. 1º, I do DL 201/67, c.c. o art. 71 do Código Penal e no art. 299 do Código 
Eleitoral, c.c. o art. 71 do Código Penal, em concurso material. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. EXISTÊNCIA. 
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO. DEVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PROVIMENTO 
PARCIAL. 

Conforme precedentes do STJ, é admissível a coautoria e a participação de terceiros nos crimes de responsabilidade de 
Prefeitos e vereadores previstos no Decreto-Lei 201/67.

Os elementos probatórios contidos nos autos se mostram suficientes para a condenação dos réus, tais como os dados obtidos 
através de interceptação telefônica; relatórios técnicos da Controladoria Geral da União sobre as movimentações financeiras 
nas contas do Município; depoimentos de réus e testemunhas e mídia anexa.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não forem valoradas negativamente as circunstancias judiciais, sendo 
vedado ao juiz considerar, nessa fase, fatores que constituam o crime.

Provimento parcial dos recursos.

RECURSO DE THALLIS GONÇALVES DE OLIVEIRA

RECURSO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. art. 1º, I do DL 201/67, c.c. o art. 71 do Código Penal. PROVAS DA AUTORIA E 
MATERIALIDADE DELITIVAS. EXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO. DEVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS 
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JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CRIME PREVISTO no art. 299 do Código Eleitoral, c.c. o art. 71 do Código Penal. AUSÊNCIA DE PROVAS. 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Conforme precedentes do STJ, é admissível a coautoria e a participação de terceiros nos crimes de responsabilidade de 
Prefeitos e Vereadores previstos no Decreto-Lei 201/67.

Os elementos probatórios contidos nos autos se mostram suficientes para a condenação do réu pelo crime de desvio de verbas 
públicas, tais como os dados obtidos através de interceptação telefônica; relatórios técnicos da Controladoria-Geral da União 
sobre as movimentações financeiras nas contas do Município; depoimentos de réus e testemunhas e mídia anexa.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não forem valoradas negativamente as circunstancias judiciais, sendo 
vedado ao Juiz considerar, nessa fase, fatores que constituam o crime.

Os indícios de autoria colhidos nos autos afiguram-se extremamente frágeis para conduzir a um decreto condenatório pelo 
crime de corrupção eleitoral.

Provimento parcial do recurso, para afastar a condenação pelo crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, mantendo-se a 
condenação pelo crime do art. 1º, I do DL 201/67, com a pena-base fixada no mínimo legal.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECURSO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. art. 1º, I, E II do DL 201/67, c.c. o art. 71 do Código Penal e no art. 299 do 
Código Eleitoral, c.c. o art. 71 do Código Penal, em concurso material. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE 
DELITIVAS. IMPROVIMENTO (fls. 1.406-1.434, vol. 5).

3. A essa decisão os recorridos IDELZIO GONÇALVES DE OLIVEIRA e THALLIS GONÇALVES DE OLIVEIRA opuseram, cada um, 
Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, respectivamente às fls. 1.481-1.494 e fls. 1.496-1.501, os quais 
foram desprovidos pelo Tribunal a quo (fls. 1.585-1.607, vol. 6).

4. No Recurso Especial (fls. 1.617-1.622, vol. 6), manejado com fundamento no art. 276, I, "a" do CE, o recorrente sustenta que 
houve equivocada minoração das penas aplicadas a IDELZIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, THALLIS GONÇALVES DE OLIVEIRA e 
EDILANE PEREIRA DO NASCIMENTO, pela prática do crime previsto no art. 1º, I do DL 201/67, haja vista a existência de 
elementos suficientes para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime (art. 59 do CP) quanto aos três, 
bem como para a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "g" do CP em relação ao primeiro recorrido.

5. Com isso, o MPE assevera que houve afronta ao art. 5º, XLVI da CF e ao art. 59, II do CP, ao argumento de que a Corte 
Regional deixou de valorar devidamente os fatos à luz do princípio da individualização da pena, porquanto se equivocou ao 
afastar valoração negativa de circunstâncias judiciais graves, consistentes (a) no uso de verba pública em campanha eleitoral, 
(b) na impossibilidade de pagamento dos salários de Servidores Públicos e prestadores de serviços e (c) na interrupção de 
fornecimento de merenda escolar.

6. Afirma o Parquet Eleitoral que o uso de verba pública em campanha eleitoral agrava a culpabilidade e que a utilização dos 
recursos públicos desviados em campanha eleitoral não é fator constitutivo do crime, o qual pode ser praticado em contextos 
bem menos reprováveis do que esse (fls. 1.620v.).

7. Quanto à impossibilidade de pagamento dos salários de Servidores Públicos e de prestadores de serviços e fornecimento de 
merenda escolar, o MPE menciona o seguinte:

(...) é circunstância que agrava, demasiadamente, as consequências do crime, uma vez que esses fatos não podem ser 
enquadrados como resultado natural do delito, o qual poderia ser praticado sem privar os indivíduos de suas remunerações 
(verbas de natureza alimentar) e estudantes de um de seus mais elementares direitos, o de se alimentar durante o período em 
que se encontram na escola (fls. 1.620v.-1.621).

8. Aduz o recorrente, ainda, ofensa ao art. 61, II, "g" do CP, pois IDELZIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, além de Prefeito à época 
dos fatos, era também ordenador de despesas e, portanto, praticou o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente 
ao cargo, razão pela qual deveria incidir a mencionada circunstância agravante. Conclui, argumentando o que se segue:

(...) nos termos das manifestações do STF acerca do tema e, diante de tão fortes aspectos autorizadores da exasperação da 
pena-base aplicada pelo órgão e para a aplicação da agravante do abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, a 
tese contemplada no acórdão recorrido não pode prevalecer, devendo ser restaurada a dosimetria estabelecida pela sentença, 
sob pena de ofensa ao art. 5º, XLVI da CF/88 e aos arts. 59, II e 61, II, "g" do CP (fl. 1.622).

9. Ao final, o MPE requer o conhecimento e o provimento do Recurso Especial, a fim de que seja restaurada a dosimetria da 
pena estabelecida na sentença ou que sejam estabelecidos novos patamares majorados, com a negativa valoração da 
culpabilidade e das consequências do crime (art. 59, CP) em relação à IDELZIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, THALLIS GONÇALVES 
DE OLIVEIRA e EDILANE PEREIRA DO NASCIMENTO e, especificamente em relação ao primeiro deles, com a aplicação da 
agravante do art. 61, II, "g" do Código Penal (fls. 1.622, vol. 6).

10. Os recorridos apresentaram contrarrazões ao Recurso Especial (fls. 1.631-1.652, vol. 6), pugnando por sua inadmissão ou 
por seu desprovimento. Reforçaram, ainda, Questão de Ordem, visando à declaração da incompetência da Justiça eleitoral para 
julgar o alegado crime de responsabilidade, determinando, assim, a anulação da sentença nesse ponto, e, se achar necessário, a 
remessa para a Justiça Comum em relação à acusação dos delitos do Decreto-Lei 201/67 (fl. 1.652, vol. 6).

11. A douta PGE, em parecer de lavra do ilustre Vice-Procurador-Geral Eleitoral, NICOLAO DINO, pronunciou-se pelo 
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provimento do recurso (fls. 1.657-1.676, vol. 6).

12. Era o que havia de relevante para relatar.

13. Verifica-se a tempestividade do Recurso Especial. O MPE, intimado do acórdão regional em 9.8.2016 (fl. 1.615v.), 
protocolizou a petição recursal em 12.8.2016 (fl. 1.617).

14. De início, examina-se a alegada Questão de Ordem, devolvida nas contrarrazões ao Recurso Especial, consistente em 
suposta nulidade da sentença por incompetência da Justiça Eleitoral para julgar o apontado crime previsto no art. 1º, inciso I do 
DL 201/67.

15. A respeito desse tema, o TRE do Maranhão, por maioria, rejeitou a Questão de Ordem, concluindo pela competência da 
Justiça Eleitoral para julgar o crime de desvio de recursos públicos (art. 1º, I do DL 201/67), devido à conexão existente, pois a 
finalidade desse delito consistiu em obter valores necessários à prática do crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE). Confira-
se:

Os autos demonstram que os crimes de desvio de recursos públicos e corrupção eleitoral foram praticados cada qual em seu 
momento e em independência de ações, porquanto a interdependência entre eles reside apenas no fato de que o primeiro foi 
cometido, também, com o propósito de obter os valores necessários à perpetração do último, sendo essa circunstância 
justamente a que atrai a competência para julgamento do primeiro ilícito à Justiça Eleitoral (fl. 1.421).

16. Ainda nesse ponto, em voto vencido, o Juiz SEBASTIÃO BONFIM havia concluído pelo acolhimento da Questão de Ordem, 
para reconhecer a incompetência da Justiça Eleitoral, assentando que, na hipótese de competência fixada expressamente na CF, 
não se aplica a regra estipulada no inciso IV do art. 78 do CPP, de que, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, 
prevalecerá esta:

Assim, na situação em julgamento, inaplicável a regra do art. 78, IV do Código de Processo Penal, ao fundamento de eventual 
conexão do delito tipificado no art. 299 do Código Eleitoral com o crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei 201/67, 
haja vista, consoante afirmado alhures, a competência para julgamento de prefeito ser fixada expressamente na Constituição 
Federal (fl. 1.438).

17. Pois bem. Dos fundamentos lançados nas contrarrazões ao Recurso Especial, observa-se que houve inovação de tese quanto 
à alegação de incompetência para julgar a conduta delitiva do art. 1º, inciso I do DL 201/67.

18. Isso porque os recorridos relataram que na sustentação oral perante o TRE do Maranhão, eles haviam defendido que, 
existindo conexão entre crimes cuja competência esteja expressamente fixada na CF, não se aplica a regra do art. 78, IV do CPP, 
segundo a qual, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. Com isso, asseveraram a incompetência 
desta Justiça Especializada para julgar o mencionado crime, pois, a teor do que o art. 29, inciso X da CF, compete ao Tribunal de 
Justiça o julgamento dos crimes praticados por Prefeitos, mesmo em casos de conexão com crimes de natureza eleitoral.

19. No entanto, nas contrarrazões ao Recurso Especial, os recorridos abordaram a questão sob outro enfoque, pois 
reconheceram a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos (art. 35, II 
do CE), alegando, entretanto, que a hipótese dos autos trata de crime de responsabilidade e, portanto, a competência seria da 
Justiça Comum. 

20. Veja-se trecho extraído da mencionada peça:

Fizemos, então, um estudo aprofundado do tema, sendo que na linha de jurisprudência deste col. TSE não se discute a 
competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. E nem precisaria grandes 
esforços para se reconhecer a competência, já que a própria lei alhures citada já prevê (art. 35, II do Código Eleitoral).

Do precedente anunciado pelo então Relator, podemos colher o seguinte: é da competência da Justiça Eleitoral processar e 
julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. Precedentes (TSE  HC nº 592, Rel. Min. CAPUTO BASTOS, DJe 
18.8.2008).

Ao ler o inteiro teor do acórdão citado, o Ministro CAPUTO BASTOS faz avaliação dos delitos capitulados nos arts. 299, 343 e 
347 do Código Penal (falsidade ideológica, falso testemunho ou perícia, e fraude processual). Portanto, todos os crimes julgados 
naquele precedente tratavam de crimes comuns, disciplinados no Código Penal.

Ao contrário do entendimento, no entanto, a Questão de Ordem por nós sustentada tratava (como trata) de crime próprio, 
crime de responsabilidade de Prefeito e Vereadores (e não crime comum), pelo que a própria cabeça do art. 1º do Decreto 
201/67 já traz a sua definição:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente 
do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

Portanto, por não serem crimes comuns, também não é aplicável a norma do art. 35, II do Código Eleitoral (fls. 1.650-1.651).

21. Como é sabido, é inadmissível a inovação de tese em âmbito de Recurso Especial, tal como aconteceu na espécie, em que os 
recorridos sustentaram a incompetência da Justiça Eleitoral para julgar o citado crime sob enfoque não abordado 
anteriormente, perante o Tribunal Regional.

22. Por tal motivo, a Questão de Ordem suscitada nas contrarrazões ao Recurso Especial não merece ser conhecida.
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23. Além disso, a título de obiter dictum, ao revés do que asseveram os recorridos, muito embora o DL 201/67 disponha sobre a 
responsabilidade de Prefeitos, os crimes de responsabilidade propriamente ditos, sujeitos ao julgamento pela Câmara de 
Vereadores, com a possível cassação do mandato, são apenas aqueles elencados em seu art. 4º.

24. Essa premissa, aliás, está assentada em precedente do STF, no qual se anota que os crimes denominados de 
responsabilidade, previstos no art. 1º do DL 201, de 1967, são crimes comuns, que deverão ser julgados pelo Poder Judiciário, 
independentemente de pronunciamento da Câmara Municipal. (RHC 1076-75/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.11.2011).

25. Na mesma linha, o STJ já decidiu que as condutas delitivas descritas no art. 1º do DL 201/67 configuram, em verdade, crime 
comum, e não crime de responsabilidade:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/92 E DO DECRETO 201/67 DE FORMA CONCOMITANTE. ATO ÍMPROBO 
QUE TAMBÉM PODE CONFIGURAR CRIME FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. JUÍZO SINGULAR CÍVEL E TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (RECLAMAÇÃO 2.138/RJ) IN CASU.

1. Os cognominados crimes de responsabilidade ou, com designação mais apropriada, as infrações político-administrativas, são 
aqueles previstos no art. 4º do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, e sujeitam o chefe do executivo municipal a 
julgamento pela Câmara de Vereadores, com sanção de cassação do mandato, litteris: são infrações político-administrativas dos 
Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato (...).

2. Deveras, as condutas tipificadas nos incisos do art. 1º do Decreto-Lei 201/67 versam os crimes funcionais ou crimes de 
responsabilidade impróprios praticados por Prefeitos, cuja instauração de processo criminal independente de autorização do 
Legislativo Municipal e ocorre no âmbito do Tribunal de Justiça, ex vi do inciso X do art. 29 da Constituição Federal. Ainda nesse 
sentido, o art 2º dispõe que os crimes previstos no dispositivo anterior são regidos pelo Código de Processo Penal, com algumas 
alterações: o processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do Juízo singular, estabelecido pelo Código de 
Processo Penal, com as seguintes modificações (...) (Precedentes: HC 69.850/RS, Relator Ministro FRANCISCO REZEK, Tribunal 
Pleno, DJ de 27 de maio de 1994 e HC 70.671/PI, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 19 de maio de 1995).

3. A responsabilidade do Prefeito pode ser repartida em quatro esferas: civil, administrativa, política e penal. O Código Penal 
define sua responsabilidade penal funcional de agente público. Enquanto o Decreto-Lei 201/67 versa sua responsabilidade por 
delitos funcionais (art. 1º) e por infrações político-administrativas (art. 4º). Já a Lei 8.429/92 prevê sanções civis e políticas para 
os atos ímprobos. Sucede que, invariavelmente, algumas condutas encaixar-se-ão em mais de um dos diplomas citados, ou até 
mesmo nos três, e invadirão mais de uma espécie de responsabilização do Prefeito, conforme for o caso.

10. Recurso Especial conhecido e provido (REsp 1.066.772/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.8.2009).

26. Segundo preceitua o art. 35, II do CE, compete aos Juízes processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem 
conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais.

27. Na espécie, o MPE ofertou denúncia contra os recorridos com base em suposta prática dos crimes previstos no art. 299 do 
CE (corrupção eleitoral) e no art. 1º, I do DL 201/67 (crime de responsabilidade) e, como anotado alhures, a Corte Regional 
concluiu pela competência da Justiça Eleitoral para julgar as condutas delitivas descritas nestes autos, consignando haver 
conexão entre elas, fundamento este que se mantém, haja vista que nem sequer foi atacado pelos recorridos.

28. Portanto, mesmo que a matéria pudesse ser conhecida nesta instância especial, não prosperaria, haja vista que a 
compreensão adotada pelo Tribunal a quo se coaduna com entendimento firmado por este Tribunal Superior, segundo o qual é 
da competência da Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos (RHC 334-
25/GO, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 24.6.2014).

29. Com essas considerações, mantém-se a conclusão da Corte Regional pela competência desta Justiça Especializada para 
julgar o crime tipificado no art. 1º, inciso I do DL 201/67.

30. Superada essa questão, passa-se ao exame do Recurso Especial interposto pelo MPE.

31. O recorrente insurge-se contra acórdão pelo qual o TRE do Maranhão, ao dar parcial provimento a Recurso Eleitoral, 
reformou a sentença proferida nos autos desta Ação Penal, ajuizada pelo MPE em desfavor de IDELZIO GONÇALVES DE 
OLIVEIRA, THALLIS GONÇALVES DE OLIVEIRA, EDILANE PEREIRA DO NASCIMENTO e OUTROS, com base em suposta prática dos 
crimes previstos no art. 299 do CE e no art. 1º, I do DL 201/67.

32. Das razões do Recurso Especial, constata-se que o recorrente impugnou o acórdão regional apenas no que se refere à (a) 
dosimetria da pena aplicada (b) à IDELZIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, THALLIS GONÇALVES DE OLIVEIRA e EDILANE PEREIRA DO 
NASCIMENTO (c) pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso I do DL 201/67.

33. Nesse particular, o MPE sustenta ter havido ofensa ao art. 5º, XLVI da CF e ao art. 59, II do CP, à consideração de que a 
Corte Regional se equivocou ao afastar a valoração negativa de circunstâncias judiciais, consubstanciadas (a) no uso de verba 
pública em campanha eleitoral, (b) na impossibilidade de pagamento dos salários de Servidores Públicos e prestadores de 
serviços e (c) na interrupção de fornecimento de merenda escolar.

34. Afirma o Parquet que o uso de verba pública em campanha eleitoral agrava a culpabilidade e que a utilização dos recursos 
públicos desviados em campanha eleitoral não é fator constitutivo do crime, o qual pode ser praticado em contextos bem 
menos reprováveis do que esse (fl. 1.620v.). Menciona, também, que a impossibilidade de pagamento dos salários de 
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Servidores Públicos e de prestadores de serviços e fornecimento de merenda escolar é circunstância que agrava, 
demasiadamente, as consequências do crime, uma vez que esses fatos não podem ser enquadrados como resultado natural do 
delito (fls. 1.620v.-1.621).

35. Argumenta, ainda, violação ao art. 61, II, "g" do CP em relação ao recorrido IDELZIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, pois, além de 
Prefeito à época dos fatos, também era ordenador de despesas e, portanto, praticou o crime com abuso de poder ou violação 
de dever inerente ao cargo, motivo pelo qual deveria incidir a mencionada circunstância agravante.

36. Para melhor compreensão da controvérsia, serão examinadas as questões relativas a cada um dos recorridos 
separadamente.

IDELZIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

37. O Juízo da 92ª Zona Eleitoral condenou o recorrido IDELZIO DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no art. 1º, I do DL 
201/67, considerando, na análise da culpabilidade (art. 59 do CP), ser a conduta altamente reprovável, pois o recorrido desviou 
recursos públicos em grande monta destinando-os a fins pessoais, com intuito de garantir sua reeleição (fl. 696, vol. 4), tendo 
assentado, também, como consequência do fato delituoso, que, com a sua conduta, diversos Servidores e prestadores de 
serviços deixaram de receber seus salários, além de ter sido interrompido o fornecimento de merenda escolar.

38. Por fim, registrou a presença das agravantes dos arts. 61, II, "g" e 62, I do CP, considerando, ainda, a continuidade delitiva 
(art. 71 do CP) e, assim, fixou a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão.

39. O Tribunal Regional reformou a sentença, para fixar a pena-base no seu mínimo, registrando a impossibilidade de se 
considerar, para fins de sua exasperação (art. 59 do CP), fatores que constituem o próprio crime, tal como teria ocorrido na 
sentença. Ainda, entendeu pelo afastamento da circunstância agravante do art. 61, II, "g" do CP, sob pena de bis in idem, 
argumentando que, para sua aplicação, considerou-se circunstância elementar do crime capitulado no art. 1º, I do DL 201/67. 

40. Além disso, a Corte de origem reduziu a exasperação da pena pela circunstância agravante do art. 62, I do CP, de 1 ano para 
6 meses e, ao final, consignou estar correta a incidência da continuidade delitiva, no patamar de 1/3 (fl. 1.413).

41. Com essas considerações, reformou a sentença, para fixar a pena final imposta ao recorrido em 3 anos e 4 meses de 
reclusão, pela prática do crime do art. 1º, I do DL 201/67.

THALLIS GONÇALVES DE OLIVEIRA

42. Da sentença, observa-se que o Julgador monocrático, quanto ao crime do art. 1º, I do DL 201/67, considerou, na análise da 
culpabilidade, ser a conduta altamente reprovável, visto que o recorrido teria colaborado no esquema de apropriação/desvio 
de recursos públicos, destinando-os a fins particulares, com intuito de garantir reeleição do pai (fl. 971, vol. 4). Também 
assentou, como consequência do fato delituoso, que, com a sua conduta, diversos Servidores e prestadores de serviços 
deixaram de receber seus salários, além de ter sido interrompido o fornecimento de merenda escolar, e, ao final, ficou a pena 
em 4 anos de reclusão, considerada a continuidade delitiva (art. 71 do CP).

43. O Tribunal a quo reformou parcialmente a sentença para reduzir a pena imposta a THALLIS DE OLIVEIRA pela prática do 
delito de desvio de verbas públicas (art. 1º, I do DL 201/67), para 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime 
inicialmente aberto. Ainda, concedeu ao recorrente o benefício do art. 44 do CP, com a finalidade de substituir as penas 
privativas de liberdade por restritivas de direitos.

EDILANE PEREIRA DO NASCIMENTO

44. O Juízo da 92ª Zona Eleitoral condenou EDILENE DO NASCIMENTO a 4 anos de reclusão pela prática do crime do art. 1º, I do 
DL 201/67, observando o disposto no art. 59 do CP pelos mesmos fundamentos adotados em relação ao recorrido THALLIS 
GONÇALVES DE OLIVEIRA, assim como o disposto no art. 71 do CP quanto à continuidade delitiva.

45. O TRE do Maranhão, com base no art. 59 do CP, reformulou as penas decorrentes da prática do crime de responsabilidade, 
reduzindo a pena-base inicialmente aplicada para o mínimo de 2 anos de reclusão, ante a ausência de valoração negativa de 
circunstâncias judiciais, bem como afastando o aumento da pena por continuidade delitiva, ao argumento de que os elementos 
probatórios indicam que a recorrida praticou a conduta de desvio de recursos públicos uma única vez.

46. Com efeito, de acordo com o entendimento assentado no STJ, mostra-se indevida a exasperação da pena-base, pela 
valoração negativa dos motivos, consequências e culpabilidade do crime, mediante a utilização de circunstâncias inerentes ao 
próprio tipo penal e de critérios igualmente inválidos (HC 2754-96/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 2.9.2014).

47. Além disso, para o aumento da pena-base, a valoração da culpabilidade somente se justifica na hipótese de haver elemento 
concreto que evidencie a maior reprovabilidade da conduta. É dizer o seguinte: 

 (...) quando desacompanhadas de maiores considerações, não se revelam suficientes a autorizar o aumento de pena realizado 
na primeira etapa da dosimetria, uma vez que se tratam de argumentos vagos, genéricos, desprovidos de qualquer elemento 
concreto que evidencie, de fato, a elevada reprovação social que o crime e o seu autor merecem pela conduta delituosa 
praticada (HC 221.718/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, Desembargadora convocada do TJ/PE, DJe 1º.3.2013.

48. Como anotado alhures, o Juiz prolator da sentença valorou negativamente a culpabilidade, assentando que houve desvio 
recursos públicos em grande monta com finalidade particular, porquanto destinado à reeleição do primeiro recorrido, sendo, 
por isso, altamente reprovável a conduta delituosa.

http://www.tse.jus.br


Ano 2017, Número 222 Brasília, sexta-feira, 17 de novembro de 2017 Página 18

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

49. No entanto, tendo em vista que o crime tipificado no art. 1º, I do DL 201/67 consiste em se apropriar de bens ou rendas 
públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio, verifica-se que a culpabilidade foi definida como elemento do próprio 
delito, mostrando-se genéricos, vagos e desprovidos de concretude os fundamentos lançados na sentença e reforçados no 
Recurso Especial, razão pela qual não poderiam servir para majorar a pena-base.

50. No que toca à circunstância judicial relativa à consequência do crime, esta se revela nas situações em que os efeitos do 
resultado previsto no tipo penal são extrapolados. Cuidam, pois, de elementos que, embora não definidos na lei penal, 
contribuem para o contorno das singularidades do fato (AgRg-AREsp 230.117/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 3.3.2015). 

51. Além do mais, as consequências do crime podem ser consideradas desfavoráveis, se o prejuízo causado pelo crime for 
excessivo e restar concretamente demonstrado (HC 411.168/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16.10.2017).

52. Nesse ponto, mostra-se inidônea a alegação do recorrente, segundo a qual houve consequência grave na conduta típica 
descrita nestes autos, em razão de que o crime poderia ter sido praticado sem privar os Servidores Públicos de seus salários e os 
estudantes da merenda escolar (fl. 1.621). 

53. Isso porque o recorrente pretende considerar como consequência do crime dados genéricos, que, embora graves, não 
extrapolam as circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal (art. 1º, I do DL 201/67), tal como acontece na situação do desvio 
de recursos destinados ao programa federal de merenda nas escolas e creches (1.428v.), em que a interrupção do fornecimento 
alimentar é consectário lógico da conduta ilícita.

54. Finalmente, a respeito da alegação recursal de que deve ser reconhecida, no caso, a agravante prevista no art. 61, II, "g" do 
CP, melhor sorte não alcança o recorrente, pois a conclusão daquela Corte está em consonância com o entendimento 
jurisprudencial de que, nas hipóteses do delito capitulado no art. 1º, I do DL 201/67, está intrínseco no tipo penal que a conduta 
típica tenha sido praticada em violação ao dever inerente ao cargo, sendo, portanto, descabida a incidência da referida 
agravante.

55. Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente do STJ:

HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. ART. 1º, INCISO IV, DO DECRETO-LEI 201/67. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO 
CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 
"G" DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA.

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente fundamentada na sentença penal condenatória, em 
razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada.

2. O Código Penal dispõe que a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "g" do Código Penal deve ocorrer 
quando tiver o agente cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou 
profissão. Todavia, é elementar do art. 1º, inciso IV do Decreto-Lei 201/67 a realização da conduta punível pelo Prefeito ou por 
quem, em razão de substituição ou sucessão, esteja, ao tempo do delito, no exercício da chefia do Executivo Municipal, motivo 
pelo qual se evidencia a impossibilidade de incidência da referida agravante na espécie.

3. Considerando-se a pena ora aplicada  de 2 anos de detenção , houve o transcurso do lapso temporal de 4 anos, prazo 
estipulado pelo art. 109, inciso V do Código Penal, entre as datas do fato (27.9.1994), do recebimento da denúncia (12.3.2001) e 
da publicação da sentença (12.6.2006), motivo pelo qual há que se declarar a extinção da punibilidade em razão do advento da 
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

4. Habeas Corpus concedido para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "g" do Código Penal e, por conseguinte, 
declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (HC 107.944/MS, Rel. Min. 
LAURITA VAZ, DJe 21.2.2011).

56. Desse modo, não se evidencia nenhuma ilegalidade nos fundamentos que lastrearam a fixação da pena aplicada aos 
recorridos, sendo de rigor a manutenção do acórdão impugnado.

57. Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial, nos termos do § 6º do art. 36 do Regimento interno do Tribunal 
Superior Eleitoral.

58. Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 9 de novembro de 2017.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Ministro Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 172-39.2011.6.04.0000 MANAUS-AM

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA (PP)  ESTADUAL

ADVOGADOS: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BENIGNO  OAB: 236604/SP E OUTRO

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
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Protocolo: 14.347/2016

Decisão

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. CONTAS APRESENTADAS 
AO TRE DO AMAZONAS NO ÍNTERIM COMPREENDIDO ENTRE O VIGOR DA LEI 12.034/09 E O DA LEI 13.165/15, AMBAS COM 
MODIFICAÇÕES NO ART. 37, § 3º DA LEI 9.096/95. ANÁLISE DAS CONTAS JULGADA PREJUDICADA, EM 28.6.2016, POR DECISÃO 
MONOCRÁTICA RATIFICADA PELA CORTE REGIONAL. RECURSO ESPECIAL DO MPE, NO QUAL SE ARGUMENTA QUE APENAS A 
PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO ESTÁ PRESCRITA, E NÃO A DEVOLUÇÃO DE 
VALORES AO ERÁRIO. TESE SUPERADA POR ESTE TRIBUNAL SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. A Lei 13.165/15 estabeleceu novo regramento ao art. 37, § 3º da Lei dos Partidos Políticos, ao estatuir que haveria, 
exclusivamente, uma penalidade ao Partido no caso de desaprovação de suas contas, correspondente à devolução da 
importância apontada como irregular, acrescida de multa de 20%, a qual não poderia ser aplicada caso não houvesse o 
julgamento da Prestação de Contas pelo Juízo ou Tribunal competente no prazo de 5 anos de sua apresentação.

2. O referido regramento destoa da redação anterior, conferida pela Lei 12.034/09, que estabelecia que, no caso de não serem 
julgadas as contas naquele prazo, não seria cabível aplicar a pena de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário à 
respectiva agremiação. Paralelamente a este regramento, o art. 34 da Res.-TSE 21.841/04 estabelecia a penalidade de 
devolução de valores ao erário.

3. Este Tribunal firmou o entendimento de que a nova redação do art. 37, § 3º da Lei 9.096/95, dada pela Lei 13.165/15, 
somente pode ser aplicada aos processos de Prestação de Contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes.

4. No caso dos autos, o TRE do Amazonas entendeu que a Lei 13.165/15 deveria ser aplicada às contas anuais do Diretório 
Regional do Partido, que são referentes ao exercício de 2010, e julgou prejudicada a análise delas, em decorrência de terem 
sido apresentadas àquele Tribunal em 2.5.2011 e não terem sido julgadas até 28.6.2016, data em que foi proferida decisão 
monocrática nesse sentido, ratificada pelo TRE Amazonense em âmbito de Agravo Regimental.

5. Embora a fundamentação do aresto recorrido tenha contrariado a jurisprudência desta Corte Superior, ao aplicar a processo 
de Prestação de Contas anual de 2010 o entendimento da Lei 13.165/15, a Corte Regional amoldou-se, no dispositivo, ao 
entendimento deste Tribunal, ao reconhecer a prescrição do feito e julgar prejudicada sua análise, mesmo sem ressalvar a 
eventual devolução de valores ao erário (Precedentes: ED-PC 37 [38689-95]/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 29.4.2015, ED-AgR-
PC 33 [37861-02]/DF, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe 18.3.2015).

6. Recurso Especial a que se nega seguimento.

1. Trata-se de Recurso Especial (fls. 901-924) interposto pelo MPE de acórdão do TRE do Amazonas que, em âmbito de Agravo 
Regimental, manteve a decisão monocrática que considerou prejudicada a análise da Prestação de Contas do Diretório Regional 
do PARTIDO PROGRESSISTA, referente ao exercício de 2010.

2. O está assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. ANÁLISE PREJUDICADA. PRAZO PRESCRICIONAL. 
ART. 37, § 3º DA LEI 9.096/95. NORMA CONCRETIZADORA DE CÂNONE CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO 
RESTRITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sendo o prazo prescricional previsto no § 3º do art. 37 da Lei 9.096/95 uma norma concretizadora, no plano 
infraconstitucional, dos cânones constitucionais da segurança jurídica e do devido processo legal, é defeso impor-lhe restrições 
interpretativas. 

2. Aplicação do prazo prescricional a todas as Prestações de Contas de Partido Político pendentes de julgamento, inclusive às 
anteriores à vigência da Lei 12.034/09 ou da Lei 13.165/15.

3. Agravo Regimental desprovido (fls. 835-836).

3. Ao acórdão foram opostos Embargos de Declaração (fls. 857-870), os quais foram desprovidos (fls. 891-897). 

4. Nas razões do Recurso Especial, interposto com fundamento no art. 276, inciso I, alíneas "a" e "b" do CE, o MPE sustenta que 
o aresto regional violou os arts. 37, § 3º da Lei 9.096/95 e 65, § 3º, I da Res.-TSE 23.464/15.

5. Aduz que a Corte Regional afrontou os dispositivos referidos por ter aplicado ao caso dos autos a nova redação do art. 37, § 
3º da Lei dos Partidos Políticos, com as modificações procedidas pela Lei 13.165/15, quando a legislação aplicável seria a 
vigente anteriormente, com a redação estabelecida pela Lei 12.034/09.

6. Alega que o art. 65, § 3º, I da Res.-TSE 23.464/15 estabeleceu que a análise do mérito das Prestações de Contas de exercícios 
anteriores à sua entrada em vigor deveria ser mantida à luz da Res.-TSE 21.841/04 e que, portanto, esta norma seria aplicável 
ao feito.

7. Argumenta, ainda, que, na legislação vigente à época da Prestação de Contas em apreço, havia a sanção de recolhimento ao 
erário de valores do Fundo Partidário cuja aplicação fosse irregular, em consonância ao art. 34 da Res.-TSE 21.841/04, e que o 
art. 37, § 3º da Lei 9.096/95 não estabeleceu a prescrição dessa penalidade, mas restringiu-se a determinar a prescrição da 
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penalidade de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Partido Político.

8. Assevera que o aresto regional dissentiu do entendimento jurisprudencial de outros Tribunais. No ponto, colaciona acórdãos 
dos TREs de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul nos quais se entendeu que a nova redação do art. 37, § 3º da Lei 9.096/95, 
promovida pela Lei 13.165/15, não seria aplicável às Prestações de Contas anteriores ao exercício de 2016. Aduz, ainda, que o 
próprio TRE do Amazonas, ao analisar outras Prestações de Contas partidárias, já havia afastado a aplicação retroativa da 
referida lei.

9. Por fim, requer o conhecimento e o provimento do Apelo Nobre, para que seja determinado à Corte Regional que julgue a 
Prestação de Contas da agremiação com a devida análise de mérito, devido à possibilidade de aplicação da pena de 
recolhimento ao erário dos valores referentes ao Fundo Partidário, nos termos do art. 34 da Res.-TSE 21.841/04.

10. Era o que havia de relevante para relatar.

11. Cuida-se de Prestação de Contas do Diretório Regional do PARTIDO PROGRESSISTA, referente ao exercício de 2010 e 
apresentada ao TRE Amazonense em 2.5.2011, cuja análise foi julgada prejudicada por aquele Tribunal, em virtude do 
transcurso de mais de 5 anos de sua apresentação.

12. Contra o acórdão regional que julgou prejudicada a análise das contas, insurge-se o MPE, sob a alegação de que aquele 
Tribunal aplicou de forma retroativa as disposições do art. 37, § 3º da Lei 9.096/95 com a nova redação da Lei 13.165/15, pois a 
redação atual da norma prevê apenas uma penalidade no caso de desaprovação das contas partidárias, a qual deve ser afastada 
totalmente na hipótese de prescrição. Já pelo regramento anterior, no caso de desaprovação das contas, haveria mais de uma 
penalidade ao Partido, sendo que a prescrição deveria se limitar a apenas uma sanção  qual seja, a suspensão do repasse de 
cotas do Fundo Partidário , subsistindo a penalidade prevista no art. 34 da Res.-TSE 21.841/04, que estabelecia a devolução de 
valores ao erário.

13. A Procuradoria Regional Eleitoral requer a remessa dos autos à Corte a quo para o julgamento das contas do Partido e a 
eventual aplicação da pena de recolhimento ao erário de valores do Fundo Partidário, mantendo-se a prescrição apenas no que 
se refere à penalidade de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário.

14. Da análise da fundamentação do aresto regional, verifica-se que, de fato, a Corte a quo entendeu que seria cabível a 
aplicação retroativa da Lei 13.165/15 ao caso destes autos, o qual trata de Prestação de Contas relativa ao exercício financeiro 
de 2010.

15. Consta da fundamentação daquele aresto que o TRE do Amazonas/AM consignou que o tema da prescrição dos processos 
de Prestação de Contas já havia sido enfrentado pelo TSE, no julgamento da Questão de Ordem na Prestação de Contas 37/DF. 
Acerca desse julgado, a Corte a quo teceu interpretação na linha de que as normas processuais, ao entrarem em vigor, 
aplicavam-se imediatamente aos processos pendentes e, que, por isso, a Lei 13.165/15 seria aplicável ao caso dos autos. Por 
pertinente, extrai-se o seguinte trecho do acórdão regional:

(...) a Questão de Ordem cingiu-se à discussão sobre o termo inicial para a contagem do prazo prescricional: se a partir da 
vigência da Lei 12.034/09  como entendia então o Tribunal Superior Eleitoral  ou se a partir da apresentação das contas.

Em nenhum momento houve restrição ao alcance do preceito do § 3º do art. 37 da Lei 9.096/95, ou seja, aplicando-se somente 
aos processos apresentados antes da vigência da Lei 12.034/09, como defende o agravante. 

Muito pelo contrário, do voto do Relator para o acórdão, acima transcrito, vê-se claramente a defesa da incidência da norma 
processual a todos os processos pendentes quando da entrada em vigor da respectiva lei, notadamente quando diz que: (a) as 
normas processuais, ao entrarem em vigor, aplicam-se desde logo aos processos pendentes; (b) não é possível cindir a 
aplicabilidade da norma ou estabelecer balizas alheias ao texto legal, porquanto não houve fixação de regras de transição; (c) o 
texto constitucional não albergou o princípio da irretroatividade absoluta, e (d) o exercício da pretensão punitiva do Estado não 
pode prevalecer sobre a nova garantia legal, para, ao final, concluir que não havia como restringir o alcance do dispositivo.

(...).

Ocorre que, diferentemente do Parquet Eleitoral, entendo que a alteração promovida pela minirreforma eleitoral de 2015 
incide, inclusive, sobre as Prestações de Contas anteriores à sua vigência, ainda pendentes de julgamento, como a hipótese dos 
autos, pelas fortes razões já explanadas anteriormente, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli na QO-PC 37/DF, ou seja: 
(a) as normas processuais, ao entrarem em vigor, aplicam-se desde logo aos processos pendentes; (b) não é possível cindir a 
aplicabilidade da norma ou estabelecer balizas alheias ao texto legal, porquanto não houve fixação de regras de transição; (c) o 
texto constitucional não albergou o princípio da irretroatividade absoluta, e (d) o exercício da pretensão punitiva do Estado não 
pode prevalecer sobre a nova garantia legal, mormente quando, conforme observado pelo Ministro Luiz Fux, constitui uma 
norma concretizadora, no plano infraconstitucional, dos cânones constitucionais da segurança jurídica e do devido processo 
legal.

Nesse sentido é que foi proferida, embora de modo mais resumido, a decisão da Juíza Ana Paula Serizawa Silva Podedworny, na 
PC 18623, em que me fundamentei para proferir a decisão ora agravada, a qual mantenho.

Pelo exposto, voto pelo desprovimento do Agravo Regimental (fls. 847-853).

16. Ressai do referido julgamento que a Corte a quo, ao assim entender, contrariou o entendimento deste Tribunal.

17. Registre-se que esta Corte já manifestou entendimento explícito de que a redação atual do art. 37, § 3º da Lei 9.096/95, 
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promovida pela Lei 13.165/15, somente pode ser aplicada a Prestações de Contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes, 
senão vejamos:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. 
DESAPROVADA PARCIALMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. QUESTÃO DE ORDEM. As alterações promovidas no caput do art. 37 da Lei 9.096/95, reproduzidas no art. 49 da Res.-TSE 
23.464/15, são regras de direito material e, portanto, aplicam-se às Prestações de Contas relativas aos exercícios de 2016 e 
seguintes. Entendimento contrário permitiria que contas das agremiações partidárias relativas a um mesmo exercício financeiro 
fossem analisadas com base em regras materiais diversas, o que não se pode admitir. É preciso conferir tratamento isonômico a 
todos os Partidos Políticos, sem alterar as regras aplicáveis a exercícios financeiros já encerrados, em razão do princípio da 
segurança jurídica. O Plenário do TSE, analisando a questão relativa à alteração legislativa promovida pela mesma lei ora em 
análise na Lei das Eleições quanto ao registro do doador originário nas doações, assentou que a regra constante da parte final 
do § 12 do art. 28 da Lei 9.504/97, com a redação conferida pela Lei 13.165/15, não pode ser aplicada, (...) seja porque a lei, em 
regra, tem eficácia prospectiva, não alcançando fatos já consumados e praticados sob a égide da lei pretérita (ED-REspe 2481-
87/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 1º.12.2015). A modalidade de sanção em decorrência da desaprovação 
de contas prevista na nova redação do caput do art. 37 da Lei 9.096/95, conferida pela Lei 13.165/15, somente deve ser 
aplicada às Prestações de Contas relativas ao exercício de 2016 e seguintes.

(...).

5. Embargos de Declaração rejeitados (2os ED-PC 961-83/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 18.3.2016).

18. Assim, é indene de dúvidas ser aplicável aos autos a legislação vigente à época de sua análise, no caso, o art. 37, § 3º da Lei 
9.096/95 com redação conferida pela Lei 12.034/09. Portanto, o argumento do recorrente, de que o TRE do Amazonas se 
equivocou quanto à legislação aplicável à hipótese dos autos, é procedente, no entanto, não se afigura suficiente para que o 
recurso mereça êxito.

19. Observa-se que, ao determinar que a análise das contas em apreço estava prejudicada, aquela Corte adotou dispositivo 
consentâneo com o entendimento deste Tribunal. 

20. No entanto, embora a Questão de Ordem da PC 37/DF tenha dirimido a controvérsia acerca da aplicação do art. 37, § 3º da 
Lei 9.096/95 com a redação dada pela Lei 12.034/09 aos processos de Prestação de Contas referentes ao exercício financeiro de 
2008, e que tinham, até então, caráter administrativo, não havia celeuma acerca da aplicação do art. 34 da Res.-TSE 21.841/04, 
pois esta norma encontrava-se em pleno em vigor desde 11.8.2004.

21. A propósito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal, referente a Prestação de Contas anual do exercício de 2008, em 
que se determinou a devolução de valores ao erário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. APROVAÇÃO 
COM RESSALVAS.

1. É incabível a incidência do prazo de cinco anos previsto no art. 37, § 3º da Lei 9.096/95, uma vez que, no caso concreto, as 
contas foram prestadas em 30.9.2009 e o julgamento, no qual elas foram aprovadas com ressalvas, ocorreu em 12.9.2013, 
antes, portanto, do quinquênio.

2. As contas do Diretório Nacional do PSB alusivas ao exercício financeiro de 2008 foram aprovadas com ressalvas, 
determinando-se o recolhimento ao erário do valor de R$68.942,34, devidamente atualizado, a ser pago com recursos próprios, 
diante da não apresentação de documento para a comprovação de despesas efetuadas.

(...).

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, aos quais se atribui efeitos modificativos, a fim de manter a decisão de 
aprovação das contas, com ressalvas, reduzindo-se o valor a ser recolhido ao erário devidamente atualizado (ED-PC 43 [38695-
05]/DF, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 24.11.2014).

22. No próprio julgamento da PC 37/DF, mencionada no aresto impugnado, não foi despercebida a previsão legal de devolução 
de valores ao erário. Tanto é verdade que esta Corte, provocada por meio de Embargos Declaratórios, teve de se manifestar 
acerca da matéria.

23. Por ocasião do julgamento dos Aclaratórios na PC 37/DF, o MPE, na condição de embargante, argumentou que este 
Tribunal, ao julgar prejudicada a análise das contas ante o decurso do prazo prescricional, havia se omitido acerca da 
imprescritibilidade da recomposição ao erário.

24. Esta Corte Superior, por sua vez, rejeitou os Embargos de Declaração e manteve o teor do decisum embargado, com esteio 
nos princípios constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal e da duração razoável do processo (art. 5º, XXXVI, 
LIV e LXXVII da CF).

25. O mesmo questionamento relativo à imprescritibilidade da devolução de valores ao erário foi enfrentado no julgamento do 
ED-AgR-PC 33 [37861-02]/DF, de relatoria da eminente Ministra LUCIANA LÓSSIO, publicado no DJe de 18.3.2015, por meio do 
qual se consignou o seguinte: 

(...) este Tribunal Superior foi enfático ao consignar que, de fato, a prescrição atinge não apenas a sanção de suspensão das 
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cotas do Fundo Partidário, mas o próprio julgamento da Prestação de Contas, em observância aos princípios constitucionais do 
devido processo legal, da duração razoável do processo e da segurança jurídica. 

No ponto, colho do acórdão embargado o seguinte trecho que demonstra o enfrentamento do tema:

Contudo, conforme consignado na decisão agravada, ao julgar a Questão de Ordem na Prestação de Contas 37, este Tribunal 
assentou que a prescrição atinge não apenas a sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário, mas o próprio julgamento 
da Prestação de Contas.

Isso porque o prazo prescricional, instituído pelo art. 37, § 3º da Lei 9.096/95, é uma garantia que decorre dos princípios 
constitucionais do devido processo legal, da duração razoável do processo e da segurança jurídica, que, visa, em última análise, 
inibir o prolongamento indefinido da marcha processual e limitar o exercício da pretensão punitiva do Estado (fl. 843).

As demais alegações são apenas argumentos para fazer prevalecer seu entendimento no sentido de que a prescrição, prevista 
no art. 37, § 3º da Lei 9.096/95, refere-se, tão somente, à sanção de suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário, 
não alcançando as sanções de ressarcimento ao erário e devolução de valores do Fundo Partidário. 

Para tanto, sustenta que a interpretação extensiva que esta Corte conferiu ao referido dispositivo legal viola os arts. 17, III, e 37, 
§ 5º da Constituição Federal. 

O acórdão embargado, contudo, contém os seguintes fundamentos para rechaçar as alegações em análise:

No tocante ao art. 17, III da CF, o argumento não merece ser acatado, tendo em vista que a prescrição para o julgamento das 
Prestações de Contas apresentadas pelos Partidos Políticos não exclui a previsão contida na Carta Magna, mas apenas a limita 
temporalmente, na medida em que estabelece um prazo para análise das contas por esta Justiça Especializada.

Visto por outro lado, a nova disposição do § 3º do art. 37 da Lei 9.096/95, que passou a prever a prescrição quinquenal, não 
desrespeita a Constituição, antes confere efetividade aos princípios nela contidos, tais como a razoável duração do processo.

Nesse prisma, vale salientar que o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) traduz a noção de que a Carta 
Magna não albergou a ideia de que a pretensão punitiva do Estado seria exercida de forma absoluta (fl. 844).

26. Do teor do acórdão referido conclui-se que foi manifestado o entendimento de que a penalidade de devolução de valores 
ao erário também estaria prescrita, como consequência da aplicação do art. 37, § 3º da Lei 9.096/95 com a redação dada pela 
Lei 12.034/09. 

27. Assim, entende-se que não há falar em prescrição somente da penalidade de suspensão do repasse de cotas do Fundo 
Partidário à agremiação, pois, ainda que se reconheça que a legislação aplicável ao caso dos autos é diversa da que foi 
considerada no aresto impugnado, não é possível a ilação de que, por esse motivo, a análise das contas ainda deveria ocorrer, 
em virtude de possível aplicação da penalidade de devolução de valores ao erário.

28. Dessa forma, verifica-se que, ao julgar prejudicada a análise das contas do Partido após o transcurso do prazo de 5 anos de 
sua apresentação, a Corte a quo decidiu em conformidade com o ao entendimento deste Tribunal.

29. Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 36, § 6º do Regimento Interno do Tribunal 
Superior Eleitoral.

30. Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 13 de novembro de 2017.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Ministro Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1543-59.2014.6.21.0000 PORTO ALEGRE-RS

AGRAVANTE: CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA

ADVOGADOS: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO  OAB: 52671/RS E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Protocolo: 4.255/2017

Decisão

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. CARGO DE DEPUTADO 
FEDERAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PEDIDO PARA SE ANULAR ACÓRDÃO EXARADO EM EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, INTERPOSTO FORA DO TRÍDUO LEGAL PREVISTO NO ART. 258 DO CE. 
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS SUBSEQUENTES. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. 
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO ESPECIAL AO FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO REGIONAL, 

http://www.tse.jus.br


Ano 2017, Número 222 Brasília, sexta-feira, 17 de novembro de 2017 Página 23

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

QUAL SEJA O DE QUE HOUVE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
3.2.2017. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Agravo interposto por CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA contra a inadmissão do Recurso Especial do 
acórdão do TRE do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática 
que indeferiu o seu pedido para se anular o aresto exarado em Embargos de Declaração. Estes foram acolhidos com efeitos 
modificativos a fim de desaprovar, com base no art. 54, inciso III da Res.-TSE 23.406/14, as contas de campanha do Agravado 
relativas ao pleito de 2014, para o cargo de Deputado Federal, e determinar a transferência ao Tesouro Nacional da quantia de 
R$40.000,00, no prazo de até 5 dias após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 28, § 1º da Res.-TSE 23.406/14. 

2. O acórdão regional está assim ementado:

Agravo Regimental. Embargos de Declaração. Recesso. Nulidade.

Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu pedido de anulação de acórdão exarado em Embargos de Declaração.

Não é causa de nulidade a publicação da pauta de julgamento dentro do período de recesso do Poder Judiciário, no qual todos 
os prazos e publicações processuais estão suspensos. Permissão resguardada pelo § 3º do art. 1º da Port.-TRE do Rio Grande do 
Sul 299/16. Sessão de julgamento realizada em data posterior ao término do recesso a afastar a alegação de vício apto a ensejar 
a realização de nova sessão de julgamento.

Provimento negado (fl. 452).

3. Nas razões do Recurso Especial (fls. 460-465v.), o recorrente, em síntese, alegou que o acórdão regional teria afrontado o art. 
220, §§ 1º e 2º do CPC, haja vista que a pauta de julgamento, a qual incluiu os Embargos de Declaração que foram acolhidos 
com efeitos infringentes, foi publicada no período em que estavam suspensos todos os prazos e publicações judiciais (20 de 
dezembro a 20 de janeiro), o que acarretou a ausência de sua notificação.

4. CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA sustentou que ele e seus procuradores não tiveram ciência da sessão de julgamento 
oportunamente, o que impossibilitou o comparecimento de seu defensor ao julgamento dos Aclaratórios com efeitos 
modificativos e, inclusive, inviabilizou a possibilidade de sustentação oral, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º do CPC, portanto, 
verificou-se violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Desse modo, a parte requereu fosse anulado o acórdão de tais Embargos e fosse determinada nova pauta de julgamento dos 
Aclaratórios.

6. O recorrente suscitou divergência jurisprudencial com arestos deste Tribunal e do TRE de Minas Gerais.

7. A decisão agravada (fls. 489-490) negou seguimento ao Apelo Nobre por meio dos seguintes fundamentos:

a) o recorrente não demonstrou com exatidão a violação direta e expressa ao texto legal;

b) não há cerceamento de defesa, visto que o recorrente, ao ser intimado, apresentou contrarrazões aos Embargos de 
Declaração. Ademais, o art. 58, § 3º do Regimento Interno do TRE do Rio Grande do Sul não admite sustentação oral no caso 
dos autos; e

c) a parte não colacionou arestos paradigmas que possuam similitude fática com o acórdão impugnado, incidindo, assim, o teor 
da Súmula 28 do TSE.

8. Nas razões do Agravo (fls. 495-499v.), o agravante, além de reiterar argumentos expendidos no Recurso Especial, em suma, 
apresenta a seguinte argumentação:

a) o aresto recorrido afronta direta e expressamente o art. 220 do CPC e o art. 10 da Res.-TSE 23.478/16, que estabelecem a 
suspensão dos prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro;

b) houve falha na comunicação processual que promoveria a ciência do agravante, portanto, a sua ausência e a de seus 
procuradores na sessão de julgamento dos Aclaratórios contribuiu para a desaprovação de suas contas de campanha, já que 
não houve a possibilidade de sustentação oral por parte de seus Patronos, o que configura o cerceamento de defesa; e

c) o entendimento adotado pela Corte a quo diverge do posicionamento do TSE, que defende as garantias processuais e os 
princípios constitucionais.

9. Ao final, requer o provimento do Agravo, a fim de que o Recurso Especial seja, também, conhecido e provido, para que se 
acolha o pedido de anulação do acórdão exarado nos Embargos de Declaração e seja determinada nova pauta de julgamento 
dos Aclaratórios (fl. 499v.).

10. Foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Especial, nas quais o MPE, às fls. 513-519, alega, em síntese: 

a) a decisão de fls. 489-490, que não admitiu o Recurso Especial interposto, baseou-se em acórdão proferido (fls. 452-454) a 
partir de recurso intempestivo, porquanto o trânsito em julgado destes autos dera-se em 3.2.2017, consoante faz prova a 
certidão de fl. 423;

b) não foi apontado o dispositivo legal violado pelo acórdão regional ao não reconhecer prejuízo à defesa do candidato com 
relação aos atos processuais que resultaram no julgamento dos Embargos de Declaração, incidindo, assim, o óbice da Súmula 
284 do STF; 
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c) não se verifica prejuízo à defesa do agravante, haja vista ter ele contrarrazoado o recurso interposto pelo MPE, pois a data 
em que foi publicada pauta de julgamento dos Embargos de Declaração encontra-se em conformidade com o art. 1º, § 3º da 
Res.-TRE do Rio Grande do Sul 299/16, bem como o art. 58, § 3º do Regimento Interno do TRE Gaúcho não prevê sustentação 
oral pelas partes nos julgamentos dos Aclaratórios; e

d) não foi realizado o necessário cotejo analítico entre o acórdão impugnado e os precedentes apresentados como paradigmas, 
bem como não existe a similitude fática exigida entre os julgados, atraindo a incidência da Súmula 28 do TSE.

11. Já nas contrarrazões ao Agravo, às fls. 520-525, o MPE reitera os fundamentos elencados nas contrarrazões ao Apelo Nobre, 
bem como acrescenta que, na hipótese, o Agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão 
agravada, portanto, aplica-se o verbete 182 do STJ.

12. Instada a se manifestar, a PGE, em parecer de lavra do Vice-Procurador-Geral Eleitoral em substituição, FRANCISCO DE 
ASSIS VIEIRA SANSEVERINO, opinou pelo desprovimento do Agravo (fls. 529-533).

13. Por meio do despacho de fls. 535-536, o Juiz Auxiliar DIEGO CÂMARA determinou a intimação do Agravante, para, 
querendo, apresentar manifestação acerca da eventual intempestividade do pedido de anulação dos Embargos de Declaração.

14. Sobreveio manifestação às fls. 538-540, em 9.10.2017, em que o agravante sustenta, em suma, o seguinte:

Portanto, deposita o expresso protesto pela anulação do julgamento dos Embargos de Declaração, com efeito infringente, por 
cerceamento de defesa, plausível na ausência de intimação, bem como o protesto pela anulação do julgamento dos Embargos, 
por desrespeitar determinação legal do art. 220, § 1º e § 2º, todos do Novo Código de Processo Civil, supracitado.

A nulidade absoluta acarreta vício transrescisório, por muitos ignorada, e possibilita àquele que foi vitimado por tal situação o 
manejo da Querella Nullitatis, ação declaratória imprescritível, sendo o caso em tela.

15. Era o que havia de relevante para relatar.

16. Verifica-se o interesse, a legitimidade e a subscrição do Agravo por Advogado habilitado nos autos (fl. 11).

17. Trata-se de Agravo, interposto por CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA, impugnando a decisão que denegou 
seguimento ao Recurso Especial por ele interposto do acórdão do TRE do Rio Grande do Sul, o qual negou provimento ao 
Agravo Regimental contra a decisão monocrática que indeferiu o seu pedido para se anular o aresto exarado em Embargos de 
Declaração, os quais foram acolhidos com efeitos modificativos a fim de desaprovar as contas de campanha do agravante.

18. De início, anote-se que esta Corte Superior já assentou que o juízo de admissibilidade do recurso realizado na instância a 
quo não é vinculativo para o Tribunal Superior Eleitoral (REspe 429-93/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 13.2.2015).

19. No caso, consoante indicou o MPE em contrarrazões e conforme se depreende dos autos, o Agravo padece de 
intempestividade reflexa. Isso porque o mencionado pedido de anulação (fls. 427-429), interposto contra o acórdão regional de 
Embargos de Declaração publicado em 30.1.2017 (fl. 422), segunda-feira, só foi protocolizado em 10.2.2017 (fl. 427), sexta-
feira, quando já ultrapassado, em muito, o tríduo legal previsto no art. 258 do CE.

20. Nessa linha, mutatis mutandis, cita-se o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NA INTERNET. RECURSO 
ELEITORAL INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEOS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. DESPROVIMENTO.

(...).

5. Segundo a orientação assente nesta Corte Superior, padece de intempestividade reflexa o recurso subsequente ao recurso 
interposto extemporaneamente (AgR-AI 37537-51/DF, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe 12.12.2016).

Agravo Regimental desprovido (AgR-REspe 41-87/PE, Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJe 5.10.2017).

21. Na mesma linha, ressalte-se que o parecer do MPE manifestou o seguinte acerca da matéria:

Extrai-se dos autos que o acórdão dos Embargos transitou em julgado no dia 3.2.2017, conforme a certidão à fl. 423, e o 
recorrente peticionou nos autos arguindo o cerceamento de defesa em 10.2.2017 (fl. 427), quando já ultrapassado, há muito, o 
prazo recursal. Vê-se, assim, que eventual nulidade decorrente do julgamento dos Embargos deveria ter sido suscitada no 
recurso próprio, e não quando já implementado o trânsito em julgado da decisão.

Conclui-se, portanto, que o Recurso Especial era manifestamente intempestivo (fls. 532-533).

22. Desse modo, a intempestividade do pedido de anulação dos Embargos Declaratórios acarretou a não interrupção do prazo 
para que fossem interpostos os demais recursos, inclusive para o Recurso Especial, o qual, por tal motivo, é intempestivo por 
via reflexa, ficando o presente Agravo sem condições de êxito.

23. Destaque-se, em tempo, que o fato de ter sido conhecido o pedido de anulação dos Aclaratórios na origem não resulta na 
preclusão da matéria. Isso porque, segundo a jurisprudência deste Tribunal, faz-se possível a aferição da tempestividade dos 
recursos interpostos nas instâncias ordinárias 

(AgR-AI 32-91/RJ, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 4.8.2014), como no caso dos autos.

24. Ainda que se pudesse superar esse óbice, cumpre ressaltar que a Corte de origem, ao julgar o Agravo Regimental interposto 
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pelo ora agravante contra a decisão monocrática que indeferiu o seu pleito de anulação acima referido, assentou o seguinte:

Consequentemente, não verifico razões para retratar o entendimento por mim exarado na decisão de fls. 436-436v., a qual a 
seguir transcrevo na íntegra:

(...).

Ademais, cabe registrar que o acórdão relativo ao julgamento dos Embargos foi publicado no DJe/RS em 30.1.2017, tendo 
transitado em julgado em 3.2.2017, sem que houvesse recurso do prestador (fls. 453-453v.).

25. No entanto, CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA, nas razões do seu Apelo Nobre, asseverou apenas o que se segue:

Ademais, o recorrente teve ciência, somente, do resultado do julgamento, uma vez que não recebida notificação da inclusão na 
pauta de julgamento, no lapso temporal do recesso do Poder Judiciário, quando apresentou protesto pela anulação do 
julgamento, por falta de notificação prévia da inclusão da pauta, injustificadamente, ocorrida durante o período do recesso do 
Judiciário, conforme às fls. 427-439, em anexo.

Contudo, restou concluído pelo indeferimento do pedido e válido o acórdão de Embargos infringentes, conforme às fls. 436-
436v.

Merece reforma o acórdão reformador em Embargos de Declaração, com efeito infringente, porque ausente a notificação do 
prestador na inclusão do processo em pauta de julgamento, tendo ciência do feito, somente, com a ciência do resultado da 
solenidade.

(...).

Portanto, resta comprovado o vício processual, por falta de intimação do ato, devendo resultar na anulação da decisão 
reformadora e que se determine a realização de nova sessão de julgamento (fls. 462v.-463).

26. Nesse contexto, o recorrente alegou apenas que, uma vez que não recebera notificação do enquadramento do processo em 
pauta, o julgamento dos Aclaratórios deve ser anulado, uma vez que só teve ciência do resultado após a apreciação dos 
Embargos de Declaração.

27. Desse modo, não se insurgiu contra o fundamento autônomo do decisum recorrido, qual seja: o acórdão que julgou os 
Embargos de Declaração com efeitos modificativos transitou em julgado em 3.2.2017.

28. Nessa linha de compreensão, caberia ao recorrente manifestar seu desacordo com o fundamento de trânsito em julgado do 
acórdão dos Aclaratórios, e não somente alegar sua nulidade por não haver sido notificado da inclusão em pauta de 
julgamento.

29. Permanece, assim, hígido o acórdão recorrido quanto ao referido fundamento adotado.

30. De acordo com a Súmula 26 do TSE, é inadmissível o recurso que deixe de impugnar especificamente fundamento da 
decisão recorrida que seja, por si só, suficiente para a manutenção desta. A propósito, destaca-se o seguinte precedente:

VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE 
ELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ART. 14, §3º, INCISO II DA CF/88. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. 
SÚMULA 26/TSE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULA 282/STF. DESPROVIMENTO.

1. In casu, o Registro de Candidatura foi indeferido com arrimo no art. 14, § 3º, inciso II da CF, em razão da suspensão dos 
direitos políticos do pretenso candidato, penalidade que lhe foi aplicada em virtude de condenação por ato de improbidade 
administrativa, já transitada em julgado. No entanto, o recorrente aponta como violado o disposto no art. 1º, inciso I, alínea "l" 
da LC 64/90.

2. A ausência de impugnação específica do fundamento no qual se baseou o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 26 do 
TSE, segundo o qual é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, 
por si só, suficiente para a manutenção desta.

(...).

7. Agravo Regimental desprovido (AgR-REspe 247-58/SP, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, publicado na sessão de 11.10.2016).

31. Tal matéria é sumulada também pelo STF, que, na Súmula 283, preceitua que é inadmissível o Recurso Extraordinário, 
quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nessa linha:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ENUNCIADO SUMULAR 
283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. DOAÇÃO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DESPROVIMENTO.

1. É aplicável o Enunciado Sumular 283 do STF quando deixa o agravante de atacar fundamento essencial do acórdão recorrido 
e suficiente para mantê-lo.

(...).

4. Agravo Regimental desprovido (REspe 3244-77/MG, Rel. Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, DJe 20.4.2016).
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32. Ante o exposto, com fundamento no art. 36, § 6º do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nega-se seguimento 
ao Agravo.

33. Publique-se. 

34. Intimações necessárias.

Brasília, 14 de novembro de 2017.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Ministro Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 282-79.2016.6.21.0100 TAPEJARA-RS 100ª Zona Eleitoral (TAPEJARA)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: CELSO FERNANDES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JOSÉ ROMBALDI MÂNICA  OAB: 8498/RS

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Protocolo: 5.243/2017

Decisão

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. VEREADOR. DOAÇÃO DE R$1.500,00, MEDIANTE DEPÓSITO 
DIRETO EM CONTA DE CAMPANHA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. AFRONTA AO ART. 18, § 1º DA RES.-TSE 23.463/15. 
DESAPROVAÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSIGNOU QUE NÃO É O CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR, 
POIS SE TRATA DE RECURSOS DO PRÓPRIO CANDIDATO. PRETENSÃO DO MPE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DA 
QUANTIA IRREGULARMENTE ARRECADADA ACIMA REFERIDA NOS TERMOS DO § 3º DA RES.-TSE 23.463/15. NÃO APLICAÇÃO 
DA MENCIONADA NORMA, TENDO EM VISTA QUE O TRE DO RIO GRANDE DO SUL ASSENTOU A SUA INEFICÁCIA, NA ESPÉCIE, JÁ 
QUE SE CONSTATA A CONFUSÃO ENTRE AS FIGURAS DO DOADOR E DO BENEFICIÁRIO. AFRONTA AO ART. 56 DA RES.-TSE 
23.463/15. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 72 DO TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 28 DO TSE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA 
SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Recurso Especial, com base nos incisos I e II do § 4º do art. 121 da CF e nas alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 276 
do CE, interposto pelo MPE do acórdão do TRE do Rio Grande do Sul que manteve a desaprovação das contas de campanha de 
CELSO FERNANDES DE OLIVEIRA, candidato ao cargo Vereador no Município de Tapejara/RS, nas Eleições 2016, e afastou 
apenas a obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$1.500,00.

2. O acórdão regional está assim ementado:

Recurso. Prestação de Contas. Candidato. Doação financeira. Depósito direto. Res.-TSE 23.463/15. Eleições 2016.

Preliminar afastada. Oportunizada manifestação do prestador para fins de demonstração da origem do valor depositado em sua 
conta. Ato precluso, haja vista o caráter jurisdicional do procedimento de Prestação de Contas.

O recebimento de recurso financeiro por meio de depósito bancário contraria o disposto no art. 18, § 1º da Res.-TSE 23.463/15, 
que exige transferência eletrônica. Incontroversa a realização de depósito em dinheiro na conta bancária eleitoral em quantia 
que representa elevada porcentagem em relação ao total de recursos arrecadados. Fato que prejudica a confiabilidade das 
contas e leva à sua desaprovação. Possibilidade de afastar a incidência do § 3º do art. 18 da Res.-TSE 23.463/15  restituição do 
recurso ao doador ou recolhimento ao erário  porque plausível a identificação do doador originário (o próprio candidato). 
Reforma da sentença para afastar a obrigação de restituição ao Tesouro Nacional.

Parcial provimento (fl. 96).

3. Opostos Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, foram eles rejeitados (fls. 114-115).

4. Nas razões do Recurso Especial (fls. 121-134v.), o recorrente sustenta ter havido afronta aos arts. 5º, incisos XII e LIV, e 93, 
inciso IX da CF, bem como ao art. 275 do CE, c.c. o art. 1.022, incisos I e II do CPC, em virtude de terem sido mantidas no aresto 
regional omissão e contradição, quais sejam, respectivamente:

a) falta de exame do efetivo uso do recurso arrecadado pelo candidato; e

b) simultânea desaprovação da Prestação de Contas, em virtude da falta da real demonstração da origem da quantia 
irregularmente arrecadada e a retirada da determinação de recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional, por 
compreender que a quantia corresponde a recursos do próprio candidato.

5. Assim, o MPE afirma que é indispensável a determinação do retorno dos autos à Corte a quo, a fim de que proceda a novo 
julgamento dos Embargos de Declaração, de modo a sanar a omissão e contradição apontadas, nos termos do entendimento do 
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TSE (fl. 126v.). No particular, ele cita precedentes desta Corte Superior.

6. A parte alega, ainda, violação aos arts. 18, §§ 1º e 3º, 26 e 56, todos da Res.-TSE 23.463/15, assim como divergência 
jurisprudencial, pois não é admissível que se afaste a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor 
irregularmente arrecadado e empregado em campanha eleitoral, equivalente a 21,07% do total de recursos arrecadados e que 
motivou a desaprovação das contas.

7. Na espécie, o recorrente assevera o que seguinte:

(...) não poderia o candidato ter utilizado o valor depositado em desacordo com o art. 18, § 1o da Res.-TSE 23.463/15  
depósito em espécie de R$1.500,00 , tendo em vista o disposto no próprio § 3º do art. 18 da Res.-TSE 23.463/15, portanto, 
uma vez utilizada a quantia arrecadada de forma irregular, impossível a restituição ao doador  pois não mais disponível ao 
próprio candidato (fl. 129v.).

8. O MPE acrescenta que a análise da questão não exige o reexame do contexto fático-probatório.

9. A parte informa que não há nos autos nenhuma comprovação da efetiva origem dos recursos arrecadados pelo candidato a 
não ser a sua mera alegação de que se trata de recursos próprios.

10. No ponto, o recorrente aduz o que se segue:

(...) a simples alegação da existência, na declaração de bens efetuadas à época do Registro de Candidatura, de conta-corrente 
com montante suficiente não significa que os R$1.500,00 saíram da conta corrente declarada, nem mesmo que esse valor ainda 
existisse no momento da ocorrência do referido depósito, pois, ressalte-se, não há qualquer comprovação nesse sentido, mas 
mera suposição (fl. 131v.).

11. Assim, ele argumenta que é incabível a interpretação da Corte de origem, segundo a qual é indevida a restituição de valores, 
já que se confundiram as figuras do doador e do beneficiário.

12. Aponta o MPE dissídio jurisprudencial com o julgado REspe 2481-87/GO desta Casa, de relatoria do eminente Ministro 
HENRIQUE NEVES DA SILVA. No particular, ao transcrever a ementa do referido aresto e realizar o cotejo analítico com o 
acórdão regional recorrido, o recorrente alega que esta Corte diverge do entendimento adotado no acórdão regional:

(...) por considerar que os recursos de natureza não identificada verificados nas Prestações de Contas de campanha devem ser 
recolhidos ao Tesouro Nacional, em face da manifesta ilegalidade de sua utilização (fl. 132v.).

13. Requer o Parquet o conhecimento e o provimento do Recurso Especial, a fim de que seja reformado o acórdão regional, 
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que se proceda a novo julgamento dos Embargos Declaratórios, 
com o intuito de sanar a omissão e a contradição alegadas, e, subsidiariamente seja restabelecida a determinação de 
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$1.500,00, irregularmente arrecadado.

14. Não foram apresentadas contrarrazões (certidão à fl. 153).

15. A douta PGE, em parecer de lavra do ilustre Vice-Procurador-Geral à época, NICOLAO DINO, pronunciou-se pelo provimento 
do recurso (fls. 156-162).

16. Era o que havia de relevante para relatar.

17. O Recurso Especial é tempestivo. O acórdão dos Embargos de Declaração recorrido foi publicado em 9.6.2017, sexta-feira 
(fl. 117), tendo o MPE recebido os autos em 19.6.2017, segunda-feira (fl. 118), e interposto o presente recurso em 22.6.2017, 
quinta-feira (fl. 121).

18. O TRE do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso de CELSO FERNANDES DE OLIVEIRA, ora recorrido, manteve a 
desaprovação das contas de campanha deste ao cargo Vereador no Município de Tapejara/RS, nas Eleições 2016, afastando 
apenas a obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância irregularmente arrecadada.

19. A Corte de origem consignou que as contas do candidato recorrido deveriam ser desaprovadas, haja vista ter ele realizado o 
depósito de R$1.500,00, em espécie, em sua conta de campanha, por meio de depósito, e não por meio de transferência 
eletrônica, como preceitua o art. 18, § 1º da Res.-TSE 23.463/15 para essa quantia. 

20. O TRE Gaúcho consignou ainda que, no caso dos autos, é possível associar que tal valor irregularmente arrecadado 
corresponde a recursos do próprio candidato, assim, confundem-se a figura do doador e do beneficiário, portanto não deve 
incidir o § 3º do art. 18 da Res.-TSE 23.463/15.

21. Para melhor solução da controvérsia, transcrevem-se os seguintes excertos do aresto regional:

O prestador de contas alega que a doação em tela ocorreu por meio de recursos próprios e que por erro bancário houve o 
depósito em espécie.

Entretanto, a alegação veio destituída de prova, sendo que o recorrente sequer trouxe aos autos comprovante de saque de sua 
conta-corrente pessoal, circunstância que poderia ensejar alteração no juízo de mérito de sua contabilidade.

Assim, sendo incontroverso nos autos que o candidato realizou o depósito em dinheiro em sua conta bancária eleitoral no valor 
de R$1.500,00, violando o art. 18, § 1º da Res.-TSE 23.464/15, o qual exige que as doações financeiras desse importe sejam 
efetuadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, é de ser mantida 
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a desaprovação.

(...).

De outra banda, ao contrário do aventado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, entendo pela não incidência do 
§ 3º do art. 18 da Res.-TSE 23.463/15 na espécie.

(...).

Os elementos trazidos aos autos autorizam a inferência de que os recursos em questão são provenientes de doação do próprio 
candidato, pessoa física, em favor da sua campanha eleitoral.

Veja-se que a própria declaração de bens do candidato (fls. 3 e 4) indica que, por ocasião de seu Registro de Candidatura, 
detinha saldo em conta-corrente de R$10.079,68.

Destarte, não vislumbro impossibilidade de identificação do doador, única situação que, na dicção legal, implicaria recolhimento 
do numerário ao Tesouro Nacional.

Da mesma forma, descabe falar em restituição de valores, uma vez que se confundiram as figuras do doador e do beneficiário, 
restando inócua e sem eficácia prática a regra jurídica.

Assim, deve ser integralmente confirmada a sentença, para desaprovar as contas do candidato, afastada, no entanto, a 
aplicação do § 3º do art. 18 da Res.-TSE 23.463/15 na hipótese (fls. 97v.-99).

22. Pois bem. O recorrente alega, de início, que os acórdãos regionais impugnados encontram-se omissos, pois não foi 
examinada a efetiva utilização do recurso erroneamente arrecadado pelo candidato, bem como que tais arestos são 
contraditórios, pois, apesar de terem desaprovado a presente Prestação de Contas, em virtude de que não foi demonstrada 
efetivamente a origem de tal montante, determinou-se que fosse afastado o recolhimento de referida quantia, por se entender 
que o valor corresponde a recursos do próprio candidato. Assim, requer o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que sejam 
sanados tais vícios.

23. No particular, apontou violação aos arts. 5º, incisos XII e LIV, e 93, inciso IX da CF, bem como ao art. 275 do CE, c.c. o art. 
1.022, incisos I e II do CPC.

24. No entanto, vê-se que as alegações de contradição e omissão não merecem prosperar, pois consoante explicitou os 
Embargos de Declaração, consignou-se o seguinte:

Com efeito, o juízo de desaprovação foi mantido porque a falha significou 21,07% do total dos recursos arrecadados.

A liberação de o candidato proceder ao recolhimento ocorreu em face de ter sido o depósito realizado pelo próprio candidato, 
circunstância que confundiria a figura de doador e beneficiário, restando inócua e sem eficácia a regra jurídica, na esteira da 
jurisprudência dessa Corte (fl. 115).

25. Observa-se que, diversamente do alegado pelo recorrente, a desaprovação, pela Corte de origem, das contas de campanha 
prestadas pelo candidato, fundamentou-se em razão de que tal falha corresponde ao elevado percentual de 21,07% do total de 
recursos arrecadados.

26. Segundo o TRE Gaúcho, a transação referente a tal arrecadação, no valor de R$1.500,00, foi realizada pelo próprio 
candidato por meio de depósito direto, em sua conta de campanha. Assim, não se observou a forma prescrita no art. 18, § 1º da 
Res.-TSE 23.463/15, qual seja, a de que a doação financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 só pode ser realizada 
mediante transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário da doação, o que não ocorreu.

27. Já a retirada da determinação de recolhimento da mencionada quantia ao Tesouro Nacional decorreu da circunstância 
específica de que, no presente caso, as figuras do doador e do beneficiário se confundem, portanto, resta ineficaz o disposto no 
art. 18, § 3º da Res.-TSE 23.463/15. Verifica-se, assim, que se afastou a aplicação do referido dispositivo como um todo, não 
havendo, portanto, a necessidade de analisar se houve ou não o uso de tal montante como requer o recorrente.

28. Desse modo, na espécie, não há falar em ofensa aos arts. 5º, incisos XII e LIV, e 93, inciso IX da CF, bem como ao art. 275 do 
CE, c.c. o art. 1.022, incisos I e II do CPC, nem em retorno à Corte de origem, visto que não há vícios a serem sanados.

29. No tocante ao mérito propriamente dito, o MPE sustenta também que não é devido o afastamento da determinação de 
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante irregularmente arrecadado, correspondente a 21,07% do total de recursos 
recebidos e que ensejou a desaprovação das presentes contas de campanha.

30. O recorrente argumenta que a quantia irregularmente arrecadada, nos termos do art. 18, § 1º da Res.-TSE 23.463/15, não 
poderia ter sido usada pelo candidato, consoante a previsão do art. 18, § 3º da referida resolução. Assim, na espécie, se o valor 
foi utilizado, não é mais viável sua devolução ao doador.

31. Afirma o MPE que o exame do tema não implica o reexame do contexto fático-probatório, bem como que não se verifica no 
processo nenhuma prova real de que os recursos arrecadados pertenciam ao candidato, o que há é apenas a mera alegação do 
recorrido de que são recursos próprios.

32. Desse modo, o recorrente assevera que é equivocada a interpretação da Corte a quo, segundo a qual é indevida a 
restituição de valores, já que se confundiram as figuras do doador e do beneficiário.
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33. No ponto, o Parquet Eleitoral indica ofensa aos arts. 18, §§ 1º e 3º, 26 e 56 da Res.-TSE 23.463/15, assim como divergência 
jurisprudencial entre o acórdão impugnado e arestos paradigmas deste Tribunal Superior.

34. De início, da análise dos acórdãos impugnados, verifica-se que a matéria não foi enfrentada pelo TRE do Rio Grande do Sul 
sob a perspectiva de afronta ao art. 56 da Res.-TSE 23.463/15. Isso porque, conquanto tal violação tenha sido apontada pelo 
MPE nas razões dos Embargos de Declaração, não foi examinada pela Corte de origem.

35. Efetivamente, o TRE Gaúcho não emitiu juízo de valor sobre a tese deduzida nas razões do Apelo Nobre.

36. Falta-lhe, portanto, o prequestionamento, requisito necessário para que seja conhecido o Recurso Especial.

37. Destaque-se, por oportuno, que o prequestionamento pressupõe que a matéria veiculada nas razões recursais tenha sido 
objeto de debate e decisão prévios pelo órgão colegiado (AgR-AI 315-36/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 
2.12.2014). Em outras palavras: para satisfazer o requisito do prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo tenha se 
posicionado expressamente acerca da questão (AgR-REspe 906-06/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, publicado na sessão de 
30.10.2014), o que não ocorreu.

38. Assim, quanto ao ponto, aplica-se o disposto na Súmula 72 do TSE:

É inadmissível o Recurso Especial Eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida e não foi objeto de 
Embargos de Declaração.

39. Por outro lado, como dito alhures, da análise das premissas fixadas no acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal 
Regional decidiu manter a desaprovação das contas de campanha do recorrido, com base no art. 18, § 1º da Res.-TSE 
23.463/15, por entender que a transação mediante a qual o candidato depositou diretamente em sua conta de campanha a 
quantia de R$1.500,00 deveria ter ocorrido por meio de transferência bancária, além de tal montante corresponder ao elevado 
percentual de 21,07% da quantia total arrecadada.

40. A Corte a quo assentou ainda que, dos elementos contidos nos autos, é possível considerar que o mencionado valor 
irregularmente obtido consiste, na verdade, em recursos próprios do candidato, gerando, assim, a confusão entre a figura do 
doador e do beneficiário. Nesse contexto, os acórdãos regionais afastaram o caráter de Recursos de Origem Não Identificada.

41. Portanto, não há falar, na espécie, em determinação de recolhimento de tal montante ao Tesouro Nacional, por meio de 
GRU.

42. Desse modo, é inviável acolher a pretensão ministerial de ver reconhecida a afronta aos arts. 18, §§ 1º e 3º, e 26 da Res.-TSE 
23.463/15.

43. Observa-se que também não prospera o dissídio jurisprudencial, aduzido pelo recorrente, entre o acórdão regional 
hostilizado e aresto paradigma do TSE.

44. Com relação ao precedente REspe 2481-87/GO, deste Tribunal, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 13.10.2015, o 
MPE afirma que, diversamente do TRE Gaúcho, esta Corte Superior entendeu que os recursos de natureza não identificada 
verificados nas prestações de campanha de campanha devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, em face da manifesta 
ilegalidade de sua utilização (fl. 132v.).

45. Entretanto, ainda que o MPE tenha realizado o cotejo analítico entre o acórdão impugnado e o aresto paradigma do TSE, 
constata-se que não há similitude fática entre eles.

46. No acórdão tido como divergente, oriundo deste Tribunal Superior, ao examinar as contas apresentadas por ANTÔNIO 
CARLOS CAETANO DE MORAES, referentes às eleições de 2014, aplicou-se o entendimento de que os recursos de natureza não 
identificada, no total de R$13.000,00, encontrados na referida Prestação de Contas de campanha devem ser recolhidos ao 
Tesouro Nacional, devido à manifesta ilegalidade de sua utilização pelos candidatos ou pelos Partidos Políticos, consoante 
determina o art. 29 da Res.-TSE 23.406/14.

47. Já no acórdão do TRE do Rio Grande do Sul, constatou-se que os elementos carreados aos autos permitem entender que os 
recursos irregularmente arrecadados derivam de doação do próprio candidato. Assim, nessas circunstâncias, segundo a Corte 
de origem, confundem-se as figuras do doador e do beneficiário. O Tribunal a quo assentou que não é o caso de impossibilidade 
de identificação do doador, portanto, não há que se determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional.

48. Destarte, incide, de fato, na espécie a Súmula 28 desta Corte Superior, in verbis:

A divergência jurisprudencial que fundamenta o Recurso Especial interposto com base na alínea "b" do inciso I do art. 276 do CE 
somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos 
paradigmas e o aresto recorrido.

49. Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 36, § 6º do Regimento Interno do Tribunal 
Superior Eleitoral.

50. Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 13 de novembro de 2017.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
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Ministro Relator

Coordenadoria de Processamento - Seção de Processamento III

Decisão monocrática

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 223/2017 - SEPROC3.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 75-39.2015.6.09.0136 GOIÂNIA-GO 136ª Zona Eleitoral (GOIÂNIA)

RECORRENTE: THALES JOSÉ JAYME

ADVOGADOS: JUBERTO RAMOS JUBÉ - OAB: 14710/GO E OUTRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Ministro Admar Gonzaga

Protocolo: 4.448/2017

DECISÃO

Thales José Jayme interpôs recurso especial (fls. 174-189) em face do acórdão exarado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás 
(fls. 107-115) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a sentença de procedência de 
representação, por extrapolação de limite legal de doação realizada por pessoa física consistente em R$ 21.174,60, ensejando a 
aplicação da multa, em grau mínimo, de R$ 105.873,00.

Decido.

Verifico que o recorrente aponta dissídio jurisprudencial, argumentando que, em sentido antagônico ao entendimento adotado 
no âmbito da Corte de origem, os Tribunais Regionais Eleitorais do Acre, do Distrito Federal, da Paraíba e o Tribunal Superior 
Eleitoral entendem que a apresentação de declaração retificadora de imposto de renda deve ser considerada válida para afastar 
a configuração da doação eleitoral em excesso.

Na espécie, a declaração retificadora foi apresentada após o julgamento do recurso eleitoral pelo Tribunal goiano, com a 
oposição dos embargos de declaração.

Esta Corte Superior, no Recurso Especial nº 138-07, atualmente relatado pelo Ministro Jorge Mussi, está examinando caso 
similar, tendo o então relator, Ministro Herman Benjamin, se pronunciado pelo desprovimento do apelo em que, além de 
outras teses, foi suscitada a questão versada nos autos.

No entanto, o julgamento do REspe 138-07 foi sobrestado a pedido do então relator.

Diante disso, entendo recomendável que a apreciação do presente recurso aguarde o pronunciamento do colegiado no caso já 
posto à apreciação.

Pelo exposto, determino o sobrestamento do presente feito até a conclusão do julgamento do Recurso Especial 138-07, ocasião 
em que a Secretaria Judiciária deverá proceder a nova conclusão destes autos.

Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2017.

Ministro Admar Gonzaga

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 501-20.2016.6.13.0002 PEDRA BONITA-MG 2ª Zona Eleitoral (ABRE CAMPO)

RECORRENTES: TROVÃO VITOR DE OLIVEIRA E OUTROS

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

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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Ministro Admar Gonzaga

Protocolo: 8.618/2017

DESPACHO

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) solicitou, por meio da petição de fls. 396-397, sua admissão no processo como assistente 
do Ministério Público, uma vez que "é o Partido político a qual pertence o Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bonita, que 
assumiu interinamente como Prefeito, sendo posteriormente desalojado de suas funções em razão liminar deferida por um 
Ministro Relator do TSE"  (fl. 396).

Conforme disposto no art. 120 do Código de Processo Civil, devem as partes se ouvidas sobre o pedido de ingresso como 
assistente.

Em face disso, determino a intimação das partes, a fim de que, no prazo de três dias, se manifestem a respeito do pedido de 
intervenção da agremiação. 

Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.

Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2017.

Ministro Admar Gonzaga

Relator

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 224/2017 - SEPROC3

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 151-43.2016.6.13.0063 CAMPINA VERDE-MG 63ª Zona Eleitoral (CAMPINA VERDE)

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CAMPINAVERDENSE (RÁDIO CIDADE FM)

ADVOGADOS: RENATA SOARES SILVA - OAB: 141886/MG E OUTRO

AGRAVADA: COLIGAÇÃO CAMPINA VERDE NA MELHOR DIREÇÃO

ADVOGADOS: RODRIGO ROCHA DA SILVA - OAB: 79709/MG E OUTROS

Ministro Admar Gonzaga

Protocolo: 5.359/2017

DECISÃO

A Associação Comunitária Campinaverdense (Rádio Cidade FM) interpôs agravos (fls.197-211 do AI 151-43 e fls. 179-193 do AI 
152-28) em face das decisões denegatórias dos recursos especiais (fls.191-196 do

AI 151-43 e fls. 173-178 do AI 152-28) manejados em desfavor dos acórdãos do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
(fls.133-139 do AI 151-43 e

fls. 117-121 do AI 152-28) que negaram provimento aos recursos eleitorais, mantendo, assim, as sentenças proferidas pelo Juízo 
da 63ª Zona Eleitoral daquele Estado que julgou parcialmente procedentes as representações ajuizadas pela Coligação Campina 
Verde na Melhor Direção, concedendo direito de resposta e impondo multa no valor de R$ 21.282,00, por ofensa aos arts. 31, § 
2º, da Res.-TSE 23.457 e 45, § 2º, da Lei 9.504/97.

Eis as ementas dos acórdãos regionais (fl. 133 do AI 151-43 e fl. 117 do AI 152-28):

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. INFORMAÇÃO INVERÍDICA E/OU OFENSIVA. CONDUTA VEDADA 
À EMISSORA DE RÁDIO. TRATAMENTO PRIVILEGIADO A CANDIDATO, PARTIDO OU COLIGAÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA. CONCESSÃO EM DIREITO DE RESPOSTA.

Preliminar de perda do objeto, do pedido de concessão do direito de resposta.

No que concerne ao direito de resposta, tal direito pode ser exercido a partir da escolha de candidatos em convenção e tem por 
termo final a data das eleições. Superadas as eleições municipais em Campina Verde/MG, tornou-se vazio o objeto do presente 
feito.

Há perda do objeto da ação, especificamente no que se refere ao direito de resposta.
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Mérito.

Não ficaram comprovados elementos que justifiquem o aumento da multa do art. 31, § 2° da resolução TSE n° 23.457/2015, 
uma vez que várias das questões suscitadas são apenas críticas políticas, fatos polêmicos, comuns em época eleitoral e não 
comprovadamente inverídicos e mentirosos, sendo suficiente a multa aplicada d. magistrada a quo.

Em análise da alegação foi dado tratamento diferenciado à Coligação Mudança com Seriedade Melhor para Campina Verde, 
uma vez que não ficou comprovado nos autos que a emissora de rádio concedeu o mesmo espaço, ainda que posteriormente, 
para a coligação adversária se manifestar.

Nego provimento a ambos os recursos eleitorais.

Opostos embargos de declaração pela Associação Comunitária Campinaverdense (Rádio Cidade FM), foram eles rejeitados por 
acórdãos assim ementados (fl. 147 do AI 151-43 e fl. 129 da RP 152-28):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso Eleitoral. Representação. Direito de Resposta. Informação Inverídica e/ou ofensiva. 
Conduta Vedada a Emissora de Rádio. Tratamento Privilegiado a Candidato, Partido ou Coligação.

Alegação de omissão quanto aos fundamentos do acórdão prolatado.

Ausência de vício no acórdão. Questão devidamente analisada pelo decisum embargado. Finalidade de obter novo julgamento 
da lide, objetivo inviável em sede de aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

A agravante alega, em suma, que:

a) é inconstitucional o Tribunal a quo adentrar o mérito do recurso especial, caracterizando usurpação de competência e desvio 
de finalidade;

b) visa ao reenquadramento jurídico da moldura fática delineada no acórdão regional, razão pela qual a análise do seu recurso 
especial não demandaria o reexame do conjunto fático-probatório;

c) no julgamento da ADI 451, o Supremo Tribunal Federal declarou, por maioria, a inconstitucionalidade da segunda parte do 
inciso III do art. 45 da Lei 9.504/97;

d) houve violação ao art. 45, III e § 2º, da Lei 9.504/97, pois esse dispositivo estabelece que apenas a difusão de opinião 
favorável ou contrária ao candidato, ao partido ou à coligação acarreta o pagamento de multa por parte da emissora e, no caso 
dos autos, a conduta impugnada não se enquadra nas hipóteses de propaganda irregular descritas no art. 45, III, da Lei 
9.504/97, haja vista que:

i) não houve propaganda eleitoral para nenhum dos candidatos, mas, sim, transmissão da entrevista feita com o então prefeito, 
que não era candidato naquele pleito e cujos pronunciamentos não correspondem ao pensamento deste veículo de 
comunicação social;

ii) "a infeliz frase `deveria ser internado" não demonstra qualquer conotação eleitoreira a causar desequilíbrio ao pleito" (fl. 203 
do AI 151-43 e fl. 185 do AI 152-28);

iii) o conteúdo da transmissão não é de sua responsabilidade, pois os discursos foram proferidos em entrevista ao vivo, 
impossibilitando eventual edição ou corte na veiculação;

e) a transmissão da referida entrevista não configura veiculação de propaganda eleitoral em benefício de determinado 
candidato, nem divulgação de notícia inverídica, tampouco abuso ao direito de liberdade de expressão, pois os comentários 
proferidos pelo entrevistado "não passaram de críticas políticas [...] de fatos polêmicos que não são inverídicos ou mentirosos" 
(fl. 204 do AI 151-43 e fl. 186 do AI 152-28);

f) a sua condenação pela suposta propaganda irregular configura violação ao princípio do non bis in idem, haja vista que, diante 
de um mesmo fato - veiculação da referida entrevista nos dias 8 e 9.6.2016 -, foi duplamente condenada ao pagamento de 
multas que, somadas, configuram penalidade desarrazoada e arbitrária;

g) a violação ao princípio do non bis in idem é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo;

h) o acórdão regional diverge do entendimento jurisprudencial adotado pelos Tribunais Regionais Eleitorais de Goiás, de Minas 
Gerais e do Ceará, os quais, ao apreciar casos similares, concluíram que o simples ato de veicular entrevista que trata de 
questões políticas não configura, por si só, a vedação prevista no art. 45, III e IV, da Lei 9.504/97, porquanto seria "de suma 
importância a caracterização de outros elementos que revelem a capacidade de influir na vontade do eleitor, de forma 
ostensiva ou dissimulada, o [que] não ocorreu no caso em tela"  (fl. 210 do AI 151-43 e fl. 192 do AI 152-28).

Requer o conhecimento e o provimento dos agravos, a fim de que os recursos especiais sejam providos, para reformar os 
acórdãos recorridos e afastar as multas impostas por propaganda eleitoral irregular.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 215-220 do AI 151-43 e fls. 195-200 do AI 152-28) nas quais a Coligação Campina Verde 
na Melhor Direção pugna pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pelo não provimento dos apelos. 

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento dos agravos (fls. 223-229 do AI 151-43 e fls. 206-219 do
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AI 152-28).

É o relatório.

Decido.

Os agravos são tempestivos. As decisões agravadas foram publicadas em 22.6.2017 (fl. 196v do AI 151-43 e fl. 178v do AI 152-
28), e os agravos foram interpostos em 23.6.2017 (fl.197 do AI 151-43 e fl. 179 do

AI 152-28) em peças subscritas por advogada habilitada nos autos (procuração à fl. 49 e substabelecimento à fl.132 do AI 151-
43).

O Presidente da Corte de origem negou seguimento aos recursos especiais por entender que:

a) a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo verbete sumular 24 do TSE;

b) os acórdãos recorridos estariam em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral;

c) a alegação de ofensa ao princípio do non bis in idem, por não ter sido suscitada no recurso eleitoral, carece do necessário 
prequestionamento, razão pela qual não pode ser discutida em sede de recurso especial;

d) não há falar em dissídio jurisprudencial, pois a agravante não demonstrou a existência de similitude fática entre os casos 
confrontados, haja vista que - ao contrário do que verifica nos acórdãos indicados como paradigma - houve manifestação 
contrária a candidato nas entrevistas divulgadas pela agravante.

A agravante aduz que o Tribunal a quo teria adentrado o mérito dos recursos especiais, caracterizando usurpação de 
competência e desvio de finalidade.

Entretanto, assinalo que a jurisprudência é pacífica no sentido de que "o fato de o Presidente do Tribunal de origem, por 
ocasião do exame de admissibilidade, adentrar o exame do mérito do recurso especial não importa em usurpação da 
competência do Tribunal Superior Eleitoral" (AgR-AI 850-79, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 7.8.2015), razão pela qual 
não procede a alegação da agravante quanto ao referido ponto.

No mesmo sentido: "O Tribunal a quo pode adentrar no mérito recursal sem que isso implique usurpação de competência do 
TSE, uma vez que esta Corte não está vinculada ao juízo de admissibilidade realizado na instância de origem (AgR-AI nº 325-
06/PR, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 7.11.2013)" (AgR-AI 124-26, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 23.10.2015).

Além disso, a agravante alega que a análise do seu recurso especial não demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, 
porquanto a pretensão recursal visa apenas discutir o reenquadramento jurídico do quadro fático delineado no acórdão 
regional, a fim de desqualificá-lo como propaganda eleitoral irregular.

Sustenta que houve violação ao princípio do non bis in idem, pois teria sido condenada duas vezes pelo mesmo fato - qual seja: 
a veiculação da entrevista com o então prefeito nos dias 8 e 9.6.2016 - e que, por se tratar de matéria de ordem pública, essa 
questão poderia ser arguida a qualquer tempo.

Por fim, alega que o entendimento adotado pela Corte Regional diverge da jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais de 
Goiás, de Minas Gerais e do Ceará, os quais, ao apreciar casos similares, concluíram que o simples ato de veicular entrevista que 
trata de questões políticas não configura, por si só, a vedação prevista no art. 45, III e IV, da Lei 9.504/97, porquanto seria "de 
suma importância a caracterização de outros elementos que revelem a capacidade de influir na vontade do eleitor, de forma 
ostensiva ou dissimulada, o [que] não ocorreu no caso em tela"  (fl. 210 do AI 151-43 e fl. 192 do AI 152-28).

No caso, o agravo não pode ser provido, ante a inviabilidade do próprio recurso especial.

Destaco os seguintes trechos dos acórdãos recorridos

(fls. 137-139 do AI 151-43 e fls. 120-121 do AI 152-28):

[...]

No que diz respeito ao recurso interposto pela Associação Comunitária Campinaverdense - Rádio Cidade FM -, no qual pugna 
pela reforma da sentença recorrida, pretende a recorrente ver reconhecida a inexistência de ofensa ao art. 45, § 2º, da Lei

nº 9.504/97, afastando-se a incidência da multa aplicada a Recorrente, sob a alegação de que não pode ser responsabilizada por 
uma fala de terceiro, proferida em programa ao vivo. 

Sem razão a recorrente. A Lei nº 9.504/97 dispõe em seu art. 45, I que é vedada as emissoras de rádio dar tratamento 
privilegiado a candidato, partido ou coligação.

[...]

O tratamento diferenciado à Coligação Mudança com Seriedade Melhor para Campina Verde ficou comprovado, porque a 
Associação Comunitária Campinaverdense - Rádio Cidade FM - não concedeu o mesmo espaço de entrevista, ainda que 
posteriormente, à Coligação adversária. 

Deve-se levar em consideração que o candidato rechaçado na entrevista veiculada pela referida emissora de Rádio estava na 
disputa no pleito majoritário, pela Coligação adversária. 
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Ainda que a emissora de rádio tenha alegado que não pode se responsabilizar por fala de terceiro, em programa ao vivo, é de 
conhecimento notório, que o atual Prefeito de Campina Verde é aliado político dos candidatos que concorrem pela Coligação 
Mudança com Seriedade Melhor para Campina Verde, sendo, portanto, parte da campanha política do candidato. Ademais, o 
espaço concedido para veiculação de duas entrevistas com o atual Prefeito é veiculado em um dos programas de maior 
audiência da emissora de Rádio. Ainda que o entrevistado seja Prefeito da cidade, durante a entrevista, ele não só relatara fatos 
da administração, mas também rechaçara um dos candidatos que disputava o pleito majoritário. 

Por fim, o TSE já firmou o entendimento de que a regra do art. 36 da Lei das Eleições:

(...) se aplica a todos, sem distinção, não se restringindo apenas a candidatos, coligações ou agremiações partidárias, (...) caso 
assim não fosse, a norma seria inócua, porquanto seria possível que terceiros praticassem atos de propaganda eleitoral no 
período vedado, favorecendo eventuais pré-candidatos, sem que houvesse a possibilidade de impor-se a devida sanção legal. 
(Trecho do voto do Mm. Arnaldo Versiani n julgamento do AgR-RP 1400, Dl 17/6/2009).

Não tem razão a recorrente ao alegar que não houve manifestação depreciativa em face do candidato adversário e que houve 
apenas comparação em eles. Conforme se vê das degravações, às

fls. 58/64, o Prefeito sistematicamente tece diversas críticas ao candidato da Coligação Campina Verde na Melhor Direção, 
referindo-se a ele como o "candidato do 45" , à fl. 4, alegando que ele deveria ser interditado e internado, bem como a este 
imputada aleatória prática de crime, e que ainda deveria ir para a cadeia; declarações que extrapolam a liberdade de expressão 
e o debate democrático. 

Isso posto, nego provimento a ambos os recursos eleitorais.  

[...]

Conclui-se, portanto, que o Tribunal a quo consignou expressamente que a agravante deu tratamento diferenciado à coligação 
do grupo político do então prefeito de Campina Verde/MG ao entrevistá-lo por duas ocasiões e não dar a mesma oportunidade 
ao candidato da oposição, ao qual não foi conferido direito de resposta.

Dessa forma, o entendimento adotado pela Corte Regional está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior 
Eleitoral, no sentido de que, "nos termos do art. 45, III e § 2º, da Lei nº 9.504/97, a difusão de opinião favorável ou contrária a 
candidato, partido ou coligação, a seus órgãos ou representantes, sujeita a emissora ao pagamento de multa, sendo irrelevante 
se foi realizada pelo entrevistado, pela emissora ou por agente dela"  (REspe 213-69, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 2.4.2004).

Portanto, para modificar a conclusão do Tribunal a quo de que a emissora agravante concedeu tratamento diferenciado à 
Coligação Mudança com Seriedade Melhor para Campina Verde, porquanto não concedeu o mesmo espaço de entrevista à 
coligação agravada, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta via recursal, nos termos do 
verbete sumular 24 do TSE.

De outra parte, é de se ressaltar que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.451/DF, tenha suspendido a 
eficácia da parte final do art. 43, III, da Lei 9.504/97, fez a ressalva quanto ao abuso do direito. 

Na ocasião, constou expressamente da ementa do julgado e do voto do eminente relator o seguinte: "Ora, apenas estar-se-á 
diante de uma conduta vedada quando a crítica ou matéria jornalísticas venham a descambar para a propaganda política, 
passando nitidamente a favorecer uma das partes na disputa eleitoral. Hipótese a ser avaliada, caso a caso e sempre a 
posteriori, pelo Poder Judiciário"  (REF-MC-ADI 4.451, rel. Min. Ayres Britto, DJE de 24.8.2012).

No caso dos autos, como visto acima, a Corte de origem, soberana na análise fática, assentou que houve quebra de isonomia, 
com tratamento diferenciado em relação a uma das campanhas eleitorais, bem como violação à honra do candidato adversário, 
o que revela a adequação da incidência da vedação legal.

No que tange à alegação de violação ao princípio do non bis in idem, na linha do que foi assinalado no juízo de admissibilidade, 
observo que tal questão não foi objeto de debate e decisão no âmbito do Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos 
de declaração para sanar a possível omissão. Incidem na espécie, portanto, os verbetes sumulares 282 do STF e 211 do STJ. 

Ademais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as matérias de ordem pública devem ser necessariamente 
prequestionadas" (AgR-REspe 2004-75, rel. Min. Henrique Neves, DJE de 1.4.2016).

Por fim, quanto à divergência jurisprudencial, verifico que a agravante não demonstrou a similitude fática entre os casos 
confrontados, atraindo a incidência do óbice previsto no verbete sumular 28 do TSE.

Pelo exposto e nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento aos agravos 
interpostos pela Associação Comunitária Campinaverdense (Rádio Cidade FM).

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 13 de novembro de 2017.

Ministro Admar Gonzaga

Relator
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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 56-30.2016.6.05.0097 SANTA RITA DE CÁSSIA-BA 97ª Zona Eleitoral (SANTA RITA DE 
CÁSSIA)

RECORRENTE: ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL

ADVOGADOS: SIDNEY SÁ DAS NEVES - OAB: 19033/BA E OUTROS

RECORRIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) - MUNICIPAL

ADVOGADOS: TIAGO LEAL AYRES - OAB: 22219/BA E OUTROS

Ministro Admar Gonzaga

Protocolo: 5.630/2017

DESPACHO

Romualdo Rodrigues Setúbal, por meio da petição de fl. 697, requer vista dos autos.

Defiro o pedido de vista formulado, pelo prazo de 24 horas.

Após, tendo em vista a constituição de novos patronos pelo recorrido (fls. 703-704), permaneçam os autos em Secretaria por 
mais 24 horas, para eventual consulta, findo o qual deverão ser enviados imediatamente conclusos.

Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2017.

Ministro Admar Gonzaga

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 244-14.2016.6.12.0037 RIO NEGRO-MS 37ª Zona Eleitoral (RIO NEGRO)

AGRAVANTE: GILSON ANTONIO ROMANO

ADVOGADO: ARIOVALDO CORREA DE MESQUITA - OAB: 5926/MS

AGRAVADA: COLIGAÇÃO RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

ADVOGADO: WERTHER SIBUT DE ARAÚJO - OAB: 20868/MS

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Protocolo: 5.946/2017

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por Gilson Antonio Romano em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial 
manejado contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) pelo qual, por unanimidade, foi 
desprovido recurso eleitoral e, por conseguinte, mantida a condenação do ora agravante ao pagamento de multa no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela prática de propaganda eleitoral ilícita, nos moldes do 

art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.

Eis a ementa do acórdão regional:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL CARACTERIZADA. INTERNET. PESSOA JURÍDICA - JORNAL 
ELETRÔNICO. INADMISSIBILIDADE. ART. 57-C, §§ 1.° E 2.°, DA LEI N.° 9.504/1997. PLENO CONHECIMENTO DA DIVULGAÇÃO. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

Nos termos do art. 57-C, §§ 1.° e 2.°, da Lei n.° 9.504/1997, é vedada a divulgação de propaganda eleitoral, ainda que 
gratuitamente, na internet, em sítios de pessoa jurídica (jornal eletrônico), sob pena de incidência da multa. 

Não restando dúvidas, pelos elementos constantes dos autos, que a espécie veiculada no período eleitoral e através da internet 
por pessoa jurídica trata-se de propaganda eleitoral com objetivo de dar maior visibilidade ao eleitorado das pretensões do 
candidato e, via de consequência, angariar dividendos eleitorais com potencial prejuízo à isonomia entre os concorrentes do 
pleito, correta a sentença que reconheceu a prática ilícita e impôs a penalidade de multa. 

Conforme precedente, não há que se falar, pois, em livre manifestação de pensamento pela internet ou ofensa ao pleno 
exercício da liberdade de imprensa quando a legislação de regência proíbe publicidade que comprometa o princípio da isonomia 
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e procura evitar o abuso de poder econômico, o que se pode verificar na propaganda eleitoral impugnada. 

Representação procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Fl. 99)

No recurso especial (fls. 109-121), alegou-se, em suma, que: a) o site eletrônico não pertence à pessoa jurídica (trata-se de um 
blog em que um cidadão, sem empresa constituída, faz comentários políticos); b) não existem provas de que o recorrente tenha 
anuído ou mantido a publicação; c) deve ser respeitada a liberdade de manifestação do pensamento favorável a qualquer um 
dos candidatos que se enfrentam no pleito eleitoral, sem que seja caracterizada a vedação prevista no art. 57-C da Lei Eleitoral; 
d) a matéria publicada não tem conteúdo favorável ao recorrente; e e) inexiste propaganda paga pelo recorrente, razão pela 
qual fica desmerecido também o argumento da existência de abuso do poder econômico.

A presidente do TRE/MS, ao fundamento de que não ficaram minimamente demonstradas a divergência jurisprudencial e a 
violação a dispositivos legais, negou seguimento ao apelo nobre (fls. 124-125).

No agravo nos próprios autos (fls. 129-133), o agravante afirma que há entendimentos no sentido de que, quando se trata de 
divulgação de conteúdo em página pertencente à pessoa natural, "não há infração à norma" (fl. 131).

O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (fl. 156).

Em parecer de fls. 160-165, a Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo não conhecimento do agravo que, se conhecido, merece 
ser desprovido.

É o relatório.

Decido.

O agravo não prospera ante a inviabilidade do recurso especial.

Inicialmente, verifica-se que o suscitado dissídio não restou evidenciado, porquanto não realizado o cotejo analítico para 
verificação da similitude fática entre a decisão atacada e os paradigmas colacionados, conforme exige a Súmula nº 28/TSE.

No que diz respeito à matéria atinente à liberdade de manifestação do pensamento, verifica-se que tal questão não foi objeto 
de debate pela Corte de origem, tampouco se apontou, nas razões do apelo nobre, omissão no acórdão regional em violação ao 
art. 275 do CE, o que inviabiliza a análise nesta sede recursal (Súmula nº 72/TSE). 

In casu, o TRE/MS, instância exauriente na análise dos fatos e das provas, ao negar provimento ao recurso, assentou que o 
recorrente aquiesceu à propaganda eleitoral - ultrapassou o propósito informativo e jornalístico - realizada em "sítio de pessoa 
jurídica com fins lucrativos"  (fl. 104) durante o período eleitoral, a fim "de dar maior visibilidade ao eleitorado [...] e, via de 
consequência, angariar dividendos eleitorais com potencial prejuízo à isonomia entre os concorrentes do pleito"  (fl. 105).

Por elucidativo, confiram-se fragmentos do acórdão recorrido:

Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto objetivando reformar sentença que, julgando procedente pedido 
contido em representação por propaganda eleitoral irregular por meio da internet, condenou o recorrente na penalidade de 
multa no importe de R$ 5.000,00, por violação ao disposto no art. 57-C da Lei n.° 9.504/1997.

Segundo a representação ajuizada, o PORTAL DE NOTÍCIAS RN7 (site www.rm7.com.br) veiculou matérias em prol do 
recorrente, consistente na divulgação, por meio da internet, de vídeo em que aprece [sic] a atual Senadora da República 
SIMONE TEBET pedindo votos em favor do recorrente, então candidato à reeleição ao cargo de prefeito.

A decisão recorrida reconheceu a procedência do pedido, afirmando que:

(...) Examinando-se os autos, verifica-se que a matéria intitulada "Senadora Simone divulga vídeo reafirmando compromisso 
com Dr. Gilson em Rio Negro"  trata-se de propaganda eleitoral e, mesmo que gratuita, configura ofensa à legislação eleitoral, 
pois veiculada em sítio de pessoa jurídica.

(...) Ocorre que a matéria indicada alhures ultrapassou as raias das informações de cunho jornalístico e representou propaganda 
eleitoral, mesmo que gratuita, pois enalteceu exageradamente a candidatura do primeiro representado Gilson Antônio Romano 
e não abriu o mesmo espaço para o outro candidato ao cargo de prefeito.

É incontroverso que o primeiro representado Gilson Antônio Romano tinha ciência da veiculação da matéria indicada no sítio 
eletrônico do segundo representado, o que se constata em razão das diversas representações ajuizadas durante esta campanha 
eleitoral que versam sobre assuntos semelhantes, bem como foi o beneficiário, não sendo crível que não tenha qualquer 
participação nos fatos. (...)

A representação eleitoral em apreço foi proposta com fundamento no art. 57-C da Lei n.° 9.504/1997, que assevera ser ilegal 
qualquer propaganda eleitoral paga na internet, e está sujeita à multa fixada entre os limites de R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00.

Vieram aos autos cópias impressas da página do jornal eletrônico RN7, cujo endereço é http://www.rn7.com.br, com a seguinte 
manchete (fls. 12/14):

Senadora Simone divulga vídeo reafirmando compromisso com Dr. Gilson em Rio Negro 

Foi divulgado, no começo da noite desta quarta-feira (7) em uma rede social, um vídeo, onde a senadora Simone Tebet (PMDB), 
manifesta seu apoio à candidatura do prefeito de Rio Negro Gilson Romano (PMDB).
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Neste mesmo vídeo a senadora, fala de sua admiração pelo amigo Gilson e reafirma seu compromisso de continuar ajudando 
em sua administração se reeleito for a buscarem juntos mais infraestrutura para o município agora com o governo federal 
sendo do seu partido, segundo ela acha ser mais fácil, a continuidade do desenvolvimento da cidade.

No mesmo vídeo a senadora ainda relata o porquê que varias prefeituras, estão passando por problemas financeiros, relatando 
sobre a crise instalada por conta da instabilidade política, mais ao mesmo tempo faz um balanço para um 2017 com mais 
esperanças.

Veja o vídeo: (...)

Como se nota das transcrições acima, a pretexto de publicação de notícias jornalísticas, o portal de notícias RN7 evidentemente 
promoveu a candidatura à reeleição do recorrente ao cargo de prefeito, eis que na matéria fez-se questão de mencionar o 
apoio da Senadora SIMONE TEBET, ao então candidato.

Por elucidativos, impende trazer os judiciosos argumentos da douta PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL (fls. 95/96):

(...) Com efeito, a legislação veda a propaganda eleitoral paga na internet divulgada por meio de sites de pessoas jurídicas, com 
ou sem fins lucrativos, conforme disposição do artigo 57-C da Lei das Eleições (Art. 57-C. Na internet, é vedada a veiculação de 
qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. § 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na 
internet, em sítios: I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;).

A jurisprudência dos Tribunais reforça essa interpretação da norma de regência ao informar que é vedada, na internet, a 
veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga, bem como é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação em sítios 
de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, sob pena de multa (§ 2.º).[...] Se as circunstâncias e peculiaridades do caso 
revelam, de forma indelével, que os recorrentes tinham prévio conhecimento da veiculação da publicidade irregular, fica 
afastada, por si só, a necessidade de notificação prévia para retirada da matéria jornalística consistente em propaganda vedada, 
mormente quando este ato apenas serve para consolidar de forma absoluta a responsabilidade dos beneficiários. (RECURSO 
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. CANDIDATO. AFRONTA AO ART. 57-C DA LEI N.° 9.504/97. 
PRÉVIO CONHECIMENTO DEMONSTRADO. PROPRIETÁRIO DO SITE. REINCIDÊNCIA. MULTA. SENTENÇA MANTIDA. 
DESPROVIMENTO. RECURSO ELEITORAL n° 42988, Acórdão n° 7953 de 20/08/2013, Relator (a) HERALDO GARCIA VITTA, 
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 885, Data 30/8/2013, Página 18. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. 
PLEITO MUNICIPAL. PROPAGANDA PAGA. INTERNET. SITE DE JORNAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 57-C, §§ 1.º E 2.º, DA LEI N.° 
9.504/97. DIVULGAÇÃO DE CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM CARREATA. IRREGULARIDADE. PENALIDADE DE MULTA: 
RECURSO ELEITORAL n.° 37421, Acórdão n.° 7751 de 05/02/2013, Relator(a) ELTON LUÍS NASSER DE MELLO, Publicação: DJE - 
Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 755, Data 15/02/2013, Página 15.).

No caso em análise, ainda que a propaganda eleitoral tenha sido veiculada de forma espontânea, por ser sítio de pessoa jurídica 
com fins lucrativos, incide na vedação legal.

Além disso, depreendendo-se de sequência de matérias publicadas durante meses o incomum destaque dado às ações dos 
candidatos recorrentes; tratando-se de veiculações correspondentes a publicações da página de campanha dos candidatos, 
afasta-se qualquer hipótese de não ser intencional o destaque - sempre positivo - dado aos candidatos. (RECURSO ELEITORAL. 
PROPAGANDA IRREGULAR. 

ART 57-C DA LEI N.° 9.504/97. ENALTECIMENTO DOS FEITOS DE CANDIDATOS POR MEIO DE SITE DA INTERNET. SÍTIO DE 
PESSOA JURÍDICA. INFRINGÊNCIA À NORMA CARACTERIZADA. AFRONTA À ISONOMIA. SENTENÇA CONDENATÓR1A MANTIDA. 
RECURSO ELEITORAL n.° 24598, Acórdão n.°7621 de 15/10/2012, Relator(a) ELTON LUÍS NASSER DE MELLO, Publicação: DJE - 
Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 688, Data 19/10/2012, Página 09/10.)

Outrossim, quanto ao desconhecimento do demandante sobre os fatos, essa alegação não merece prosperar, porquanto 
diversas representações foram ajuizadas em face do mesmo acontecimento ou de vídeos de outros políticos influentes do 
Estado, o que afasta a obrigatoriedade de provas de seu prévio conhecimento.

Destarte, em razão da configuração de propaganda eleitoral irregular por veiculação em site pago, não merece reforma a 
sentença combatida que deve permanecer incólume. (...)

[...]

De outro lado, como consignou a douta PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL à fl. 96, descabida a alegação do recorrente de 
desconhecimento das publicações realizadas no site de notícias, pelo fato de existir o ajuizamento de outras representações em 
face do mesmo acontecimento.

Nesses termos, não restam dúvidas que a espécie veiculada no período eleitoral, trata-se de propaganda eleitoral com objetivo 
de dar maior visibilidade ao eleitorado das pretensões do candidato e, via de consequência, angariar dividendos eleitorais com 
potencial prejuízo à isonomia entre os concorrentes do pleito.

Ante o exposto, com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão que julgou procedente a 
representação e impôs multa de R$ 5.000,00 ao recorrente. 

(Fls. 102-105 - grifei)

A reforma da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, para acolher parte das teses recursais - quais sejam, o site eletrônico 
não pertence à pessoa jurídica; não existem provas de que o recorrente tenha anuído ou mantido a publicação; e a matéria 
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publicada não tem conteúdo favorável ao recorrente -, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência 
inadmissível nesta instância especial (Súmula no 24/TSE). 

Por fim, descabido o argumento de inexistência de propaganda eleitoral paga, porquanto o art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97 
dispõe que "é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios de pessoas jurídicas, 
com ou sem fins lucrativos"  (grifei).

Logo, nada há a prover quanto às alegações do agravante.

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

Publique-se.

Brasília, 14 de novembro de 2017.

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Relator

(1) Súmula nº 28/TSE: 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.

(2) Súmula nº 72/TSE: É inadmissível o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão 
recorrida e não foi objeto de embargos de declaração.

(3) PORTAL DE NOTÍCIAS RN7 (www.rn7.com.br).

(4) Súmula nº 24/TSE: Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 4282432-30.2008.6.17.0012 PAULISTA-PE 12ª Zona Eleitoral (PAULISTA)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO: IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA

ADVOGADOS: MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA - OAB: 5786/PE E OUTROS

Ministro Admar Gonzaga

Protocolo: 6.915/2017

DECISÃO

O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial (fls. 536-541) em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco (fls. 513-527) que deu provimento ao recurso eleitoral do réu e afastou as penas impostas na sentença 
pela prática do direito previsto no

art. 299 do Código Eleitoral.

Eis a ementa do acórdão regional (fl. 513):

RECURSO CRIMINAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA

1 - A conduta de candidato que atua durante o período de campanha no sentido de assegurar o acesso de interessados à 
segunda via de carreira de identidade, não configura a tipicidade do art. 299 do CE, tendo em vista que se trata de documento 
público a que todos têm acesso.

2 - Demais disso, no caso concreto, o apaoio prestado pelo candidato não se condicionou à promessa de voto.

3 - Recurso provido.

O recorrente alega, em síntese, que:

a) ficou comprovado nos autos que o recorrido oferecia serviço de emissão de documentos de identificação em troca de votos;

b) houve ofensa ao art. 299 do Código Eleitoral, que prevê ser crime a oferta de qualquer bem, vantagem ou dádiva em troca de 
voto, exatamente como ocorreu nos autos;

c) de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a caracterização do delito de corrupção eleitoral exige a 
finalidade de obter ou dar voto, o que não se confunde com pedido explícito de voto.

Requer o provimento do recurso especial, a fim de que seja restabelecida a condenação por corrupção eleitoral, mantendo-se, 
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porém, o afastamento da penalidade prevista no art. 73, IV, da Lei 9.504/97.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 545-561).

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, às fls. 565-572, opinou pelo provimento do recurso especial, ao argumento de que o crime 
previsto no art. 299 do Código Eleitoral se caracteriza quando o agente oferece serviços à comunidade em troca de votos, ainda 
que não haja pedido explícito de votos.

É o relatório.

Decido.

O recurso especial é tempestivo. O Ministério Público Eleitoral foi intimado pessoalmente em 1º.8.2017 (fl. 533), e o apelo foi 
interposto em 4.8.2017 (fl. 536) em peça subscrita pelo Procurador Regional Eleitoral substituto.

O recorrente aponta ofensa ao art. 299 do Código Eleitoral, argumentando ser incontroverso nos autos que o recorrido 
ofereceu serviços de expedição de segunda via de documento de identificação em troca de votos.

Sustenta que, ao contrário do que entendeu a Corte de origem, não é necessário o pedido expresso de votos para a 
caracterização do delito de corrupção eleitoral.

O Tribunal de origem, soberano na análise de provas, entendeu ser o fato atípico, por não ter sido devidamente comprovada a 
sua gravidade e pela inexistência de pedido expresso de voto. Cito trechos dos votos da corrente vencedora (fl. 526):

[...]

O Des. Eleitoral Paulo Roberto de Oliveira Lima:

Eu vou pedir vénia para ficar vencido e dar provimento ao recurso. Eu penso que propaganda eleitoral deve ser objeto das mais 
severas vigilâncias, mas penso que na hipótese o benefício que está sendo oferecido, algo que aqui os eleitores tinham acesso. 
A segunda via é um documento público. Não houve referência expressa a voto. Eu acho que é possível se entender que o crime 
está configurado, mas penso que esse tipo penal é reservado para casos de maior gravidade. Sou um defensor de direito penal 
mínimo, sem nenhuma pretensão de convencer ninguém, eu prefiro, fico mais acomodado com o provimento do recurso para 
entender que na hipótese o crime não se configurou.

[...]

O Des. Eleitoral Júlio Alcino de Oliveira Neto:

Eu gostaria de acompanhar, pedindo vênia ao ilustre Relator e ao eminente Revisor, também de acompanhar o Des. Paulo 
Roberto. Eu entendo que a questão - principalmente pela prova - uma coisa que dito foi perante a autoridade policial e todos 
nós somos sabedores como é colhido o depoimento perante a autoridade policial. Em juízo ela não foi categórica, como aqui 
está transcrito, e Vossa Excelência, o Relator, sempre é muito claro em sua maneira de fazer... fez inclusive o comparativo do 
depoimento perante a autoridade policial e perante a autoridade judiciária. Consequentemente, eu também entendo por não 
ter o pedido expresso de voto, eu acho que seria ser extremamente rigoroso com a aplicação da pena. Então, pedindo vênia ao 
entendimento do eminente Relator e do eminente Revisor, também dou provimento ao recurso.

[...]

Embora assista razão ao recorrente quando argumenta que a orientação desta Corte é no sentido da desnecessidade do pedido 
expresso de voto para a caracterização da corrupção eleitoral, os elementos constantes do acórdão regional, inclusive aqueles 
lançados nos votos da corrente vencida, são insuficientes para a comprovação, segura e indene de dúvidas, de que a oferta foi 
condicionada ao pedido.

Com efeito, a análise dos trechos dos depoimentos descritos no voto do Des. Luiz Carlos de Barros de Figueirêdo revela que a 
testemunha que embasou a condenação, Senhora Gilvânia, não se lembrava de como exatamente tinham sucedido os fatos. 
Segundo consta do voto, a referida testemunha afirmou que "não se recorda se Iranildo discursou dizendo que estava ali para 
ajudar as pessoas, pois sabiam que elas precisavam e que estava ali para ajudá-los e esperava ser ajudado" (fl. 515v).

Nem mesmo o seu depoimento perante a autoridade policial foi seguro a respeito da intenção do ora recorrido, tendo a 
testemunha, em contrariedade ao disposto no art. 213 do Código de Processo Penal, manifestado suas apreciações pessoais 
sobre a suposta intenção oculta de Iranildo Domício de Lima, in verbis: "QUE IRANILDO não pediu expressamente os votos das 
pessoas presentes, contudo a depoente entendeu que, ao pedir que as pessoas o ajudassem, estaria implícito o pedido de voto"  
(fl. 515v).

À míngua de outras provas indicadas no acórdão regional, ou mesmo de reconhecimento judicial de que a referida testemunha 
teria feito afirmação falsa, calado ou negado a verdade em juízo, entendo que não há prova robusta e segura, imprescindível 
para a condenação criminal, de que o recorrido teria feito a oferta com o propósito específico de obter votos.

Vale lembrar que a jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que "a condenação pelo crime de corrupção eleitoral 
deve amparar-se em prova robusta na qual se demonstre, de forma inequívoca, a prática do fato criminoso pelo réu" (AgR-
REspe 5695-49, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de 10.4.2015).

Também é assente que "a condenação pelo crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral deve estar apoiada em prova robusta 
apta a afastar a presunção de inocência, não se podendo basear em mero juízo de perigosidade criminal"  (AI 651-17, rel. Min. 
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Gilmar Mendes, DJE de 20.3.2017).

Enfim, no caso dos autos, além do aspecto destacado pela corrente majoritária - de que o bem ofertado em si não seria 
propriamente uma vantagem, porquanto é acessível a qualquer pessoa -, é inviável qualificar como prova robusta suficiente 
para a condenação o depoimento em sede inquisitorial, o qual não foi confirmado em juízo e revela tão somente, a respeito do 
dolo específico, a opinião pessoal da testemunha sobre a intenção oculta do agente.

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

Publique-se.

Intime-se

Brasília, 13 de novembro de 2017.

Ministro Admar Gonzaga

Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 478-21.2016.6.13.0246 SANTA LUZIA-MG 246ª Zona Eleitoral (SANTA LUZIA)

RECORRENTE: ROSELI FERREIRA PIMENTEL MATOS

ADVOGADOS: JOSÉ SAD JÚNIOR - OAB: 65791/MG E OUTROS

RECORRENTE: FERNANDO CESAR DE ALMEIDA NUNES RESENDE VIEIRA

ADVOGADOS: TARSO DUARTE DE TASSIS - OAB: 84545/MG E OUTROS

RECORRIDA: COLIGAÇÃO SOMOS TODOS SANTA LUZIA

ADVOGADOS: ANDRÉ MYSSIOR - OAB: 91357/MG E OUTROS

Ministro Admar Gonzaga

Protocolo: 8.631/2017

DESPACHO

Roseli Ferreira Pimentel e Fernando César de Almeida Nunes Resende Vieira, respectivamente candidatos eleitos aos cargos de 
prefeito e vice-prefeito do Município de Santa Luzia/MG nas Eleições de 2016, interpuseram recurso especial (fls. 466-499) em 
face do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (fls. 236-274), por meio do qual foi rejeitada a matéria 
preliminar e provido parcialmente o recurso eleitoral, a fim de que, mantida a sua cassação do registro, afastar a declaração de 
inelegibilidade em relação ao candidato a vice-prefeito.

A Secretaria Judiciária aponta a existência de pedido de efeito suspensivo, nos moldes do art. 26-C da Lei Complementar 64/90, 
razão pela qual fez os autos conclusos (certidão à fl. 569).

No entanto, ressalto que, em 22.6.2017, foi concedida medida liminar nos autos da AC 0602706-05.2017.6.00.0000, a fim de 
atribuir efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos do Recurso Eleitoral 478-21 e determinar a sustação da 
execução dos acórdãos proferidos nos referidos autos até a apreciação do recurso especial no âmbito deste Tribunal Superior, 
e, em consequência, que os autores permaneçam no exercício dos mandatos de prefeito e vice-prefeito de Santa Luzia/MG ou, 
caso já tenham sido afastados, sejam reconduzidos.

Diante disso, nada há a prover em relação ao pedido de efeito suspensivo declinado incidentalmente nestes autos.

Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral Eleitoral, nos termos do art. 269, § 1º, do Código Eleitoral.

Após o oferecimento de parecer, observe-se a determinação exarada, em 16.8.2017, nos autos da aludida ação cautelar.

Observe-se, quanto aos documentos tidos como sigilosos, o disposto no Memorando 8 GAB-AG.

Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2017.

Ministro Admar Gonzaga

Relator
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Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções

Acórdão

PUBLICAÇÃO DE DECISÕES Nº 368/2017

ACÓRDÃOS 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 17-15. 2016.6.26.0399  CLASSE 6  LIMEIRA  SÃO PAULO

Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Agravante: Google Brasil Internet Ltda.

Advogados: Eduardo Luiz Brock  OAB: 91311/SP e outros

Agravado: Partido Socialista Brasileiro (PSB)  Municipal

Advogados: Thiago Tommasi Marinho  OAB: 272004/SP e outros

Ementa:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL 
ANTECIPADA NEGATIVA. INTERNET. PROVEDOR DE CONTEÚDO. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA. DESCUMPRIMENTO. MULTA 
COMINATÓRIA. IMPOSIÇÃO. REITERAÇÃO DE TESES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 26/TSE. INCIDÊNCIA. 
DESPROVIMENTO. 

1.  As razões do agravo regimental consistem na mera reprodução de teses já lançadas no recurso especial, as quais são 
insuficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE.

2.  Na espécie, o Tribunal de origem condenou a agravante ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), correspondente a dois dias de descumprimento da decisão que determinou a retirada dos vídeos contendo 
propaganda eleitoral antecipada negativa.

3.  Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível a fixação de multa coercitiva (astreinte) no caso de descumprimento de 
decisão judicial que determina a remoção de vídeo. 

4.  "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 nº 134-04, Rel. Min. Marco Aurélio, 
DJe de 3.10.2013).

5.  Ainda que tenha sido cumprida parcialmente a ordem de retirada dos vídeos do provedor de acesso, conforme aduzido no 
apelo especial, afigura-se proporcional a multa cominatória fixada, pois o referido quantum cominado é compatível com a 
capacidade econômica da agravante e mostrou-se necessário à concretização da ordem judicial.

6.  A decisão monocrática não é meio hábil a configurar a existência de dissenso pretoriano, de forma a alicerçar o cabimento 
de recurso especial eleitoral. Precedentes.

7.  Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos 
do voto do relator. 

Brasília, 10 de outubro de 2017.

Presidência do Ministro Luiz Fux. Presentes a Ministra Rosa Weber, os Ministros Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros. Ausente, 
ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes.
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 334-81. 2012.6.05.0158  CLASSE 6  ABARÉ  BAHIA

Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Agravantes: Benedito Pedro da Cruz e outros

Advogados: Jayme Vieira Lima Filho  OAB: 20838/BA e outros

Agravada: Coligação A Força do Povo

Advogados: Jaime D´Almeida Cruz  OAB: 22435/BA e outros

Ementa:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFEITO. VICE-PREFEITO. CANDIDATOS ELEITOS. 
CONDUTA VEDADA. USO PROMOCIONAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL. ART. 73, IV, 
DA LEI Nº 9.504/97. CASSAÇÃO E MULTA. RENOVAÇÃO DO PLEITO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DESPROVIMENTO. O 
CASO

-  Trata-se de representação julgada parcialmente procedente pelo TRE/BA, por meio da qual foi afastada a captação ilícita de 
sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/97), bem como a declaração de inelegibilidade (art. 1º, I, j, da LC nº 64/90), a qual só poderá 
produzir efeitos em eventual e superveniente registro de candidatura. Foram mantidas, contudo, a multa imposta a todos os 
representados e a cassação dos diplomas dos candidatos beneficiados, eleitos para os cargos de prefeito e vice-prefeito na 
eleição de 2012, devido ao uso promocional de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, conduta tipificada no 
art. 73, IV, da Lei das Eleições. 

QUESTÕES PROCESSUAIS

-  As prerrogativas conferidas ao relator, nos termos da legislação processual e, mais especificamente, do art. 36, §§ 6º e 7º, do 
Regimento Interno do TSE, integram um conjunto de medidas voltadas para a preservação da segurança jurídica e da celeridade 
processual, dois valores imprescindíveis à prestação jurisdicional justa, efetiva e em prazo razoável, ex vi do art. 6º do CPC. 
Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que "é facultado ao relator apreciar, monocraticamente, os recursos que lhe 
são distribuídos, nos termos do art. 36, §§ 6º e 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral" (AgR-REspe nº 31-
91/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 18.6.2014).

-  Quanto à suposta ofensa aos arts. 50 e 51 do CPC/73, sob o argumento de que deveria ser citada, como terceira interessada 
para integrar a lide, a coligação pela qual concorreram os ora agravantes, a tese foi afastada, pois, nesse ponto, a orientação 
perfilhada no acórdão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há litisconsórcio 
passivo necessário entre os candidatos beneficiados e o partido ou coligação pelos quais forem registradas as candidaturas 
(REspe nº 958, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 2.12.2016 e REspe nº 196-35/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 
14.11.2002).

-  Não se vislumbra, na espécie, a suscitada violação ao art. 320 do CPC/73, pois, segundo a moldura delineada no acórdão 
regional, a representada quedou-se inerte após ser citada na representação, por acreditar que "sua defesa seria feita pelos 
demais representados, o que acabou não ocorrendo" (fl. 378). Apesar da inércia da representada, a Corte Regional não 
reconheceu sua confissão ficta, tendo conduzido o julgamento com base na prova produzida nos autos, até mesmo porque 
havia litisconsortes respondendo pelos mesmos fatos.

-  A suposta violação ao art. 5º, XXXVI e LV, da CF também não tem nenhum respaldo fático ou jurídico, a uma porque a tese 
não foi diretamente enfrentada pelo TRE/BA e, ademais, conforme relatado pela instância regional, a inicial da representação 
noticiou a conduta tipificada no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, imputação sobre a qual os ora agravantes exerceram amplo 
direito de defesa e ao contraditório.  

-  Também não merece acolhimento a aventada ausência de citação do agente público responsável pela distribuição dos bens, 
porquanto, nesse ponto, o Tribunal a quo apontou o prefeito da gestão anterior (apoiador dos candidatos cassados) como 
responsável pelo uso do programa social em favor dos candidatos, tendo este integrado o polo passivo da representação.

MÉRITO

-  No mérito, ficou expressamente consignado no acórdão regional, mediante exame soberano do caderno probatório, que o 
desvio de finalidade decorreu justamente da forma como foram distribuídas as cestas básicas, somente às vésperas do pleito, 
no início do mês de outubro, apesar de os gêneros estarem disponíveis há mais de 40 dias, desde 20 de agosto de 2012. Além 
disso, os 1.800 quilos de feijão e 3.600 quilos de farinha de mandioca foram distribuídos sem obedecer aos critérios do 
cadastramento. 

-  A presença dos candidatos no momento da entrega das mercadorias gerou, segundo constatado pelo TRE/BA, influência 
positiva em seu benefício, levando-se em conta, inclusive, o grau de acirramento da disputa municipal, pois a chapa vencedora 
foi eleita com apenas 228 votos à frente dos segundos colocados, circunstância que robusteceu a gravidade e lesividade da 
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conduta no equilíbrio e, consequentemente, na legitimidade e lisura do pleito municipal. 

-  Infirmar a conclusão da Corte Regional, no sentido de que ficou caracterizado o uso promocional e eleitoreiro da distribuição 
de gêneros alimentícios à população carente, com ampla repercussão que gerou o desequilíbrio da eleição municipal, 
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita do recurso especial, a teor da 
Súmula nº 24/TSE.

-  Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos 
do voto do relator. 

Brasília, 10 de outubro de 2017.

Presidência do Ministro Luiz Fux. Presentes a Ministra Rosa Weber, os Ministros Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros. Ausente, 
ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 3588-80.2014.6.05.0000  CLASSE 37  
SALVADOR  BAHIA

Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Embargante: Roberto Pereira de Britto

Advogados: Marina de Almeida Viana  OAB: 52204/DF e outros

Embargado: Ministério Público Eleitoral

Ementa:

ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA 
VEDADA. ART. 73, I E II, DA LEI Nº 9.504/97. DEPUTADO FEDERAL. IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO. COTA 
PARLAMENTAR. TÓPICO COM CONOTAÇÃO ELEITORAL E EXCLUSIVA PROMOÇÃO PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. 
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 
IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1.  Segundo a novel redação do art. 275 do Código Eleitoral, dada pelo art. 1.067 da Lei nº 13.105, de 2015, são admissíveis 
embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, em seu art. 1.022, prevê o seu 
cabimento para: 

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; 

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; 

III - corrigir erro material. Inviável, na espécie, o acolhimento dos declaratórios os quais, a pretexto de sanar quaisquer desses 
vícios, veiculam a mera pretensão de novo julgamento do recurso especial. 

2.  Conforme consignado no acórdão embargado, o conjunto probatório constante no recurso ordinário evidencia o predomínio 
do conteúdo informativo no encarte sub judice. Todavia, na matéria intitulada "Um homem, sua história de vida e sua trajetória 
política", o propósito de enaltecer o parlamentar ultrapassa o intuito de informar, devendo ser reconhecida a presença de 
conotação eleitoral neste tópico e a finalidade exclusiva de promoção pessoal.

3.  In casu, o agravante, deputado federal reeleito nas eleições de 2014, excedeu as prerrogativas previstas na norma interna da 
Casa Parlamentar, violando o disposto no art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97. 

4.  As hipóteses de conduta vedada previstas no art. 73 da Lei n° 9.504/97 têm natureza objetiva, ou seja, verificada a presença 
dos requisitos necessários à sua caracterização, a norma proibitiva reconhece-se violada, cabendo ao julgador aplicar as 
sanções previstas nos §§ 4º e 5º do referido artigo de forma proporcional.

5.  Na espécie, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se suficiente, para reprimir a conduta 
vedada, a fixação da multa prevista no § 4° do art. 73 da Lei n° 9.504/97 em seu patamar mínimo.

6.  As teses sustentadas nos embargos denotam simples inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna 
com esta via recursal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do TSE: ED-REspe nº 181-10/MG, Rel. Min. Luciana Lóssio, 
DJe de 3.2.2017 e ED-AR nº 1960-94/RR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.9.2016.

7.  Sobressai, in casu, o intuito manifestamente protelatório dos embargos, porquanto os temas veiculados pelo embargante 
foram contemplados no acórdão ora impugnado. Nesse cenário, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 275, § 6º, do CE, 
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medida que, longe de restringir o exercício regular do direito de ação garantido pela Constituição Federal, visa a preservar o 
postulado da duração razoável do processo, que tem especial relevo na esfera eleitoral (art. 5º, LXXVIII, da CF e art. 97-A da Lei 
nº 9.504/97), bem como conduzir à observância do disposto no art. 6º do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo o 
dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

8.  Embargos de declaração não conhecidos e declarados manifestamente protelatórios, com imposição de multa fixada em 
valor equivalente a 1 (um) salário mínimo.

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, 10 de outubro de 2017.

Presidência do Ministro Luiz Fux. Presentes a Ministra Rosa Weber, os Ministros Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros. Ausente, 
ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 220-33. 2016.6.00.0000  CLASSE 32  ORIXIMINÁ  PARÁ

Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Agravante: Luiz Gonzaga Viana Filho de Castro

Advogados: Márcio Luiz Silva  OAB: 12415/DF e outros

Agravante: Antônio Odinélio Tavares da Silva

Advogados: Sábato Giovani Megale Rossetti  OAB: 2774/PA e outros

Agravado: Ministério Público Eleitoral

Agravado: Ângelo Augusto de Oliveira Ferrari

Advogados: Jéssica Fernandes Leão  OAB: 22346/PA e outros

Ementa:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ARTIGO 73 DA LEI N° 9.504/97 E ARTIGO 22, XIV, DA LEI 
COMPLEMENTAR N.° 64/90. CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE ABADÁS. DOAÇÃO DE CATACUMBAS E URNAS FUNERÁRIAS. 
ARTIGO 73, § 10, DA LEI N.° 9.504/97. AUTORIZAÇÃO EM LEI E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO ANTERIOR. 
INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS. 
INELEGIBILIDADE. MULTA. INCIDÊNCIA. NOVAS ELEIÇÕES. MODALIDADE. INDIRETAS. DESPROVIMENTO. 

1.  A mera reiteração de teses recursais inviabiliza o êxito do agravo regimental (Súmula nº 26/TSE). Precedentes.

2.  Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que não há falar em violação ao art. 28, § 4º, do CE quando se constata 
a impossibilidade material e jurídica da convocação do membro da classe dos juristas, em virtude da não nomeação pelo 
Presidente da República. Nesses casos, o julgamento dos processos que ensejam a cassação de registro e/ou mandato deve ser 
realizado com o quórum possível, considerando-se presentes todos os membros devidamente nomeados à época. Incidência da 
teoria do quórum possível. Precedente.

3.  In casu, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, os recorrentes não têm interesse jurídico para discutir suposta 
afronta ao art. 224, §§ 3º e 4º, I e II, do CE e ao art. 81, § 1º, da CF, uma vez que foram os primeiros colocados cassados, ou 
seja, deram causa à nulidade dos votos.

4.  Mérito. A moldura fática delineada nos acórdãos do TRE/PA revela ser incontroversa, in casu, a gravidade das circunstâncias 
que caracterizaram as condutas ilícitas  distribuição de abadás para o Carnaval de 2012/Orixifolia e doações de urnas 
funerárias e catacumbas , assim como o abuso de poder político. Isso porque: a) tais condutas não se enquadram em nenhum 
programa social ou prática de assistência social, tampouco tais benesses foram distribuídas em virtude de qualquer situação 
emergencial; b) houve a utilização ostensiva da prefeitura, mediante o emprego indevido de dinheiro público, com vistas a 
beneficiar a campanha dos ora agravantes; c) a distribuição dos abadás atingiu um grande número de eleitores, mormente ante 
a pequena diferença de votos entre os recorrentes e os segundos colocados, como assentado na decisão regional (fl. 2740); e d) 
o valor total das despesas irregulares alcançou um montante de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais).

5.  Rever tais questões demandaria, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada nesta instância, a teor do 
disposto na Súmula nº 24 deste Tribunal Superior (Súmulas nos 7/STJ e 279/STF).

6.  A jurisprudência interativa deste Tribunal fixou-se no sentido de que não ocorre bis in idem se um mesmo fato é analisado e 
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sancionado por fundamentos diferentes - como na presente hipótese, em que o ocorrido foi examinado sob o viés de 
propaganda eleitoral extemporânea e de conduta vedada. Precedente. (RO nº 643257/SP, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, DJe 
de 2.5.2012) Precedentes.

7.  Agravo regimental a que se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos 
do voto do relator. 

Brasília, 17 de outubro de 2017.

Presidência do Ministro Luiz Fux. Presentes a Ministra Rosa Weber, os Ministros Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, 
Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros. 
Ausente, ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 1323-17.2012.6.00.0000  CLASSE 25  BRASÍLIA  DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Requerente: Partido Republicano Brasileiro (PRB)  Nacional

Advogados: Cristiane Rodrigues Britto  OAB: 18254/DF e outros

Ementa:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2012. PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO. PRB. NOVA INTIMAÇÃO. 
PARTIDO. DESNECESSIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. REAPRESENTAÇÃO DAS CONTAS. RETIFICADORA. 
AUSÊNCIA DE PEÇAS IMPRESSAS E ASSINADAS. IMPROPRIEDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. DIREÇÃO 
NACIONAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APÓS ELEIÇÕES. CANDIDATOS E COMITÊS FINANCEIROS. DÍVIDAS DE CAMPANHA. 
POSSIBILIDADE. ART. 29, § 1º, DA RES.-TSE Nº 23.376/2012. GASTO ELEITORAL. ENQUADRAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSOS PRÓPRIOS.

1.  Conforme previsto no art. 48 da Res.-TSE n° 23.376/2012, "emitido relatório técnico que conclua pela existência de 
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade de manifestação ao candidato, ao partido 
político ou ao comitê financeiro, o Juízo Eleitoral abrirá nova vista dos autos para manifestação em 72 horas, a contar da 
intimação". No caso dos autos, o referido dispositivo se mostra inaplicável, porquanto a informação prestada pela Asepa em 
seu parecer conclusivo se limitou a examinar se as ocorrências já mencionadas no parecer preliminar tinham sido sanadas pelo 
partido, o qual fora regularmente intimado para delas se manifestar, no prazo de 72 horas, conforme se verifica no despacho do 
dia 5.9.2017, publicado no DJe de 8.9.2017. Nesse contexto, resta preclusa a oportunidade de manifestação e de juntada de 
novos documentos pelo partido.

2.  A apresentação da Prestação de Contas Retificadora, em mídia gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha 
Eleitoral (SPCE), com parcial apresentação das peças impressas e assinadas, implica o descumprimento de obrigação de 
natureza eleitoral que não compromete, isoladamente, a regularidade das contas prestadas.

3.  Constatou-se na prestação de contas do PRB um repasse de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) do Fundo Partidário ao 
candidato George Hilton dos Santos Cecílio e a dois comitês financeiros municipais, nos dias 29 e 30 de outubro de 2012, e R$ 
170.275,49 (cento e setenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) de recursos próprios do partido 
político ao candidato Celso Ubirajara Russomano, no dia 1º de novembro de 2012.

4.  Esclarecimento da agremiação de que "não se trata de despesas realizadas após a data da eleição e sim de transferências 
efetuadas a candidatos e comitês financeiros após data da eleição no montante de R$ 470.272,49 (R$ 300.000,00 de Fundo 
partidário e R$ 170.272,49 de Outros Recursos), sendo apenas com a finalidade de pagamento de despesas contraídas e não 
pagas pelos mesmos até a data da eleição, visto que a legislação previa a arrecadação de recursos por candidatos e partidos até 
a data da apresentação das prestações de contas, única e exclusivamente com a finalidade de pagamentos das despesas já 
contraídas e não pagas" (fl. 537).

5.  O instrumento normativo editado por este Tribunal Superior para regulamentar e instrumentalizar a realização da prestação 
de contas de campanha inclui, em seus dispositivos, procedimentos e conceitos, por vezes com orientações em sentidos 
opostos, que podem induzir a erro tanto os prestadores de contas quanto o órgão de análise e julgamento.

6.  A Res.-TSE nº 23.376/2012, no seu art. 18, estabelece e define a origem dos recursos que podem ser arrecadados pelos 
candidatos, partidos políticos e comitês financeiros para uso na campanha eleitoral. Por outro lado, o art. 29 desse mesmo 
instrumento normativo delimita o prazo para a arrecadação de recursos e a realização de despesas e trata das suas exceções.

7.  No presente caso, o PRB Nacional se louvou do permissivo inscrito no art. 29 da Res.-TSE nº 23.376/2012, para transferir, 
nos dias subsequentes à realização do 2º turno das eleições, valores a candidatos e comitês financeiros, sob o fundamento de 
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que se destinavam à quitação de dívida contraída até o dia do pleito.

8.  Nesse sentido, não se tem por aparente irregularidade a realização das transações financeiras entre o partido político 
nacional e os candidatos e comitês financeiros, conforme excepcionalmente admite o § 1º do art. 29 da Res.-TSE nº 
23.376/2012.

9.  Não é crível adotar interpretação extensiva para enquadrar como gasto eleitoral a operação financeira que foi orientada 
exclusivamente para salvaguardar os candidatos e comitês financeiros, na quitação das obrigações por eles assumidas, durante 
a campanha eleitoral. 

10.  As contas prestadas à Justiça Especializada seguem rito padrão para todas as agremiações e se resumem nas informações 
apresentadas pelo partido político, consubstanciadas em receitas do Fundo Partidário, de doações e contribuições de pessoas 
físicas e jurídicas (ainda possível nas eleições de 2012), receitas financeiras, sobras de campanhas, comprovantes de despesas e 
outras receitas.

11.  A Justiça Eleitoral, por meio do seu órgão técnico, analisa as contas partidárias a partir dos dados apresentados e realiza as 
circularizações que se mostram necessárias, tudo isso sem prejuízo de eventuais ilícitos civis e penais que porventura venham a 
ser identificados e apurados pelos demais órgãos de controle e investigação.

12.  O entendimento aqui exarado encontra amparo, única e exclusivamente, nas informações que constam dos autos. Outras 
irregularidades daí decorrentes devem ser apuradas nos meios próprios e pelos órgãos competentes.

13.  Contas do PRB aprovadas, com ressalvas, apenas pela ausência da reapresentação de parte das peças impressas e assinadas 
que constaram da prestação de contas retificadora.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em aprovar, com ressalvas, as contas do Partido 
Republicano Brasileiro (PRB)  Nacional, relativas à campanha de 2012, nos termos do voto do relator. 

Brasília, 26 de outubro de 2017.

Presidência do Ministro Luiz Fux. Presentes a Ministra Rosa Weber, os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros. Ausente, 
ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 154-09.2016.6.26.0298  CLASSE 32  VARGEM  SÃO 
PAULO

Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Embargantes: Coligação Por Uma Vargem Melhor e outro

Advogado: Jocimar Bueno do Prado  OAB: 287083/SP

Embargado: Silas Marques da Rosa

Advogados: Milton de Moraes Terra  OAB: 122186/SP e outro

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.  REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO. PREFEITO. TERCEIRO 
MANDATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 14, §§ 5º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 

1.  Os embargos de declaração somente são cabíveis nas situações em que o acórdão embargado padecer de omissão, 
obscuridade ou contradição, o que não ocorreu na espécie. 

2.  Inexiste ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral quando o Tribunal se pronuncia de forma clara e suficiente sobre os temas 
necessários ao deslinde da causa. 

3.  O reexame de questões fáticas se mostra inviável no âmbito extraordinário, consoante a Súmula nº 24/TSE. 

4.  A jurisprudência desta Corte é iterativa acerca da inadmissibilidade de juntada de documentos na instância especial. 

5.  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, 26 de outubro de 2017.
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Presidência do Ministro Luiz Fux. Presentes a Ministra Rosa Weber, os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros. Ausente, 
ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes.

Despacho

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO Nº 149/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 503-55.2016.6.13.0142 - CLASSE 
6 - ITURAMA - MINAS GERAIS 

RELATOR: MINISTRO ADMAR GONZAGA

EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE (SD)- MUNICIPAL

ADVOGADOS: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - OAB: 54000/MG E OUTROS

EMBARGADO: RICARDO OLIVEIRA DE FREITAS 

ADVOGADOS: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - OAB: 22104/BA E OUTROS

DESPACHO

O Diretório Municipal do Partido Solidariedade opôs embargos de declaração (fls. 351-357) em face do acórdão desta Corte que 
negou provimento ao agravo regimental por ele interposto (fls. 341-347).

Após o despacho de fl. 379, o embargante se manifestou pela tempestividade dos embargos, aduzindo que houve a publicação 
do acórdão no dia 26.9.2017 e, ainda, sucedeu a republicação no dia 28.9.2017, motivo pelo qual teria considerado esta última 
data para contagem do prazo.

Em face disso e considerando as certidões de fls. 348-349, determinei, à fl. 557, que a Secretaria Judiciária informasse sobre a 
alegada republicação do acórdão embargado, tendo sido emitida a Informação 15 SEDIV/COARE/SJD (fl. 559).

Desse modo, determino a intimação das partes, a fim de que, no prazo comum de três dias, se manifestem, assim desejando, 
sobre as informações prestadas associadas à publicação do acórdão embargado.

Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2017.

Ministro Admar Gonzaga

Relator

Decisão

PUBLICAÇÃO DE DECISÕES Nº 367/2017

PROTOCOLO TSE N. 8.968/2017

Ref.: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 587-34.2016.6.26.0000 - SÃO PAULO 
(Mairiporã)

Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Embargante: Fernando Rachas Ribeiro

Advogados: Hélio Freitas de Carvalho da Silveira  OAB: 154.003/SP e outro 

Embargante: Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)

Advogados: Hélio Freitas de Carvalho da Silveira  OAB: 154.003/SP e outro

Embargado: Partido Social Cristão (PSC) - Municipal

Advogados: Ederson Nunes Sá  OAB: 337776/SP e outro
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DECISÃO

Trata-se de requerimento incidental de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos, em 13.11.2017, 
pelo diretório municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) em face de acórdão do Tribunal Superior 
Eleitoral, assim ementado:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. REPRESENTAÇÃO POR 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.  PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DO REGISTRO. CÔMPUTO DOS VOTOS. LEGENDA. POSSIBILIDADE. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA APÓS A DATA DO PLEITO. EXEGESE DO ART. 175, § 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL. 
MÁXIMO APROVEITAMENTO DO VOTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PROVIMENTO.

1. O artigo 175, § 4º, do Código Eleitoral comporta exegese sistemática, e não meramente literal, dada a organicidade do 
direito. A remissão da norma à `decisão proferida" deve ser compreendida como `decisão publicada", haja vista que, na esteira 
da jurisprudência dominante dos tribunais superiores, a publicidade do decisum condiciona a sua própria existência jurídica. 
Precedentes do STJ e do TSE.

2. O Tribunal Superior Eleitoral tem buscado, em situações razoáveis, como a dos autos, adotar a interpretação que se mostre 
mais obsequiosa com o postulado do máximo aproveitamento dos votos.

3. In casu, a sentença condenatória que implicou a cassação do registro do candidato por captação ilícita de sufrágio foi 
proferida em 26.9.2016 e publicada em 3.10.2016. Portanto, sua existência jurídica é posterior à data do pleito, que ocorreu em 
2.10.2016, o que atrai a regra contida no § 4º do artigo 175 do CE, a qual garante o cômputo dos votos para o partido que 
lançou a candidatura.

4. Recurso provido, para conceder a segurança e determinar a imediata retotalização dos votos.

O requerente afirma que a modificação do acórdão regional, com a consequente concessão da segurança pelo TSE, afetou a sua 
esfera jurídica, pois modificou a distribuição de vagas na Câmara Municipal de Mairiporã/SP.

Nesse contexto, suscita, preliminarmente, a nulidade do feito, em razão da sua não citação na condição de litisconsorte passivo 
necessário. Aduz que o reconhecimento dessa nulidade conduzirá à própria decadência do direito de impetração de mandado 
de segurança contra a decisão do juiz eleitoral zonal que, na origem, havia indeferido o pleito de retotalização dos votos em 
questão.

Afirma que o acórdão embargado padece de omissão. Isso porque esta Corte Superior não considerou as informações prestadas 
pela autoridade coatora, no sentido de que houve a publicidade da sentença que cassou o registro do candidato cujo 
aproveitamento - ou não - dos votos ora se discute.

Alega, ainda, não ter sido examinada a questão sob a ótica do disposto nos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral, justamente 
porque, em se tratando de cassação de registro por cometimento de ilícito eleitoral, os votos não devem ser aproveitados, ao 
contrário do que ocorre com as hipóteses de mero indeferimento do registro de candidatura, quando, então, a regra a ser 
observada passa a ser aquela inserta no art. 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral.

De igual forma, sustenta que a questão deveria ter sido examinada, também, sob o prisma constitucional (art. 14, §§ 9º e 10, da 
CF).

Aponta que o mandado de segurança foi impetrado contra decisão transitada em julgado, o que encontra óbice no art. 5º, III, 
da Lei n. 12.016/2009.

Ressalta o risco de dano de difícil ou improvável reparação.

Ao final, postula o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, bem como a concessão de efeito 
suspensivo.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, reconheço o interesse jurídico do ora embargante, na condição de terceiro prejudicado, para a oposição de 
embargos declaratórios, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a exemplo do AgR-

REspe n. 271-66/GO, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17.10.2017.

Ao decidir o pedido de efeito suspensivo formulado pelo vereador Fernando Rachas Ribeiro, assistido pelo mesmo patrono, 
assim decidi:

[...] quanto à tese de litisconsorte passivo necessário, a partir da qual foi suscitada a nulidade processual do presente feito 
desde a origem, tenho, em princípio, que razão jurídica não assiste ao embargante.

Não obstante haver numerosos julgados, em quase a sua totalidade versando sobre matéria de concurso público, nos quais 
assentada a necessidade de citação dos possíveis candidatos impactados a título de litisconsorte passivo necessário, sob pena 
de nulidade processual, importante ressaltar que a matéria ora discutida - aproveitamento de votos obtidos por quem teve o 
registro cassado - poderia (e deveria) ter sido enfrentada pelo órgão julgador no bojo de outro feito (in casu, da própria 
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representação por captação ilícita de sufrágio - art. 41-A da Lei n. 9.504/97), por se cuidar de mero desdobramento do decisum 
ali proferido, até em homenagem à celeridade.

Como exemplo, veja-se, entre diversos outros, o AgR-REspe n. 9-58, proveniente do mesmo Tribunal Regional Eleitoral, o qual 
versou sobre ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder e captação ilícita de sufrágio, tendo a destinação dos 
votos sido prontamente deliberada, sem a presença de litisconsorte passivo na pessoa de qualquer outro candidato.

Feito esse apontamento, o qual traduz substancial distinguishing, tem-se que verteria certa impropriedade (ou até mesmo 
preciosismo) a exigência de formação de litisconsorte passivo necessário neste mandado de segurança, o qual, como dito, 
impugna ato de mera execução apartada de julgado. É dizer: acaso a destinação dos votos tivesse sido resolvida nos autos da 
representação, a mesma alegação não teria qualquer cabimento, uma vez não prevista, para essa finalidade, a hipótese de 
litisconsorte necessário naquele feito.

Aliás, nada obsta que a representação por captação ilícita de sufrágio ou a ação de investigação judicial eleitoral por abuso de 
poder seja ajuizada antes mesmo da data do pleito, quando ainda sequer haverá notícia dos possíveis candidatos impactados 
por eventual retotalização de votos.

Vale registrar, nas referidas ações judiciais, que podem desaguar na cassação do registro ou do diploma, sequer há a 
necessidade de citação da legenda pela qual se lançou (e eventualmente se elegeu) o representado.

Por outro lado, tem-se, ainda, que a titularidade do mandato eletivo e, portanto, da vaga conquistada no parlamento é do 
partido, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. No presente caso, a sigla que efetivamente perderá a cadeira, na 
condição de titular, sequer se insurgiu.

Logo, não vislumbro, em cognição sumária, a alegada nulidade.

Sobre o mérito dos embargos de declaração, igualmente não vislumbro, neste momento processual, a existência dos vícios do 
art. 275 do CE.

Ao proferir voto divergente, o qual acabou por prevalecer como majoritário, destaquei, como tônica do meu posicionamento, 
não só a questão do conhecimento geral dos eleitores, mas, sobretudo, a sólida jurisprudência dos tribunais superiores no 
sentido de que a decisão judicial somente adquire contornos de existência jurídica com a sua publicação no órgão oficial.

Com efeito, cheguei a destacar, ainda, abalizada 

doutrina de Frederico Marques na linha de que, "enquanto não publicada, a sentença é mero trabalho intelectual do juiz que a 
elaborou"  (fl. 202).

Desse modo, as informações prestadas pela autoridade coatora, no sentido de que a decisão estava lançada em sistema de 
acompanhamento processual com acesso ao público em geral, não altera a conclusão do voto.

Por fim, também sem razão o embargante ao pontuar omissão quanto à incidência dos arts. 222 e 237 do CE, por se cuidar de 
cassação de registro de candidatura com base em cometimento de ilícito eleitoral. Em seu voto, o Ministro Herman Benjamin 
trouxe substancialmente essa tese, a qual, implicitamente (pois incompatível com a posição majoritária), foi rechaçada. 

Eis o voto de Sua Excelência, nessa parte:

Senhor Presidente, este caso é extremamente peculiar porque há o indeferimento de registro do candidato por ilícito eleitoral - 
no caso, por compra de votos (art. 41-A da Lei 9.504/97).

[...]

Em suma, não se trata de negar eficácia ao art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, mas de estabelecer um discrímen. Ou seja, 
quando se tratar de ilícito eleitoral, por exemplo, captação ilícita de sufrágio: como podemos assentar que o candidato é 
punido, mas os votos que ele venha a capturar pela compra de sufrágio beneficiem o partido? São votos absolutamente 
viciados.

Faço uma leitura do art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, o eminente relator não chegou a tanto, parou no momento anterior, 
mas analiso por este fundamento, no sentido de que seria uma aberração o legislador abrigar uma solução como essa. Daí a 
necessidade de se ler como implícito, neste dispositivo legal, uma vírgula, desde que não se trate de ilícito eleitoral.

Com essas observações, vou além do que consta do voto do eminente relator, porque me parece que seria um despropósito o 
partido político se beneficiar por ilícitos praticados no decurso do próprio processo eleitoral. (Fl. 205)

De toda sorte, há outros precedentes nos quais esta Corte enfrentou a questão, assentando a incidência do art. 175, § 4, do CE 
mesmo nas situações de cassação por cometimento de ilícito eleitoral. É exatamente o caso do AgR-REspe n. 9-58/SP, 
anteriormente citado, de relatoria da minha antecessora, Ministra Luciana Lóssio, DJe de 19.4.2017.

Ante o exposto, tanto por não vislumbrar, na espécie, a plausibilidade jurídica necessária, bem como porque o exame dos 
embargos de declaração tendem a ser céleres nesta Corte, apenas exigindo, para regular pauta, a manifestação do embargado, 
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Os argumentos trazidos no presente requerimento não são suficientes para, por si só, alterar o posicionamento supracitado. Ao 
contrário do que afirmado, o ponto central não foi a ausência de irresignação da legenda ora embargante, mas a incongruência 
de se exigir, no presente writ, a formação de litisconsorte passivo necessário, quando idêntica providência não encontra o 
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mínimo respaldo na ação que, efetivamente, levou à cassação do registro e no bojo da qual, frise-se, poderia (e deveria) o órgão 
julgador ter deliberado sobre a destinação dos votos (se aproveitariam para a sigla do cassado ou não).

Ademais, também não se vislumbra o manejo do mandamus contra decisão transitada em julgado, justamente porque a 
deliberação sobre a matéria afeta à retotalização dos votos não restou anteriormente enfrentada pelo TRE.

O presente mandado de segurança foi impetrado contra a negativa, pelo juiz eleitoral zonal, de determinação da retotalização 
dos votos do candidato cassado, a partir de um requerimento formulado pelo partido impetrante.

Por fim, seja sob o prisma constitucional ou infraconstitucional, tem-se que, no caso concreto, o fato de o registro ter sido 
cassado por cometimento de ilícito eleitoral não foi considerado, pela corrente majoritária, como fator impeditivo da incidência 
da regra do art. 175, §§ 3º e 4º, do CE, vencido, quanto a esse ponto, o eminente Ministro Herman Benjamin.

Desse modo, em juízo preliminar, tenho que não há nulidade a ser pronunciada nem omissão a ser sanada. Logo, não há 
plausibilidade jurídica, elemento indispensável à concessão do almejado efeito suspensivo.

Ante o exposto, indefiro o presente requerimento.

Junte-se aos autos dos ED-RMS n. 587-34/SP.

Comunique-se a presente decisão ao TRE/SP.

Vista à parte embargada, para manifestação.

Após, à PGE, para idêntica providência.

Publique-se.

 

Brasília, 14 de novembro de 2017.

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Relator                       

Súmula

PUBLICAÇÃO DE DECISÕES Nº 369/2017

SÚMULA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 323-45.2013.6.00.0000  CLASSE 26  BRASÍLIA  DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Gilmar Mendes

Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

Ementa:

Atualiza a jurisprudência sumulada do TSE.

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso XV, do Código Eleitoral, resolve 
aprovar a proposta de edição do seguinte verbete de súmula:

SÚMULA Nº 72/TSE

É inadmissível o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida e não foi objeto de 
embargos de declaração.

Brasília, 26 de outubro de 2017.
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MINISTRO GILMAR MENDES  PRESIDENTE E RELATOR. MINISTRO LUIZ FUX. MINISTRA ROSA WEBER. MINISTRO NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO. MINISTRO JORGES MUSSI. MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO. MINISTRO SÉRGIO BANHOS. 

Documentos Eletrônicos Publicados pelo PJE

Intimação

Processo 0600134-65.2017.6.04.0000

index: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549)-0600134-65.2017.6.04.0000-[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - 
Extemporânea/Antecipada]-AMAZONAS-MANAUS 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600134-65.2017.6.04.0000 –CLASSE 11549 –MANAUS –AMAZONAS (Processo eletrônico) 

Relator: Ministro Admar Gonzaga 

Recorrente: Valdemar Gomes de Sousa Neto e outro 

Advogado: Christian Naranjo de Oliveira –OAB: 4188/AM 

Recorrida: Coligação União pelo Amazonas 

DECISÃO 

Valdemar Gomes de Sousa Neto e Valdemar Gomes de Sousa Filho interpuseram recurso especial eleitoral (documento 
149.656) em face do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (documento 149.560) que, por unanimidade, deu 
parcial provimento a recurso em representação para afastar a multa por propaganda eleitoral antecipada, mas manter a 
condenação em razão de publicação paga na rede social Facebook, impondo-lhes multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do 
art. 57-C da Lei 9.504/97. 

Eis a ementa do acórdão recorrido (documento 149.560): 

REPRESENTAÇÃO. IMPULSIONAMENTO PAGO DE MATÉRIA COM CUNHO ELEITORAL. FACEBOOK . VEDAÇÃO LEGAL. 
PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

O impulsionamento pago de matéria évedada pela legislação, sendo que o contorno eleitoral revela-se quando o conteúdo 
patrocinado tem o condão de macular a imagem do candidato concorrente no certame ou mesmo aborde temas que possam 
influenciar o eleitor. Precedentes desta Corte. 

Propaganda antecipada não configurada porquanto não houve divulgação prematura de qualquer elemento que desborde dos 
atos permissivos de pré-campanha. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. 

 

Os recorrentes sustentam, em suma, que: 

a) o perfil do Facebook em que foi vinculado o conteúdo tido como propaganda eleitoral irregular, Manaus da Depressão, 
édedicado ao humor e a publicação impugnada não desbordou dos limites legais; 

b) a publicação está protegida pelo princípio constitucional da liberdade de expressão; 

c) o acórdão regional écontraditório, uma vez que, mesmo reconhecendo que , manteve a multa por violação ao art. 57-C; 

d) o acórdão regional não atentou ao disposto nos arts. 36-A e 57 da Lei 9.504/97; 

e) para a caracterização da propaganda eleitoral negativa, énecessário que a crítica transborde para a ofensa pessoal; 

f) o anúncio patrocinado éapenas ferramenta que "aumenta a exposição, mas não garante o alcance" (p. 15 do documento 
149.656); 

g) houve a desistência da representação por parte dos representantes, ora recorridos, cabendo ao juízo apenas a sua 
homologação; 

h) não há conduta imputada ao senhor Valdemar Gomes de Sousa, tendo o recorrente apenas emprestado seu cartão de 
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crédito para a contratação do anúncio patrocinado, sendo devido, assim, sua exclusão da lide. 

Requerem o recebimento e o provimento do recurso especial para afastar as multas aplicadas, ou, subsidiariamente, pugnam 
pela exclusão de Valdemar Gomes de Sousa do polo passivo, bem como pela redução da multa aplicada. 

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso especial (documento 159.704). 

Éo relatório. 

 

Decido. 

O recurso especial étempestivo. O acórdão regional foi publicado no DJE de 22.8.2017 (conforme certificado pelo documento 
167.056), e o apelo foi interposto em 25.8.2017 (documento 149.565) em peça subscrita por advogado habilitado nos autos 
(documento 149.526). 

No caso, cuida-se de representação eleitoral por suposta prática de propaganda eleitoral antecipada por meio de postagens 
patrocinadas  (pagas) na rede social Facebook. 

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ao analisar o contexto fático-probatório, entendeu configurada a infração eleitoral, 
nos seguintes termos (documento 149.653): 

[...] 

Ao mérito, pois não. 

Cumpre-me ponderar se o uso impulsionamento pago de matéria, via facebook, tem o cunho eleitoral para atrair a penalidade 
prevista no artigo 23, §2º, da Res. TSE nº 23.457/2015[1]( art. 57-C da Lei nº9.504/97). 

Nessa senda, extrai-se dos autos vídeo postado e patrocinado com o título: Marcelo Ramos provando que não vale nada [...] 

Estreme de dúvidas, éincontroverso que a divulgação em apreço fora patrocinada com o intuito de aumentar o número de 
pessoas impactadas pela mensagem, pois a contratação do serviço tem a finalidade de atingir maior número de internautas, 
logo, o fato subsume-se ànorma proibitiva de promover o patrocínio de matéria com conteúdo que envolva o pleito em 
andamento, não havendo que se invocar os postulados constitucionais –que não são absolutos –para se esquivar do 
cumprimento de lei ordinária. A propósito, colho julgado: 

ELEIÇÕES 2014. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL. REPRESENTAÇÃO. FACEBOOK. PÁGINA PATROCINADA. INTERNET. PROPAGANDA 
ELEITORAL PAGA. PROIBIÇÃO. ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/97. CONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. 
GRAU MÍNIMO. 

 I  -  As alegações iniciais relativas ao benefício e prévio conhecimento da propaganda eleitoral paga na internet atraem a 
legitimidade passiva dos candidatos, mas não são suficientes para a procedência da ação, especialmente quando o 
conhecimento não édemonstrado e o suposto benefício não pode ser individualizado na figura de apenas um dos dez 
adversários dos Representantes. 

 II  -  O art. 57-C da Lei nº 9.504/97, no que proíbe propaganda eleitoral paga na internet, para evitar a interferência do poder 
econômico e a introdução de interesses comerciais no debate eleitoral, não viola o princípio constitucional da liberdade de 
expressão. 

 III  -  A ferramenta denominada "página patrocinada" do Facebook –na modalidade de propaganda eleitoral paga –desatende 
o disposto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97, sendo, pois, proibida a sua utilização para divulgação de mensagens que contenham 
conotação eleitoral. 

 IV  -  Os eleitores são livres para expressar opinião sobre os candidatos na internet. Não podem, contudo, valer-se de 
mecanismos que, por meio de remuneração paga ao provedor de serviços, potencializam suas mensagens para atingir usuários 
que, normalmente, não teriam acesso ao pensamento. 

 V  -  Representação julgada procedente em relação ao responsável pela propaganda eleitoral paga, para aplicação de multa 
em grau mínimo, equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

(Representação nº 94675, Acórdão de 14/10/2014, Relator(a) Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, Publicação: PSESS - 
Publicado em Sessão, Data 14/10/2014 RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 26, Tomo 1, Data 14/10/2014, Página 
99 ). Grifei. 

Sublinho que a edição do vídeo tem o escopo de influenciar negativamente a imagem do candidato junto ao eleitorado, o que 
éanabolizado mediante o patrocínio da matéria. Colho julgado de minha relatoria: 

REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO. FATOS RELACIONADOS COM O PLEITO. NÍTIDO PROPÓSITO EM MACULAR A 
IMAGEM DE CONCORRENTE AO PLEITO. IMPULSIONAMENTO PAGO. FACEBOOK. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO. 

O impulsionamento pago de matéria évedada pela legislação, sendo que o contorno eleitoral revela-se quando o conteúdo 
patrocinado tem o condão de macular a imagem do candidato concorrente no certame ou mesmo aborde temas que possam 
influenciar o eleitor. (PJE 0600288-83. Sessão de 18.8.2017) 
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No que tange àsanção aplicada, verifico que fora estipulada multa no mínimo legal, logo, não cabendo qualquer reproche. 

Por fim, quanto àpropaganda antecipada, a meu sentir, não resta caracterizada porquanto não houve divulgação prematura 
de qualquer elemento que desborde dos atos permissivos de pré-campanha. 

Diante desse desate, em sintonia parcial com o parecer ministerial, VOTO pelo parcial provimento do recurso para reformar a 
condenação por propaganda antecipada (art. 36 da LE), mantendo a decisão monocrática em seus demais termos. 

[...] 

 

Os recorrentes apontam violação aos arts. 36-A e 57-C da Lei 9.504/97, uma vez que o TRE/AM assentou não ter havido 
“divulgação prematura de qualquer elemento que desborde dos atos permissivos de campanha”, não sendo possível a 
manutenção da condenação, nos termos do art. 57-C da Lei 9.504/97. 

Assiste razão aos recorrentes. 

De fato, falta congruência ao acórdão regional. 

Isso porque, apesar de ser explícito ao reconhecer que, no conteúdo da publicação, não havia elemento de publicidade eleitoral 
antecipada, multou os recorrentes, nos termos do art. 57-C da Lei 9.504/97, que, àépoca dos fatos, assentava o seguinte: “Na 
internet, évedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga”. 

No entanto, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, a proibição da propaganda paga na internet, com base no art. 57-
C da Lei 9.504/97, somente incide quando a publicação ocorre no período em que se permite a realização de propaganda 
eleitoral, no curso da campanha, e não no período de pré-campanha, no qual seria possível a configuração de propaganda 
antecipada. 

Nesse sentido, destaco: 

ELEIÇÕES 2014. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL. REPRESENTAÇÃO. FACEBOOK. PÁGINA PATROCINADA. INTERNET. PROPAGANDA 
ELEITORAL PAGA. PROIBIÇÃO. ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/97. CONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. 
GRAU MÍNIMO. 

[...] 

II –O art. 57-C da Lei nº 9.504/97, no que proíbe propaganda eleitoral paga na internet, para evitar a interferência do poder 
econômico e a introdução de interesses comerciais no debate eleitoral, não viola o princípio constitucional da liberdade de 
expressão. 

III –A ferramenta denominada ‘página patrocinada’ do Facebook –na modalidade de propaganda eleitoral paga –desatende o 
disposto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97, sendo, pois, proibida a sua utilização para divulgação de mensagens que contenham 
conotação eleitoral. 

IV –Os eleitores são livres para expressar opinião sobre os candidatos na internet. Não podem, contudo, valer-se de 
mecanismos que, por meio de remuneração paga ao provedor de serviços, potencializam suas mensagens para atingir usuários 
que, normalmente, não teriam acesso ao pensamento. 

V –Representação julgada procedente em relação ao responsável pela propaganda eleitoral paga, para aplicação de multa em 
grau mínimo, equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

(RP 946-75, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS em 14.10.2014, grifo nosso.) 

 

Portanto, a hipótese dos autos não está abrangida pelo disposto no art. 57-C da Lei 9.504/97 –que veda a veiculação de 
qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet –, pois a mensagem patrocinada não foi publicada no curso da 
campanha eleitoral. 

Não tendo a Corte Regional feito nenhuma menção ao conteúdo da publicação em si que fosse apta a demonstrar a existência 
de elemento que desbordasse das críticas próprias dos processos político-eleitorais, não há como cogitar a existência de 
propaganda eleitoral antecipada negativa, punível nos termos do art. 36-A da Lei 9.504/97. 

No ponto, reitero que o TRE/AM assentou que “não houve divulgação prematura de qualquer elemento que desborde dos atos 
permissivos de pré-campanha”. 

Rememoro, por relevante, que sempre foi pacífico na jurisprudência deste Tribunal Superior o conceito de que: “2. As críticas 
inerentes ao embate político, ainda que desabonadoras da atuação de determinado governo ou político, não são aptas a 
configurar propaganda eleitoral negativa  (REspe 4474-94, rel. Min. João Otávio Noronha, DJE de 24.9.2015). 

Dessa forma, éde se reconhecer o equívoco do acórdão regional, o qual, apesar de concluir pela inexistência de propaganda 
eleitoral antecipada negativa, aplicou a multa prevista no art. 57-C da Lei das Eleições, em razão da potencialização do 
conteúdo de publicação que, conforme dito, não extrapolou os limites da crítica eleitoral ordinária. 

Pelo exposto, conheço do recurso especial interposto por Valdemar Gomes de Sousa Neto e Valdemar Gomes de Sousa Filho, 
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por ofensa aos arts. 36-A e 57-C da Lei 9.504/97, e lhe dou provimento, nos termos do art. 36, §7º, do RITSE, a fim de reformar 
o acórdão regional e julgar improcedente a representação, tornando-se insubsistentes as multas aplicadas aos recorrentes. 

Publique-se. 

Intime-se. 

Brasília, 13 de novembro de 2017. 

Ministro Admar Gonzaga 

Relator 

CORREGEDORIA ELEITORAL

Atos do Corregedor

Despachos

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO Nº 55/2017-CGE

Representação no 293-05.2016.6.00.0000/DF

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral

Representante: Ministério Público Eleitoral

Representado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)  Nacional

Advogados: MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO  OAB nº 23180-DF e outros

DESPACHO

O Ministério Público Eleitoral interpôs agravo interno da decisão que indeferiu o pedido de cumprimento imediato do acórdão que 
cassou o tempo de vinte minutos de propaganda partidária gratuita do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), por 
violação às normas contidas no art. 45, inciso IV da Lei 9.096/95 c.c. art. 10 da Lei 13.165/15.

2. Intime-se o agravado para, no prazo de 3 dias, manifestar-se sobre o recurso interposto.

3. Após, conclusos.

Brasília, 14 de novembro de 2017.

   Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

   Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral

SECRETARIA DO TRIBUNAL

Atos do Diretor-Geral

Portaria
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Altera o artigo 2º da Portaria-TSE nº 435, de 5 de junho de 2017.

Portaria TSE nº 850, de 13 de novembro de 2017.

 

Altera o artigo 2º da Portaria-TSE nº 435, de 5 de junho de 2017.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
116, VIII, do Regulamento Interno, e de acordo com o disposto na Portaria-TSE nº 662, de 23 de junho de 2016,

R E S O L V E:

 

Art. 1º O artigo 2º da Portaria-TSE nº 435, de 5 de junho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º Compõem o grupo de trabalho as servidoras Lilian de Moura Andrade (coordenadora), Eliane Martins de Sousa, Érika de 
Oliveira dos Santos Scozziero, Izabella Belúsio dos Santos Bringel, Magda Araceli Radicchi,  Ana Paula Muniz da Silva e Maressa 
de Medeiros Mason Alvarenga (suplente).

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 MAURICIO CALDAS DE MELO

DIRETOR-GERAL

Documento assinado eletronicamente em 14/11/2017, às 20:07, 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=0592836&crc=
B9FEAB92, informando, caso não preenchido, o código verificador 0592836 e o código CRC B9FEAB92.

2017.00.000006590-9

GT. Manual de processamento do Processo Judicial Eletrônico - PJe

Portaria TSE nº 858, de 14 de novembro de 2017.

Dispõe sobre grupo responsável por criar o manual de processamento do 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 Manual PJe, no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de elaborar o manual de 
processamento destinado aos usuários do Processo Judicial Eletrônico  PJe.

Art. 2º Compete ao Grupo de Trabalho Manual PJe elaborar manual de processamento, considerando as tarefas pertinentes ao 
PJe, em conjunto com os tribunais regionais eleitorais, abrangendo, inclusive, as rotinas referentes aos procedimentos 
realizados pelas zonas eleitorais.

Art. 3º Compete ao Coordenador do Grupo de Trabalho Manual PJe:

I  entregar o cronograma de atividades por ocasião da 1ª reunião, assim como eventuais alterações ao Diretor-Geral da 
Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

II  acompanhar as atividades programadas;

III  adotar providências relativas às questões que tenham relação 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;

VII  dar publicidade aos trabalhos desenvolvidos;

VIII  primar pela documentação que registra as atividades executadas e os encaminhamentos exigidos;

IX  comunicar o desligamento ou a necessidade de substituição de membro do grupo;

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;

http://www.tse.jus.br
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XII  atribuir tarefas aos componentes do grupo;

XIII  fazer a interlocução com os tribunais regionais eleitorais em nome do grupo de trabalho;

XIV  encerrado o período da vigência do grupo, entregar ao Diretor-Geral da Secretaria do TSE o relatório final, constando as 
atividades realizadas e os resultados alcançados.

Art. 4º O prazo de vigência do Grupo de Trabalho Manual PJe será fevereiro de 2018.

Art. 5º O Grupo de Trabalho Manual PJe será composto por servidores do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais 
Eleitorais do Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina Tocantins, a seguir 
nomeados:

I  Ana Paula de Freitas Araújo Paiva (Coordenadora)  ASPJE/SJD/TSE;

II  Felipe de Almeida Morais  TRE/CE;

III  Julio Cesar Souza Carvalho  TRE/MS;

IV  Hudson Resende de Oliveira  TRE/MG;

V  Marcos Valério Gomes da Silva  TRE/PE;

VI  Walter Schel Alves da Costa Raposo  TRE/PI;

VII  Renato de Carvalho Martins  TRE/RJ;

VIII  Ângela Paula Taffarel Souto Mayor  TRE/SC;

XIX  Carlos Ancelmo Gomes e Lima  TRE/TO;

X  Monalisa Nascimento Miranda  TRE/TO.

Art. 6º Todos os documentos, comunicados, solicitações, propostas e consultas originárias dos trabalhos desenvolvidos deverão 
ser encaminhados por meio de processo específico no Sistema Informatizado de Processos  SEI, utilizado no TSE.

Art. 7º O desligamento de integrante do grupo deverá ser comunicado ao Diretor-Geral da Secretaria do TSE, nos termos do art. 
11 da Portaria-TSE nº 662/2016.

Art. 8º Eventuais substituições ou impedimentos relativos aos integrantes do grupo, assim como outras situações específicas 
não constantes desta Portaria, serão tratados nos moldes da Portaria-TSE nº 662/16 ou ainda a critério do Diretor-Geral da 
Secretaria do TSE.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO CALDAS DE MELO

DIRETOR-GERAL 

Documento assinado eletronicamente em 14/11/2017, às 20:10, 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=0594760&crc=
E65F6377, informando, caso não preenchido, o código verificador 0594760 e o código CRC E65F6377.

2017.00.000012575-8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira

Comunicado

RELAÇÃO DE MINISTROS,JUÍZES,SERVIDORES E COLABORADORES QUE RECEBERAM DIÁRIAS EM OUTUBRO 2017

RELAÇÃO DE MINISTROS,JUÍZES,SERVIDORES E COLABORADORES QUE RECEBERAM DIÁRIAS EM OUTUBRO 2017, RESOL. 
23323/10
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OB EMISS
ÃO 

NOME CARGO / 
FUNÇÃO

OBJETIVO TRECHO SAÍD
A

RETO
RNO

ADIC 
(R$)

 VALO
R DA 
DIARI
A (R$) 

 DESC 
AUX 
ALIMENT
AÇÃO 
(R$) 

 VALOR 
LÍQUID
O (R$) 

803083 2/10/1
7

EDUAR
DO 
DEMÉT
RIO 
BECHAR
A

CJ 03 Reunião 
Técnica no TRE-
MG, Reunião 
de Diretores-
Gerais e 
Encontro do 
COPTREL

DF, MG, 
BA, DF

3/10
/17

7/10/
17

448,
00

420,00 160,72 2177,28

803089 2/10/1
7

GANEM 
AMIDEN 
NETO

CJ 03 Participação no 
evento:  A 
Gestão 
Socioambiental 
no Poder 
Judiciário

DF, MS, 
DF

4/10
/17

7/10/
17

280,
00

420,00 120,54 1629,46

803096 2/10/1
7

DARNEY 
AUGUS
TO 
BESSA

CJ 02 Acompanhame
nto e segurança 
à autoridade

DF, MT, 
DF

30/9
/17

1/10/
17

0,00 560,00 0,00 840,00

803100 3/10/1
7

DENISE 
POUBEL 
VILAR

FC 06 Participação no 
11º Congresso 
Brasileiro de 
Ortodontia

DF, PA, 
DF

10/1
0/17

15/10
/17

280,
00

420,00 120,54 2469,46

803106 3/10/1
7

THIAGO 
DIAS 
COSTA

ANALISTA Ministrante 
Oficina 
Técnicas de 
Modelos 
Gerenciais de 
Estruturas 
Organizacionais 
mais Orgânicas.

PA, DF, 
PA

9/10
/17

9/10/
17

280,
00

420,00 21,81 468,19

803112 4/10/1
7

CARLOS 
EDUAR
DO 
LOPES 
VIDAL

CJ 01 Assessoria e 
segurança do 
Ministro Luiz 
Fux

DF, PR, 
RJ, DF

5/10
/17

8/10/
17

280,
00

560,00 80,36 2159,64

803126 5/10/1
7

DARNEY 
AUGUS
TO 
BESSA

CJ 02 Acompanhame
nto e segurança 
à autoridade

DF, SP, 
DF

7/10
/17

10/10
/17

0,00 560,00 80,36 1879,64

803147 6/10/1
7

GISELLY 
SIQUEIR
A

CJ 03 ACOMPANHAR 
MINISTRO 
PRESIDENTE 
EM  EVENTO 
EM SÃO PAULO

DF, SP, 
DF

8/10
/17

9/10/
17

140,
00

560,00 40,18 939,82

803180 6/10/1
7

JANETE 
VALENT
E 
GUSHIK
EN

ANALISTA Participação no 
XXVII 
Congresso 
Brasileiro de 
Biblioteconomi
a e 
Documentação

DF, CE, 
DF

16/1
0/17

20/10
/17

280,
00

420,00 200,90 1969,10

803174 10/10/
17

MARILE
NE DE 
OLIVEIRA

ANALISTA PARTICIPAÇÃO 
NO XXVII 
CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 
BIBLIOTECONO
MIA E 
DOCUMENTAÇ
ÃO

DF, CE, 
DF

16/1
0/17

20/10
/17

280,
00

420,00 200,90 1969,10
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80321
7, 
803234

13/10/
17

MARCEL
O 
RIBEIRO 
PIRES

FC 06 Acompanhame
nto e segurança 
à autoridade

DF, CE, 
DF

19/1
0/17

22/10
/17

140,
00

560,00 80,36 2019,64

80321
6, 
803233

13/10/
17

CHARLE
S 
AUGUS
TUS DE 
SOUSA 
MELO

FC 06 Acompanhame
nto e segurança 
à autoridade

DF, CE, 
DF

20/1
0/17

22/10
/17

140,
00

560,00 40,18 1499,82

803248 13/10/
17

GIUSEP
PE 
DUTRA 
JANINO

CJ 03 Palestra. 
Identificação 
Civil Nacional - 
ICN 

DF, MT, 
RS

19/1
0/17

21/10
/17

448,
00

420,00 80,36 1417,64

803240 16/10/
17

ANTÔNI
O ÉSIO 
MARCO
NDES 
SALGAD
O

ANALISTA Audiência 
Pública do 
Projeto da 
Nova Urna 
Eletrônica

SP, DF, 
SP

18/1
0/17

19/10
/17

280,
00

420,00 41,64 868,36

803229 16/10/
17

CARLOS 
EDUAR
DO 
LOPES 
VIDAL

CJ 01 Serviço de 
assessoria e 
segurança do 
Ministro Luiz 
Fux, Vice-
Presidente do 
TSE

DF, RJ, 
DF

13/1
0/17

17/10
/17

140,
00

560,00 120,54 2539,46

803250 16/10/
17

DARNEY 
AUGUS
TO 
BESSA

CJ 02 Acompanhame
nto e segurança 
à autoridade

DF, RS, 
DF

23/1
0/17

23/10
/17

0,00 560,00 40,18 239,82

803231 16/10/
17

DAPHN
E 
VIVIAN 
DE 
PAULA 
SALATIEL

TÉCNICO ACOMPANHAR 
GRAVAÇÕES DA 
CAMPANHA 
JOVEM ELEITOR

DF, MG, 
DF

16/1
0/17

18/10
/17

280,
00

420,00 120,54 1209,46

803248 16/10/
17

GIUSEP
PE 
DUTRA 
JANINO

CJ 03 Reunião. 
Identificação 
Civil Nacional - 
ICN

RS, DF 23/1
0/17

24/10
/17

0,00 420,00 80,36 549,64

803246 16/10/
17

ANA 
LÚCIA 
ANDRA
DE DE 
AGUIAR

JUIZ  
ELEITOR
AL

Acordo de 
Cooperação 
Técnica entre o 
Governo do 
Estado do Rio 
Grande do Sul e 
o TSE

DF, RS, 
DF

23/1
0/17

23/10
/17

35,00 665,00 0,00 367,50

803253 16/10/
17

LUCIAN
O 
FELÍCIO 
FUCK

CJ 04 Acompanhar o 
Ministro 
Presidente na 
Cerimônia do 
Acordo de 
Cooperação 
Técnica entre o 
Governo do 
Estado do Rio 
Grande do Sul e 
o TSE

DF, RS, 
DF

23/1
0/17

23/10
/17

0,00 665,00 40,18 292,32

803241 16/10/
17

GILMAR 
FERREIR
A 
MENDES

MEMBR
O DO  TSE

Acordo de 
Cooperação 
Técnica entre o 
Governo do 

DF, RS, 
DF

23/1
0/17

23/10
/17

0,00 700,00 0,00 350,00
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Estado do Rio 
Grande do Sul e 
o TSE

803251 17/10/
17

DARNEY 
AUGUS
TO 
BESSA

CJ 02 Acompanhame
nto e segurança 
à autoridade

DF, CE, 
DF

20/1
0/17

22/10
/17

0,00 560,00 40,18 1359,82

803335 20/10/
17

NERINE
S 
SOARES 
ACCIOLY

CJ 02 Participação no 
Workshop 
Linking 
Business 
Challenges with 
Reputation

DF, SP, 
DF

26/1
0/17

26/10
/17

280,
00

420,00 40,18 449,82

803349 20/10/
17

TATIAN
A 
COCHLA
R DA 
SILVA 
ARAÚJO

CJ 02 ACOMPANHAR 
MINISTRO 
PRESIDENTE 
EM 
ASSINATURA 
DO TERMO DE 
COOPERAÇÃO 
ENTRE O TSE E 
O GOVERNO 
DO ESTADO DO 
RIO GRANDE 
DO SUL.

DF, RS, 
DF

23/1
0/17

23/10
/17

0,00 560,00 40,18 239,82

803352 23/10/
17

DARNEY 
AUGUS
TO 
BESSA

CJ 02 Acompanhame
nto e segurança 
à autoridade

DF, SP, 
DF

27/1
0/17

30/10
/17

0,00 560,00 80,36 1879,64

803204 25/10/
17

JÚLIO 
CÉSAR 
SOUSA 
GOMES

FC 06 Palestra -
Plataforma 
Arquivística de 
Descrição, 
Acesso e 
Difusão: AtoM 
(ICA-atoM) na 
abordagem da 
Cadeia de 
Custódia e de 
Preservação.  
Workshop 
Atom (ICA-
AtoM).

DF, TO, 
DF

22/1
0/17

23/10
/17

280,
00

420,00 40,18 869,82

803205 25/10/
17

NELSON 
HENRIQ
UE DE 
MOURA 
GOMES

FC 06 Palestra -
Plataforma 
Arquivística de 
Descrição, 
Acesso e 
Difusão: AtoM 
(ICA-atoM) na 
abordagem da 
Cadeia de 
Custódia e de 
Preservação.  
Workshop 
Atom (ICA-
AtoM).

DF, TO, 
DF

22/1
0/17

23/10
/17

280,
00

420,00 40,18 869,82

80337
7, 
803385

25/10/
17

MARA 
REGINA 
AMARA
L STOLET

CJ 01 PARTICIPAR DO 
CONGRESSO 
CATARINENSE 
DE DIREITO 
ELEITORAL

DF, SC, 
DF

29/1
0/17

1/11/
17

280,
00

420,00 80,36 1669,64
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80337
8, 
803386

25/10/
17

LÍLIA 
MARIA 
DA 
CUNHA 
FERNAN
DES

CJ 02 PARTICIPAR DO 
CONGRESSO 
CATARINENSE 
DE DIREITO 
ELEITORAL

DF, SC, 
DF

29/1
0/17

1/11/
17

280,
00

420,00 80,36 1669,64

80337
9, 
803387

25/10/
17

CYBELE 
CALDEI
RA 
MACEDO

FC 06 PARTICIPAR DO 
CONGRESSO 
CATARINENSE 
DE DIREITO 
ELEITORAL

DF, SC, 
DF

29/1
0/17

1/11/
17

280,
00

420,00 80,36 1669,64

803383 26/10/
17

SANDRA 
MARIA 
PETRI 
DAMIA
NI

CJ 02 I Encontro de 
Comunicação 
Satelital na 
Justiça Eleitoral

DF, PA, 
DF

6/11
/17

9/11/
17

280,
00

420,00 160,72 1589,28

803393 26/10/
17

RAFAEL 
FERNAN
DES DE 
BARROS 
COSTA 
AZEVED
O

CJ 02 Reunião técnica 
com entidade 
de pesquisa 
tecnológica 
(FIT) para 
desenvolviment
o do novo 
modelo de urna 
eletrônica

DF, SP, 
DF

2/11
/17

3/11/
17

280,
00

420,00 40,18 869,82

803394 26/10/
17

CELIO 
CASTRO 
WERME
LINGER

FC 06 Reunião técnica 
com entidade 
de pesquisa 
tecnológica 
(FIT) para 
desenvolviment
o do novo 
modelo de urna 
eletrônica

DF, SP, 
DF

2/11
/17

3/11/
17

280,
00

420,00 40,18 869,82

803395 26/10/
17

JOSÉ DE 
MELO 
CRUZ

CJ 02 Reunião técnica 
com entidade 
de pesquisa 
tecnológica 
(FIT) para 
desenvolviment
o do novo 
modelo de urna 
eletrônica

DF, SP, 
DF

2/11
/17

3/11/
17

280,
00

420,00 40,18 869,82

803396 26/10/
17

RODRIG
O 
CARNEI
RO 
MUNHO
Z 
COIMBR
A

FC 06 Reunião técnica 
com entidade 
de pesquisa 
tecnológica 
para 
desenvolviment
o do novo 
modelo da urna 
eletrônica na 
cidade de 
Sorocaba/SP no 
dia 03/11/2017.

DF, SP, 
DF

2/11
/17

3/11/
17

280,
00

420,00 40,18 869,82

803392 26/10/
17

ADISSO
N 
TAVEIR
A 
ROCHA 
LEAL

CJ 03 Representar a 
EJE/TSE no 
Encontro de 
Experiências de 
Participação 
Cidadã

DF, RJ, 
DF

27/1
0/17

27/10
/17

280,
00

420,00 40,18 449,82
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803397 26/10/
17

THIAGO 
FINI 
KANASH
IRO

CJ 03 Reunião técnica 
com entidade 
de pesquisa 
tecnológica 
(FIT) para 
desenvolviment
o do novo 
modelo de urna 
eletrônica

DF, SP, 
DF

2/11
/17

3/11/
17

280,
00

420,00 40,18 869,82

803398 26/10/
17

ATHAYD
E 
FONTO
URA 
FILHO

COLAB. 
EVENTUA
L

Reunião técnica 
com entidade 
de pesquisa 
tecnológica 
(FIT) para 
desenvolviment
o do novo 
modelo de urna 
eletrônica

DF, SP, 
DF

2/11
/17

3/11/
17

280,
00

420,00 0,00 910,00

803438 27/10/
17

LIANA 
PEDROS
O DIAS 
DOURA
DO DE 
CARVAL
HO

CJ 03 Participação no 
curso: Coaching - 
Método C.I.S. 
Brasília - 
Inteligência 
Emocional.

DF, SP, 
DF

2/11
/17

6/11/
17

280,
00

420,00 80,36 2089,64

803441 27/10/
17

FERNAN
DA 
SILVA 
PEREIRA 
JANNUZ
ZI

FC 05 Participação no 
curso: Coaching - 
Método C.I.S. 
Brasília - 
Inteligência 
Emocional.

DF, SP, 
DF

2/11
/17

6/11/
17

280,
00

420,00 80,36 2089,64

803446 27/10/
17

ANTÔNI
O DE 
FARIA 
NETO

CJ 01 PARTICIPAÇÃO 
NO I 
ENCONTRO DA 
REDE DE 
MEMÓRIA DA 
JUSTIÇA 
ELEITORAL

RJ, DF, 
RJ

7/11
/17

8/11/
17

280,
00

420,00 80,36 829,64

803445 27/10/
17

LIANA 
PEDROS
O DIAS 
DOURA
DO DE 
CARVAL
HO

CJ 03 Participação na 
reunião para 
organização do 
evento Ordem 
do Mérito no 
Centro Cultural 
da Justiça 
Eleitoral

DF, RJ, 
DF

7/11
/17

9/11/
17

280,
00

420,00 120,54 1209,46

803457 27/10/
17

GISELLY 
SIQUEIR
A

CJ 03 ACOMPANHAR 
MINISTRO 
PRESIDENTE 
EM 
COMPROMISS
O EM SÃO 
PAULO.

DF, SP, 
DF

30/1
0/17

30/10
/17

0,00 560,00 40,18 239,82

803459 27/10/
17

PAULA 
CRISTIA
NE 
AMORI
M DE 
SOUZA

CJ 03 Reunião para 
organização do 
evento Ordem 
do Mérito no 
Centro Cultural 
da Justiça 
Eleitoral

DF, RJ, 
DF

7/11
/17

9/11/
17

280,
00

420,00 120,54 1209,46

803465 27/10/
17

RENATO 
CESAR 
CARNEI

ANALISTA PARTICIPAÇÃO 
NO I 
ENCONTRO DA 

PB, DF, 
PB

8/11
/17

10/11
/17

280,
00

420,00 120,54 1209,46

http://www.tse.jus.br


Ano 2017, Número 222 Brasília, sexta-feira, 17 de novembro de 2017 Página 62

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

RO REDE DE 
MEMÓRIA DA 
JUSTIÇA 
ELEITORAL

GRU 
80015
8 / 
2017

30/10/
17

LUCIAN
O 
FELÍCIO 
FUCK

CJ 04 Brasil Futuro - 
Reforma 
Política para as 
Eleições 2018.

DF, SP, 
DF

30/1
0/17

30/10
/17

0,00 665,00 40,18 292,32

80327
0, 
803271

18/10/
17

FERNAN
DA 
SILVA 
PEREIRA 
JANNUZ
ZI

FC 05 Acompanhar o 
Ministro Admar 
Gonzaga na XII 
Reunião Inter-
americana de 
Autoridades 
Eleitorais (RAE) 
(DÓLAR 3,27)

DF, 
CARTA
GENA, 
DF

25/1
0/17

29/10
/17

0,00 US$ 
581,60

120,54 9388,62

80327
2, 
803273

18/10/
17

ADMAR 
GONZA
GA NETO

MEMBR
O DO  TSE

XII REUNIãO 
INTER-
AMERICANA DE 
AUTORIDADES 
ELEITORAIS 
(RAE) (DÓLAR 
3,27)

DF, 
CARTA
GENA, 
DF

25/1
0/17

29/10
/17

0,00 US$ 
363,50

0,00 5943,23

80326
8, 
803269

18/10/
17

TARCÍSI
O 
VIEIRA 
DE 
CARVAL
HO 
NETO

MEMBR
O DO  TSE

Eleições 
Legislativas de 
2017 na 
Argentina 
(DÓLAR 3,27)

DF, 
BUENO
S AIRES, 
DF

19/1
0/17

23/10
/17

0,00 US$ 
363,50

0,00 5943,23

80327
6, 
803277

18/10/
17

JÚLIO 
VALENT
E DA 
COSTA 
JÚNIOR

FC 06 Participação no 
Programa de 
Capacitação em 
Tecnologias 
de Informação 
e Comunicação 
em Eleições, 
promovido pela 
Associação de 
Órgãos 
Mundiais 
Eleitorais - A-
WEB (DÓLAR 
3,27)

DF, 
INCHEO
N, DF

23/1
0/17

4/11/
17

0,00 US$ 
200,00

321,44 8180,56

80327
9, 
803281

18/10/
17

MILLEN
A 
MACHA
DO 
DAMÁSI
O

CJ 03 Participação no 
Programa de 
Capacitação em 
Tecnologias 
de Informação 
e Comunicação 
em Eleições, 
promovido pela 
Associação de 
Órgãos 
Mundiais 
Eleitorais - A-
WEB (DÓLAR 
3,27)

DF, 
INCHEO
N, DF

23/1
0/17

4/11/
17

0,00 US$ 
200,00

321,44 8180,56

    CHARLE
S 
AUGUS
TUS DE 
SOUSA 
MELO

FC 06 Acompanhame
nto e segurança 
à autoridade

DF, PR, 
DF

DEVOLUÇÃO 
PARCIAL DE 
DIÁRIAS 14 A 
17/09/17

      -980,00
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    IANEIAR
A 
GUEDES 
DE ASSIS

FC 06 Participação 
no V Fórum de 
Tecnologia da 
Informação 
(dias 19 e 
20/09/2017) e 
do Encontro de 
Secretários de 
Tecnologia da 
Informação (dia 
21/09/2017) na 
cidade de João 
Pessoa/PB.

DF, PB, 
DF

DEVOLUÇÃO 
PARCIAL DE 
DIÁRIAS 18 A 
21/09/17

      -379,82

    FERNAN
DO 
GARCIA 
DE 
MEDEIR
OS 
JUNIOR

FC 04 Participar de 
reunião 
técnica, 
visando a 
elaboração do 
planejamento 
das próximas 
ações relativas 
à criação da via 
digital do título 
eleitoral no 
Tribunal 
Regional 
Eleitoral do 
Acre nos dias 
27 e 
28/09/2017.

DF, AC, 
DF

DEVOLUÇÃO 
PARCIAL DE 
DIÁRIAS 26 A 
29/09/17

      -379,82

    NERINE
S 
SOARES 
ACCIOLY

CJ 02 REUNIÃO DE 
AUTORIDADES 
ELEITORAIS DO 
MERCOSUL - 
AVANÇOS E 
DESAFIOS PARA 
A DEMOCRACIA 
E OS SISTEMAS 
ELEITORAIS.

DF, PR, 
DF

DEVOLUÇÃO 
PARCIAL DE 
DIÁRIAS 14 A 
16/09/17

      -210,00

803477 31/10/
17

JANETH 
APAREC
IDA 
DIAS DE 
MELO

CJ 03 A Secretária irá 
participar de 
reuniões para 
definição de  
plano de ação 
com vistas a 
organização de 
exposição no 
CCJE, cuja 
abertura está 
prevista para o 
dia 15/12/2017.

DF, RJ, 
DF

6/11
/17

8/11/
17

280,
00

420,00 120,54 1209,46

803478 31/10/
17

ALEXAN
DRE DO 
NASCIM
ENTO 
SILVA

ANALISTA  Instalação de 
sistemas 
Fotovoltaicos

DF, TO, 
DF

30/1
0/17

1/11/
17

280,
00

420,00 80,36 1249,64

    LUCIAN
O 
FELÍCIO 
FUCK

CJ 04 Acompanhar o 
Ministro 
Presidente na 
Cerimônia do 
Acordo de 
Cooperação 
Técnica entre o 
Governo do 

DF, RS, 
DF

DEVOLUÇÃO 
TOTAL DE 
DIÁRIA 
23/10/17

      -292,32
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Estado do Rio 
Grande do Sul e 
o TSE

803481 31/10/
17

CIRO 
LEAL 
MARTIN
S DA 
CUNHA

CJ 03  Reunião 
Ordinária da 
UNASUL 
(DÓLAR 3,38)

DF, 
QUITO, 
DF

3/11
/17

7/11/
17

0,00 US$ 
400,00

120,54 6639,46

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)

COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA E SINDICÂNCIA DO TSE

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

http://www.tse.jus.br
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