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INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600417-65.2018.6.00.0000
PROCESSO

: 0600417-65.2018.6.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (BRASÍLIA - DF)

RELATOR

: Ministro Carlos Horbach

RESPONSÁVEL

: CARLOS ROBERTO LUPI

ADVOGADO

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

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

Ano 2021 - n. 116

Brasília, quarta-feira, 23 de junho de 2021

ADVOGADO

: DANIEL ETUR MARTINS PEREIRA (0161855/RJ)

ADVOGADO

: IGOR VILHENA DE MELO RIKER (0161012/RJ)

ADVOGADO

: LAURO MARIO PERDIGAO SCHUCH (037500/RJ)

ADVOGADO

: MARA DE FATIMA HOFANS (0068152/RJ)

RESPONSÁVEL

: MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA

ADVOGADO

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

ADVOGADO

: IAN RODRIGUES DIAS (10074/DF)

ADVOGADO

: IGOR VILHENA DE MELO RIKER (0161012/RJ)

ADVOGADO

: LAURO MARIO PERDIGAO SCHUCH (037500/RJ)

ADVOGADO

: MARA DE FATIMA HOFANS (0068152/RJ)

ADVOGADO

: MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO (6281800A/RJ)

REQUERENTE

: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - NACIONAL

ADVOGADO

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

ADVOGADO

: DANIEL ETUR MARTINS PEREIRA (0161855/RJ)

ADVOGADO

: IAN RODRIGUES DIAS (10074/DF)

ADVOGADO

: IGOR VILHENA DE MELO RIKER (0161012/RJ)

ADVOGADO

: LAURO MARIO PERDIGAO SCHUCH (037500/RJ)

ADVOGADO

: MARA DE FATIMA HOFANS (0068152/RJ)

ADVOGADO

: MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO (6281800A/RJ)

FISCAL DA LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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index: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531)-0600417-65.2018.6.00.0000-[Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro]-DISTRITO FEDERAL-BRASÍLIA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600417-65.2018.6.00.0000 (PJe) - BRASÍLIA - DISTRITO
FEDERAL
RELATOR: MINISTRO CARLOS HORBACH
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - NACIONAL
ADVOGADO: IAN RODRIGUES DIAS - OAB/DF10074
ADVOGADO: DANIEL ETUR MARTINS PEREIRA - OAB/RJ0161855
ADVOGADO: IGOR VILHENA DE MELO RIKER - OAB/RJ0161012
ADVOGADO: MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO - OAB/RJ6281800A
ADVOGADO: BRUNO RUAS CARNEIRO DE CASTRO MOREIRA - OAB/RJ0148494
ADVOGADO: LAURO MARIO PERDIGAO SCHUCH - OAB/RJ037500
ADVOGADO: MARA DE FATIMA HOFANS - OAB/RJ0068152
RESPONSÁVEL: MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA
ADVOGADO: MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO - OAB/RJ6281800A
ADVOGADO: IAN RODRIGUES DIAS - OAB/DF10074
ADVOGADO: IGOR VILHENA DE MELO RIKER - OAB/RJ0161012
ADVOGADO: BRUNO RUAS CARNEIRO DE CASTRO MOREIRA - OAB/RJ0148494
ADVOGADO: LAURO MARIO PERDIGAO SCHUCH - OAB/RJ037500
ADVOGADO: MARA DE FATIMA HOFANS - OAB/RJ0068152
RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO LUPI
ADVOGADO: DANIEL ETUR MARTINS PEREIRA - OAB/RJ0161855
ADVOGADO: IGOR VILHENA DE MELO RIKER - OAB/RJ0161012
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ADVOGADO: IGOR VILHENA DE MELO RIKER - OAB/RJ0161012
ADVOGADO: BRUNO RUAS CARNEIRO DE CASTRO MOREIRA - OAB/RJ0148494
ADVOGADO: LAURO MARIO PERDIGAO SCHUCH - OAB/RJ037500
ADVOGADO: MARA DE FATIMA HOFANS - OAB/RJ0068152
DESPACHO
Diante da grande quantidade de apontamentos pela área técnica e pelo Parquet, das justificativas
apresentadas pela agremiação e considerando não haver risco iminente de prescrição, defiro o
pedido de dilação de prazo e concedo aos requerentes mais 15 (quinze) dias para a juntada de
documentos.
Intimem-se.
Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro CARLOS HORBACH
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601213-56.2018.6.00.0000
PROCESSO

: 0601213-56.2018.6.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (BRASÍLIA - DF)

RELATOR

: Ministro Mauro Campbell Marques

RESPONSÁVEL

: JOSE CARLOS OLIVEIRA MELO

ADVOGADO

: ALESSANDRO RODRIGUES MELO (0125767/RJ)

ADVOGADO

: BRUNO CRISTALDI COSTA DE MATTOS (0259375/SP)

ADVOGADO

: MARCELO DELMANTO BOUCHABKI (0146774/SP)

RESPONSÁVEL

: KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

ADVOGADO

: ALESSANDRO RODRIGUES MELO (0125767/RJ)

ADVOGADO

: BRUNO CRISTALDI COSTA DE MATTOS (0259375/SP)

ADVOGADO

: MARCELO DELMANTO BOUCHABKI (0146774/SP)

RESPONSÁVEL

: PODEMOS (PODE) - NACIONAL

ADVOGADO

: CAMILA CAROLINA DAMASCENO SANTANA (0035758/DF)

ADVOGADO

: CARLA ALBUQUERQUE ZORZENON (0050044/DF)

ADVOGADO

: JOELSON COSTA DIAS (0010441/DF)

ADVOGADO

: JULIANA ALBUQUERQUE ZORZENON (0054056/DF)

ADVOGADO

: MAIRA DANIELA GONCALVES CASTALDI LUNIERE (39894/DF)

ADVOGADO

: MARCELLI DE CASSIA PEREIRA (0033843/DF)

ADVOGADO

: PEDRO BANNWART COSTA (26798/DF)

ADVOGADO

: UBIRATAN MENEZES DA SILVEIRA (0026442/DF)

ADVOGADO

: YANNA CALDAS PEREIRA (0064623/DF)

FISCAL DA LEI

: Procurador Geral Eleitoral

MCM 10/15
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0601213-56.2018.6.00.0000 (PJe) - BRASÍLIA - DISTRITO
FEDERAL
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques
Requerente: Podemos (PODE) - nacional
Advogados: Bruno Cristaldi Costa de Mattos - OAB/SP 259375 e outros
Responsável: Katia Cristina do Nascimento
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Responsável: Katia Cristina do Nascimento
Advogados: Bruno Cristaldi Costa de Mattos - OAB/SP 259375 e outros
Responsável: José Carlos Oliveira Melo
Advogados: Bruno Cristaldi Costa de Mattos - OAB/SP 259375 e outros
DECISÃO
Prestação de contas de partido político. Eleições 2018. Pedido de prorrogação de prazo.
Encaminhamento de link solicitado apenas após o transcurso do prazo para o cumprimento de
diligências. Deferido prazo de 24 horas, sob pena de preclusão.
O Diretório Nacional do Podemos (PODE) apresentou prestação de contas referente às eleições
de 2018.
A Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal Superior (Asepa), por
meio da Informação nº 69/2019, apresentou o primeiro exame das contas (ID 130658738).
Determinei, por meio de despacho (ID 132314388), fosse o prestador de contas intimado, nos
termos do art. 72, caput e § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, para, no prazo de 3 dias, cumprir as
diligências requeridas na Informação nº 69/2019, nos termos propostos, bem como fosse remetida
cópia da citada informação ao Ministério Público Eleitoral para as providências julgadas cabíveis
quanto aos fatos descritos no Capítulo V, o que foi cumprido, conforme consta nos IDs registrados
sob os nºs 132468538 e 132469738.
O partido requereu a prorrogação desse prazo (ID 133035038), sob o argumento de que, devido à
pandemia, estava com dificuldade para obter os documentos solicitados, tendo sido deferidos 3
dias, conforme a decisão registrada sob o ID 136156588.
Enquanto estava em curso o referido prazo, sobreveio petição no dia 31.5.2021, na qual a grei
informou que, para cumprir o que solicitado e enviar a prestação de contas retificadora, seria
necessário o envio de link do arquivo P19000200000Br0820937.epc e do arquivo da mídia
contendo toda documentação da prestação P19000200000Br0820937.zip, em razão da mudança
na assessoria contábil do partido (ID 136713588).
Foi determinado o encaminhamento do supramencionado pedido para a Asepa para a adoção das
providências cabíveis (ID 136942488).
Em novo petitório, a grei informou que, apesar de ter sido autorizado o envio do link no dia 1º.
6.2021, em 2.6.2021 - data na qual se encerrava o prazo para o cumprimento das diligências -,
ainda não o tinha recebido, motivo pelo qual requereu prazo adicional para a juntada do que
solicitado na Informação nº 69/2019 (ID 137064138).
Determinei, então, o encaminhamento da referida petição ao órgão técnico deste Tribunal, para
explicitar quais foram as providências adotadas, em especial, sobre o encaminhamento do link ao
partido (ID 137161338).
Conforme certificado nos autos (ID 137193038), foi disponibilizado por e-mail, em 4.6.2021 às
13h55, o arquivo da prestação de contas final referente ao segundo turno das eleições de 2018 da
Direção Nacional do Partido Podemos (PODE), nº de controle P19000200000BR0820937, bem
como foi disponibilizado por meio de compartilhamento em drive, em razão do tamanho do arquivo
da mídia que contém toda a documentação comprobatória desta prestação de contas.
Antes de ser analisado o novo pedido de dilação de prazo, a grei juntou novos documentos aos
autos.
É o relatório. Passo a decidir.
Considerando o deferimento da dilação de prazo solicitada - o que permitiria ao prestador de
contas juntar, novamente, os documentos já juntados a estes autos digitais -, admito, neste feito,
toda a documentação colacionada pela agremiação até a presente data.

Tendo em vista que o link solicitado pela agremiação apenas foi a ela encaminhado após o
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Tendo em vista que o link solicitado pela agremiação apenas foi a ela encaminhado após o
transcurso do prazo anteriormente concedido e que, antes de ser decidido o novo pedido de nova
dilação de prazo, o partido juntou vasta documentação, defiro o prazo de 24 horas para cumprir as
diligências requeridas na Informação nº 69/2019, sob pena de preclusão.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 15 junho de 2021.
Ministro Mauro Campbell Marques
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060033808.2020.6.17.0109
PROCESSO
RELATOR

: 0600338-08.2020.6.17.0109 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - DF)
: Ministro Luiz Edson Fachin

AGRAVANTE : IGOR HENRIQUE DE SOUZA LIMA
ADVOGADO : ANDRESA LARISSA SILVA VASCONCELOS (0050937/PE)
ADVOGADO : JEFFERSON ARAUJO RIBAS (0043407/PE)
ADVOGADO : TARCISIO ASSIS DA SILVA (0046745/PE)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral

AGRAVADO : Ministério Público Eleitoral

index: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626)-0600338-08.2020.6.17.0109[Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Representação]PERNAMBUCO-SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600338-08.2020.6.17.0109 (PJe) SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO
RELATOR: MINISTRO LUIZ EDSON FACHIN
AGRAVANTE: IGOR HENRIQUE DE SOUZA LIMA
Advogados do(a) AGRAVANTE: JEFFERSON ARAUJO RIBAS - PE0043407, TARCISIO ASSIS
DA SILVA - PE0046745, ANDRESA LARISSA SILVA VASCONCELOS - PE0050937
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. PROCEDÊNCIA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 26/TSE. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
Trata-se de agravo em recurso especial eleitoral interposto por Igor Henrique de Souza Lima de
decisão do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE) que inadmitiu o
recurso especial manejado contra acórdão que mantivera a multa aplicada pela divulgação de
pesquisa eleitoral sem prévio registro, nos termos da seguinte ementa (ID 60610038):
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO E NÃO MERA ENQUETE. COMPARTILHAMENTO.
APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS -WhatsApp. RESPONSABILIZAÇÃO DE QUEM
DIVULGA E COMPARTILHA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 33, § 3º, DA LEI N. 9.504/97.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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DIVULGA E COMPARTILHA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 33, § 3º, DA LEI N. 9.504/97.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Por gozaram de ampla influência na opinião do eleitorado, que comumente deseja votar no
candidato que logrará êxito no pleito, a legislação exige que as entidades e as empresas que
realizem pesquisas eleitorais efetuem o seu registro, junto à Justiça Eleitoral, com pelo menos
cinco dias de antecedência da sua divulgação, oportunizando a fiscalização e a impugnação pelos
interessados.
2. A divulgação e/ou o compartilhamento de pesquisa eleitoral sem registro enseja a aplicação da
multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97.
3. In casu, há uma gama de elementos a indicar se tratar de pesquisa eleitoral sem registro, a citar
a forma como foi apresentada ao público, com a utilização de gráficos, de perguntas tipicamente
utilizadas quando da realização de pesquisas eleitorais pelas instituições que trabalham nessa
área, dos percentuais alcançados pelos pré-candidatos, além da informação, contida no título da
publicidade questionada, de se estar diante de uma pesquisa.
4. Conforme entendimento do TSE, a sanção prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 9.504/97 é
endereçada a todos aqueles que divulgam pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça
Eleitoral, inclusive a aqueles que compartilham nas redes sociais pesquisa originalmente publicada
por terceiro.
5. Desprovimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos.
No recurso especial (ID 60610188), interposto com fulcro no arts. 121, § 4º, I e II, da Constituição
Federal e 276, I, a e b, do Código Eleitoral, o então recorrente alegou violação ao art. 33, § 3º, da
Lei nº 9.504/1997, além de divergência jurisprudencial.
Aduziu que, analisando o acórdão proferido, resta evidente que este merece ser reformado, uma
vez que foi prolatado em total desconformidade com o que determina o art. 33, § 3° da Lei. 9.504
/97, que dispõe acercados requisitos necessários para realização de pesquisa eleitoral, bem como
que a presença destes requisitos é que irão caracterizar uma pesquisa como sendo de caráter
eleitoral (ID 60610188, p. 5).
Defendeu que restou comprovado que o recorrente compartilhou apenas duas imagens contendo
apenas um gráfico, não estando presentes os outros elementos necessários de uma pesquisa
eleitoral, ficando claro que não se tratava de pesquisa eleitoral, e que, além de desconhecer tais
informações acerca de pesquisas eleitorais, não tinha a intenção de realizar propaganda eleitoral,
nem tão pouco induzir as pessoas a votarem em determinados candidatos (ID 60610188, p. 5/6).
Acrescentou que o acórdão proferido merece ser reformado, uma vez que além de ter sido
proferido em desconformidade com a Lei, existe forte divergência jurisprudencial acerca do assunto
(ID 60610188, p. 7). A fim de demonstrar o dissídio pretoriano, colacionou ementas de julgados do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT) e do próprio TRE/PE.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso especial para declarar a violação do artigo 33, § 3º da
Lei 9.504/97, e reconhecer a divergência jurisprudencial acerca do assunto, reformando o v.
acórdão (ID 60610188, p. 9).
O apelo foi inadmitido pelo Presidente do TRE/PE sob os seguintes fundamentos (ID 60610438,
grifo nosso):
(i) [...] esta Corte Regional, sopesando o conteúdo fático probatório constante dos autos, [...]
entende[u] que houve a divulgação, em rede social (grupo de aplicativo de mensagens
instantâneas do WhatsApp), pertencente ao recorrente de pesquisa eleitoral sem registro, tendo
em vista a forma como foi apresentada ao público, [...]. Desta feita, rever esses posicionamentos

implicaria, necessariamente, na reanálise, pelo Tribunal Superior, do conjunto fático/probatório
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implicaria, necessariamente, na reanálise, pelo Tribunal Superior, do conjunto fático/probatório
trazido aos autos, circunstância não permitida em sede de cognição sumária de recurso especial,
por força da Súmula 7 do STJ, Súmula 279 do STF, assim como da Súmula 24 do TSE [...];
(ii) Quanto à apontada divergência jurisprudencial com o julgado RE 0600002-42.2020.6.17.0064
deste Regional, o recurso não merece sequência, uma vez que esbarra nas súmulas 13 do STJ e
29 do TSE [...]; e
(iii) [...] no que diz respeito à indigitada divergência jurisprudencial com o julgado RE 18004, do
TRE-MT, incabível o seguimento deste especial, uma vez que ausente o cotejo analítico, nos
moldes exigidos pelo TSE, uma vez que o recorrente se limitou a transcrever as ementas, sem
realizar a necessária comparação.
Sobreveio a interposição de agravo no recurso especial, no qual o agravante alega, em síntese,
que nas razões recursais apresentadas [...] restou demonstrado a violação à Lei, bem como a
divergência jurisprudencial (ID 60610638, p. 5).
Por fim, requer o provimento do agravo, para ser processado o especial.
O agravado apresentou contraminuta (ID 60610738).
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, pelo
não conhecimento do recurso especial (ID 136553338, p. 1, grifo no original).
É o relatório. Decido.
O agravo não merece prosperar.
No exercício do juízo de admissibilidade, o Presidente do TRE/PE negou seguimento ao apelo,
fundamentando-se na incidência (i) da Súmula nº 24/TSE quanto à alegação de que não teria
restado caracterizada a pesquisa eleitoral; (ii) das Súmulas n

os

13/STJ e 29/TSE no tocante à

suscitada divergência do mesmo tribunal; (iii) da Súmula nº 28/TSE, porquanto ausente o cotejo
analítico entre o acórdão do TRE/MT e o pronunciamento recorrido (ID 60610438).
Depreende-se da leitura das razões do agravo que o agravante limitou-se a alegar que
demonstrara a violação à lei e o dissenso jurisprudencial, deixando de atacar todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Com efeito, a ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum agravado atrai a
incidência da Súmula nº 26/TSE, que assevera ser inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção
desta.
Na linha da jurisprudência do TSE, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o
ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do
decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
(AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016). Nesse sentido é a jurisprudência
desta Corte:
ELEIÇÕES 2012. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
DECISUM

MONOCRÁTICO.

PRETENSÃO

INFRINGENTE.

RECEBIMENTO.

AGRAVO

REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO. NÃO PRESTADAS. JUNTADA DE
DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

INVIABILIDADE.

SÚMULA

N

o

24/TSE.

FUNDAMENTOS

NÃO

INFIRMADOS. SÚMULA N° 26/TSE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
[...]

4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do decisum agravado atrai a incidência
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do decisum agravado atrai a incidência
da Súmula nº 26/TSE. De igual forma, também incide a Súmula nº 26/TSE quanto à ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão proferida pelo presidente do Tribunal a quo, o qual
inadmitiu o recurso especial, ensejando o manejo do agravo nos próprios autos.
[...].
(AgR-AI nº 461-43/PB, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 2.3.2018, grifo nosso).
Diante do exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do RITSE, nego seguimento ao agravo.
Publique-se.
Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060030403.2020.6.19.0004
PROCESSO
RELATOR
AGRAVANTE

: 0600304-03.2020.6.19.0004 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(RIO DE JANEIRO - DF)
: Ministro Mauro Campbell Marques
: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO (PSTU) ESTADUAL

ADVOGADO : ALBERTO ALBIERO JUNIOR (0049173/RS)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral

MCM 19/15
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600304-03.2020.6.19.0004 (PJe) RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques
Agravante: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) - municipal
Advogado: Alberto Albiero Junior - OAB/RS 49173
DECISÃO
Eleições 2020. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral gratuita. Distribuição do tempo
de Rádio e Televisão. Matéria administrativa. Impossibilidade de interposição de recurso especial.
Precedente. Ausência de interesse recursal. Perda de objeto. Negado seguimento ao agravo.
O Diretório Municipal do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) do Rio de Janeiro
apresentou petição requerendo o refazimento do plano de mídia para retificar o sorteio e a
distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita veiculada em rádio e televisão, para incluir o
PSTU na cota referente à distribuição de 10% do horário reservado à propaganda eleitoral gratuita
que deve ser distribuído igualitariamente entre os partidos políticos que precederam ao registro de
candidatos aos cargos de prefeito e vereadores, nos termos do que determina o art. 47, § 2º, II, da
Lei nº 9.504/1997 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 5487 (ID 53577438).
O Juízo da 4ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro/RJ proferiu decisão indeferindo a inserção do PSTU
no horário de propaganda eleitoral gratuito nas eleições de 2020, sob o fundamento de que o plano
de mídia foi realizado de acordo com a Portaria-TSE nº 722, de 24.9.2020, a qual elenca o PSTU
como um dos partidos políticos que não terão acesso ao horário eleitoral gratuito nas eleições de
2020, em atenção ao disposto art. 3º, parágrafo único, inciso I, da Emenda Constitucional nº 97
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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2020, em atenção ao disposto art. 3º, parágrafo único, inciso I, da Emenda Constitucional nº 97
/2017 (ID 5377638).
A agremiação partidária municipal interpôs, então, recurso eleitoral (ID 53577838), o qual foi
desprovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, em acórdão assim ementado (ID
53578538):
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE
PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NAS EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO.
SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. INCIDENTE DE
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA TSE N.º 722/2020. NÃO
CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA OU OBLÍQUA DE
ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO DE ÂMBITO NACIONAL. POSSIBILIDADE DE INSEGURANÇA
JURÍDICA NO CASO DECISÃO EM SENTIDO DIVERSO NO ÂMBITO REGIONAL.
DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA EM ESTRITA
OBSERVÂNCIA DA PORTARIA TSE N.º 722/2020, EM ATENÇÃO AO ART. 21 DO CÓDIGO
ELEITORAL. PORTARIA TSE N.º 722/2020 COMO CONSOLIDAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES
DO ART. 47, § 2º DA LEI N.º 9.504/97 E DO ART. 55 DA RES. TSE N.º 23.610/2019,
INTERPRETADOS À LUZ DA EC 97/2017. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Desse acórdão foi interposto recurso especial, por meio do qual o PSTU municipal alegou, em
síntese (ID 53578838, fls. 4-5):
O princípio do pluralismo político se constitui como cláusula pétrea, não podendo ser
desconstituído por emenda constitucional;
Os critérios de acesso dos Partidos Políticos e seus candidatos ao tempo de propaganda eleitoral
veiculado gratuitamente em rádio e televisão, mesmo que com previsão limitada, não podem
"zerar" o tempo de nenhum Partido devidamente registrado no Tribunal Superior do Trabalho, sob
pena de violação do princípio do pluralismo político;
O dispositivo constitucional adotado como fundamento decisório na Origem (Artigo 17, § 3º, da
Constituição Federal) prevê que a distribuição do tempo de televisão deve ser efetivado na forma
da lei: "§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à
televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente ..."
A Lei 9.504/97, em seu artigo 47, § 2º, inciso II, reserva uma fatia do tempo de propaganda
eleitoral gratuita (10%) a ser dividido de forma igualitária entre todos os candidatos concorrentes e,
não somente entre os partidos com suficiente representação parlamentar; o que foi reconhecido
pelo E. Tribunal Regional Eleitoral de Origem. (grifos no original)
Ademais, afirma que o acórdão regional viola
[...] de forma direta e frontal cláusula pétrea constitucional (princípio do pluralismo político) quanto
aos termos da Emenda Constitucional n. 97/2.017, do Artigo 55 da Resolução TSE 23.610/2.019
com os ajustes promovidos pela Resolução TSE 23.624/2.000 e da Portaria TSE n. 722. (ID
53578838, fls. 11-12)
Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, determinando-se o
refazimento do plano de mídia e retificando o sorteio e a distribuição do tempo de propaganda
eleitoral gratuita veiculada em rádio e televisão, para incluir o PSTU na cota referente à distribuição
do percentual de 10% igualitariamente entre todos os partidos que procederam ao registro de
candidatos aos cargos de prefeito e vereadores.
O apelo nobre foi inadmitido pela Presidência da Corte regional (ID 53579038), sob os seguintes
fundamentos:
a) em regra, não é cabível recurso especial eleitoral em matéria administrativa;
b) o recorrente pretende a declaração de inconstitucionalidade do art. 55 da Res.-TSE nº 23.610
/2019 e da Portaria-TSE nº 722/2020, porém a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que
não se pode, em âmbito administrativo, declarar inconstitucionalidade de norma. Assim, o acórdão
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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/2019 e da Portaria-TSE nº 722/2020, porém a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que
não se pode, em âmbito administrativo, declarar inconstitucionalidade de norma. Assim, o acórdão
regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, fazendo incidir os
Enunciados Sumulares nºs 30 do Tribunal Superior Eleitoral e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
A essa decisão sobreveio a interposição do presente agravo em recurso especial (ID 53579188) no
qual alega, nos seguintes termos, que
[...] o discutido nos presentes autos não se trata de mera matéria administrativa, mas sim de
propaganda eleitoral e, da participação dos partidos e seus respectivos candidatos na
programação gratuita de rádio e televisão, em atenção ao princípio do pluralismo político.
Assim, a matéria tem previsão contida na legislação constitucional e também infraconstitucional,
conforme amplamente discutido nos autos e, tendo natureza de propaganda eleitoral, não há
qualquer óbice para a interposição de Recurso Especial e apreciação da matéria pelo Colendo
Tribunal Superior Eleitoral. Não se trata de matéria administrativa de autonomia dos Cartórios
Eleitorais ou TRE´s, até porque a distribuição do tempo de rádio e televisão foi regulamentada por
Resolução e Portaria do TSE.
No mesmo sentido, não há que se falar impossibilidade de discussão da inconstitucionalidade da
norma em debate, pois não se trata a presente demanda de mero processo administrativo, tendo
regular processamento pelo PJE, com intervenção do Ministério Público e caráter jurisdicional.
Dessa forma, o ora debatido não guarda relação com a jurisprudência colacionada no despacho
denegatório, motivo pelo qual não se aplicam as Súmulas 30 do TSE e 83 do STJ, até porque o
Recurso Especial não está calcado em dissenso jurisprudencial [sic]. (ID 53579188, fls. 9-10)
No mais, reitera os mesmos fundamentos do apelo nobre.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso (ID 53579288).
A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento do agravo (ID 134398288).
É o relatório. Passo a decidir.
No caso, o agravo não merece prosperar.
Como se sabe, a Justiça Eleitoral desempenha várias funções, quais sejam, as funções
administrativa, jurisdicional, normativa e consultiva.
Com efeito, os processos relativos à distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita nas
emissoras de rádio e televisão, revestem-se de natureza administrativa, já que estão diretamente
relacionados ao preparo e à organização do processo eleitoral.
Por conseguinte, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que "é incabível o
Especial Eleitoral interposto em face de decisão de natureza administrativa" (AgR-REspE nº
0600030-33/RJ, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10.12.2020, DJe de 2.2.2021).
Assim, considerando que a matéria relativa à distribuição de tempo de propaganda eleitoral
gratuita é de cunho administrativo, não se afigura cabível a interposição de recurso especial
eleitoral e, consequentemente, de agravo em recurso especial.
Não obstante, ressalto que a presente demanda buscava o refazimento do
[...] plano de mídia, para retificar o sorteio e distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita
veiculada em Rádio e Televisão ante a efetiva inclusão do PSTU na cota referente a distribuição do
percentual de 10% igualitariamente entre todos os Partidos que procederam ao registro de
candidatos aos cargos de Prefeito e Vereadores. (ID 53577438, fls. 9-10)
No entanto, encerrado o período eleitoral de 2020, não se verifica nenhum resultado útil ao
processo, ocasionando a ausência superveniente de interesse de recorrer, razão pela qual deve
ser reconhecida a perda superveniente do objeto da demanda. Por oportuno, confiram-se os
seguintes precedentes desta Corte Superior, os quais podem ser aplicados por analogia ao
presente caso:

AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
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AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA

ELEITORAL

IRREGULAR.

OBRIGAÇÃO

DE

NÃO

FAZER.

MULTA

COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXAURIMENTO DO
PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. PERDA DE
OBJETO. DESPROVIMENTO.
1. O Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 36, § 6º, possibilita ao Relator negar seguimento
a pedido ou recurso intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal
Federal ou de Tribunal Superior.
2. No caso sub examine, negou-se seguimento ao recurso especial eleitoral prejudicado, uma vez
que o acórdão manteve sentença que determinou obrigação de não fazer e estipulou sanção
cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que, passadas as eleições de
2012 e não tendo sido aplicada qualquer multa aos recorrentes, verifica-se o prejuízo das razões
recursais, ante a perda de objeto.
3. Desprovimento do agravo regimental.
(AgR-REspE nº 635-16/MG, rel. min. Luiz Fux, julgado em 17.12.2014, DJe de 13.2.2015)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE
RESPOSTA.

ELEIÇÕES

2014.

GOVERNADOR.

SENADOR.

PERDA

DO

OBJETO.

PREJUDICIALIDADE.
1. Conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, exaurido o período da propaganda
eleitoral relativa ao primeiro turno das Eleições 2014, tem-se a perda superveniente do objeto do
presente recurso (REspe 5428-56/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, PSESS de 19.10.2010; AgRREspe 1287-86/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, PSESS de 16.12.2010; AgR-REspe 5110-67/RN, Rel.
Min. Gilson Dipp, DJe de 14.12.2011).
2. Agravo regimental prejudicado.
(AgR-REspE nº 1484-07/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS de 23.10.2014)
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2010. PROPAGANDA. MINITRIO. AUSÊNCIA DE SANÇÃO.
ENCERRAMENTO DO PLEITO. PREJUDICIALIDADE.
Encerrado o período da propaganda eleitoral, resta prejudicado o recurso especial que visava obter
autorização para veiculação de propaganda por meio de minitrio, sem que o recorrente tenha sido
condenado ao pagamento de multa.
Recurso Especial julgado prejudicado.
(REspE nº 2080-83/SE, rel. designado Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de 10.3.2014)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA. CASSAÇÃO DE TEMPO.
PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO.
1. Passadas as eleições, não há mais espaço, no rádio e na televisão, para veiculação gratuita de
propaganda eleitoral regional, o que, segundo jurisprudência desta Corte, configura circunstância
superveniente prejudicial à análise da representação. Precedentes.
2. Por inexistir previsão legal, o reconhecimento de eventual ilicitude na propagada [sic] não
comporta aplicação de multa (artigo 54 c.c. artigo 56 da Lei nº 9.504/97).
3. Diante da ausência de argumentação relevante, apta a afastar a decisão impugnada, esta se
mantém por seus próprios fundamentos.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspE nº 5110-67/RN, rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 22.11.2011, DJe de 14.12.2011)
Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral,
nego seguimento ao recurso especial para.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 17 de junho de 2021.
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Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Mauro Campbell Marques
Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600200-58.2020.6.09.0143
PROCESSO
RELATOR

: 0600200-58.2020.6.09.0143 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (ALTO
PARAÍSO DE GOIÁS - DF)
: Ministro Mauro Campbell Marques

RECORRENTE : ETERLON PEREIRA BARBOSA
ADVOGADO

: ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO (0055029/DF)

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRIDO

: Ministério Público Eleitoral

index: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549)-0600200-58.2020.6.09.0143-[Inelegibilidade Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador]-GOIÁSALTO PARAÍSO DE GOIÁS
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) Nº 0600200-58.2020.6.09.0143 (PJe) - ALTO
PARAÍSO DE GOIÁS - GOIÁS
RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE: ETERLON PEREIRA BARBOSA
Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO - DF0055029
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO:
Ementa: Direito Eleitoral e Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário em Recurso Especial
Eleitoral. Eleições 2020. RCC. Vereador. Inelegibilidade. Art. 1, I, g, da LC nº 64/1990. Ausência de
preliminar de repercussão Geral. Recurso Extraordinário inadmitido.
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do TSE que negou provimento ao agravo
interno, mantendo decisão que negou seguimento ao recurso especial eleitoral.
2. Na origem, o TRE/GO manteve o indeferimento do registro de candidatura de Eterlon Pereira
Barbosa ao cargo de vereador no Município de Alto Paraíso de Goiás/GO, nas eleições de 2020,
em virtude da incidência da causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, g, da Lei Complementar
nº 64/1990, considerando que, na condição de Presidente da Câmara de Vereadores daquela
municipalidade, teve suas contas anuais - referentes aos anos de 2013 e 2014 - rejeitadas.
3. Hipótese em que a parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de
repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que impede a admissão do recurso
extraordinário. Precedentes.
4. Recurso extraordinário inadmitido.
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Eterlon Pereira Barbosa contra acórdão do
Tribunal Superior Eleitoral - TSE que negou provimento ao agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial eleitoral, mantendo acórdão do TRE
/GO que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador, nas
eleições de 2020, com base na inelegibilidade descrita no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64
/1990, em virtude da rejeição de suas contas, relativas ao biênio 2009/2010, época em que era
Presidente da Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás/GO. O acórdão foi assim ementado (ID
132364038):
"ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIRC. VEREADOR. INDEFERIMENTO
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"ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIRC. VEREADOR. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO DE CANDIDATURA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INELEGIBILIDADE DO
ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DOS ENUNCIADOS SUMULARES N

os

27 E 28 DO TSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. No caso, a decisão ora agravada negou seguimento ao recurso especial com base na incidência
dos Enunciado Sumulares n

os

27 e 28 do TSE.

2. O agravante, entretanto, limitou-se a reiterar os mesmos argumentos expostos no recurso
especial e a refutar a incidência do Enunciado Sumular nº 28, o que fez de forma genérica, sem
demonstrar, analiticamente, em que a situação fática do presente auto se assemelharia com a dos
julgados apontados como divergentes, aos quais foi dada interpretação diversa pelas Cortes que
os julgaram.
3. Na linha do que tem decidido este Tribunal Superior, "[...] o princípio da dialeticidade recursal
impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar
todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus
próprios fundamentos" (AgR-AI nº 231-75/MG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.4.2016, DJe de
2.8.2016).
4. À míngua de argumentos aptos a modificar a decisão agravada e estando esta alicerçada em
fundamentos idôneos, sua manutenção é medida que se impõe.
5. Negado provimento ao agravo interno".
2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O
recorrente alega, em síntese, que: (i) a confirmação de sua inelegibilidade afronta o art. 29-A, § 1º,
da CF/1988, porquanto o pagamento a maior dos subsídios dos vereadores encontra amparo nos
valores registrados no TCM e no referido dispositivo constitucional; (ii) o acórdão recorrido está
dissonante da própria jurisprudência deste Tribunal Superior, haja vista que os vícios constatados
em suas contas não são imorais e não implicam desvio de recursos públicos, não havendo,
portanto, evidências de dolo na referida conduta; e (iii) a irregularidade atinente ao recebimento de
verbas de representação no valor equivalente a R$ 847,75 (oitocentos e quarenta e sete reais e
setenta e cinco centavos), por mês, consiste em dano de menor valor e não configura ato doloso
de improbidade administrativa, porquanto é ausente o dolo ou a má-fé do gestor público (ID
136583988).
3. O MPE apresentou contrarrazões (ID137297338).
4. É o relatório. Decido.
5. De início, verifico que o recurso é tempestivo, tendo em vista a observância do prazo de 3 dias publicação da decisão em 31.05.2021 - segunda-feira (ID 136534288), e interposição do recurso
também em 31.05.2021, segunda-feira (ID 136583938). Ademais, a parte está devidamente
representada por advogado com procuração nos autos (ID 55712538), há interesse recursal e a
preliminar de repercussão geral foi formulada nos termos dos art. 102, § 3º, da Constituição
Federal; e art. 1.035, § 2º, do CPC.
6. O recurso extraordinário, contudo, não deve ser admitido.
7. Verifico que a parte recorrente não suscitou preliminarmente a existência de repercussão geral
da questão constitucional discutida no caso, nos termos do art. 102, § 3º, da CF; e do art. 1.035, §
2º, do CPC. A esse respeito, o recorrente nada menciona, fato que impede a admissão da
insurgência.
8. Consoante art. 1.035, §1º, do CPC, o preenchimento desse requisito requer a demonstração, no
caso concreto, da existência de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social
ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A matéria deve ser alegada em
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ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A matéria deve ser alegada em
tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não sendo cabível falar em repercussão
geral implícita ou presumida. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do STF: ARE 1056119
AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 25.05.2018; ARE 1249097 AgR, Rel. Min.
Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 27.03.2020.
9. A jurisprudência do STF, inclusive, é consolidada no sentido de que a ausência de preliminar de
repercussão geral enseja a inadmissão do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se: ARE
1133720 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 31.08.2018. Cito ainda:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.

DIREITO

ELEITORAL.

PROPAGANDA

ELEITORAL

ANTECIPADA.

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE NO TSE
EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM SEDE DO APELO NOBRE E
INVIABILIDADE DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA EM FACE DA SÚMULA 282/STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL.
ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF.
DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A repercussão geral é
requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível
quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for
suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro
SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07). 2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no
sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos
termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI n.
664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07: "II. Recurso extraordinário:
repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1 . Inclui-se no âmbito do juízo de
admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em
preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a
demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º;
RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se
desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita "à
apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal" (Art. 543-A, § 2º)." 3. In casu, o acórdão
recorrido originário assentou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
FUNDAMENTOS

NÃO

COMPROVAÇÃO.

MERA

INFIRMADOS.
TRANSCRIÇÃO

DIVERGÊNCIA
DE

JURISPRUDENCIAL.

EMENTAS.

INOVAÇÃO

DE

NÃO
TESE.

IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (fl.
207). 4. Agravo regimental desprovido".
(STF: ARE 683878 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 21.08.2012).
10. Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria o recorrente. Constata-se que o
fundamento do acórdão ora impugnado permanece incólume. Com efeito, o acórdão recorrido
afirmou que o agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial eleitoral, incidindo a Súmula nº 26/TSE. Tendo em vista que a
parte recorrente não atacou este fundamento, aplica-se a Súmula nº 284/STF. Nessa linha, veja-se
a ementa do ARE nº 737.174 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 12.08.2013:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam o fundamento da
decisão agravada. Incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes.
II Agravo regimental improvido".
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decisão agravada. Incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes.
II Agravo regimental improvido".
11. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, deixo de admitir o recurso
extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060067721.2020.6.16.0100
PROCESSO
RELATOR

: 0600677-21.2020.6.16.0100 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(PARAÍSO DO NORTE - DF)
: Ministro Mauro Campbell Marques

AGRAVANTE : REGINALDO COMINE
ADVOGADO : ALISSON SILVA ROSA (0030184/PR)
ADVOGADO : LUIZ EDUARDO PECCININ (0058101/PR)
ADVOGADO : MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI (0040455/PR)
ADVOGADO : PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (0097632/PR)
ADVOGADO : ROBSON FERREIRA DA ROCHA (0034206/PR)
AGRAVADO : COLIGAÇÃO CHAPA UNIÃO
ADVOGADO : BRUNO ANTONIO SCHMIDT (0066004/PR)
ADVOGADO : EMMA ROBERTA PALU BUENO (0070382/PR)
ADVOGADO : GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (0097109/PR)
ADVOGADO : GUILHERME DE SALLES GONCALVES (0021989/PR)
ADVOGADO : WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (0091541/PR)
AGRAVADO : EDSON MARTINS DE ALENCAR
ADVOGADO : GUILHERME DE SALLES GONCALVES (0021989/PR)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral

MCM 26/16
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600677-21.2020.6.16.0100 (PJe) PARAÍSO DO NORTE - PARANÁ
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques
Agravante: Reginaldo Comine
Advogados: Luiz Eduardo Peccinin - OAB/PR 58101 e outros
Agravada: Coligação Chapa União
Advogados: Guilherme de Salles Gonçalves - OAB/PR 21989 e outros
Agravado: Edson Martins de Alencar
Advogado: Guilherme de Salles Gonçalves - OAB/PR 21989
DECISÃO
Eleições 2020. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Ausência de
informação do endereço eletrônico de rede social. Aplicação de multa pela instância de origem. Art.
57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Não aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
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57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Não aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Precedente. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Dissídio não
demonstrado por meio de cotejo analítico entre os julgados. Enunciado nº 28 da Súmula do TSE.
Conhecido o agravo e negado seguimento ao recurso especial.
Na origem, a Coligação Chapa União (DEM/PSD/MDB) propôs representação eleitoral, com pedido
de tutela de urgência, em desfavor de Reginaldo Comine, candidato ao cargo de vereador, em
2020, pelo Município de Paraíso do Norte/PR, sob o argumento de que o representado teria
veiculado propaganda eleitoral em endereço eletrônico não comunicado à Justiça Eleitoral,
portanto, em desacordo com o disposto nos arts. 57-B da Lei nº 9.504/1997 e 28 da Res.-TSE nº
23.610/2019.
O Juízo da 100ª Zona Eleitoral/PR deferiu o pedido de tutela provisória e determinou a intimação
do Facebook para que restringisse a visibilidade da página indicada na inicial até posterior
autorização judicial.
Em manifestação (ID 126804238), o Facebook informou o cumprimento da ordem judicial.
Na sequência, o juiz eleitoral julgou procedente o pedido e condenou o representado ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade, conheceu do recurso interposto por
Reginaldo Comine e negou-lhe provimento. O acórdão ficou assim ementado (ID 126805988):
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTIGO
57-B DA LEI Nº 9.504/97. POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO
DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.
2. Diante da ausência de comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral,
resta configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, atraindo-se [sic]
a aplicação da multa prevista no § 5º, IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
3. Recurso conhecido e desprovido.
Irresignado, Reginaldo Comine opôs embargos de declaração (ID 126806388), os quais foram
conhecidos, porém rejeitados ante a inexistência de omissão no julgado (ID 126807388).
Sobreveio, então, a interposição de recurso especial (ID 126807938), com esteio no art. 276 do
Código Eleitoral, em cujas razões o recorrente alegou ofensa ao art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº
9.504/1997, bem como divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo
Tribunal Superior Eleitoral no REspe nº 414-92.2016.6.25.0014 (de relatoria do Ministro Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, julgado em 6.3.2018).
Registrou que (ID 126807938, fl. 7):
[ ] nesse "mundo novo" criado pelas modernas tecnologias, o art. 57-B da Lei nº 9.504/97 traz
diversas hipóteses de vedação quanto à realização de propaganda eleitoral na internet, algumas
extremamente relevantes, cujo descumprimento é verdadeiramente apto a ensejar o desequilíbrio
do pleito eleitoral. Não é o caso da suposta irregularidade em comento. (grifos no original)
Defendeu que as hipóteses proibitivas previstas no art. 57-B da Lei nº 9.504/1997 se referem ao
impulsionamento de conteúdo por pessoa natural, à veiculação de propaganda eleitoral em perfil
falso e ao impulsionamento com o intuito de alterar o teor ou a repercussão de propaganda
eleitoral.

Asseverou, ainda, ser "[...] evidente que tais vedações são absolutamente mais gravosas do que a
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Asseverou, ainda, ser "[...] evidente que tais vedações são absolutamente mais gravosas do que a
simples indiligência - sequer ilícita - de não ter informado os endereços eletrônicos [...] com
antecedência" (ID 126807938, fl. 8).
Ao final, requereu (a) fosse afastada a multa aplicada, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, consoante o entendimento firmado no REspe nº 41492.2016.6.25.0014, e (b) fosse conhecido o agravo e provido o apelo nobre.
A Presidência da Corte de origem, em juízo de admissibilidade (ID 126808038), negou seguimento
ao recurso especial sob os seguintes fundamentos:
a) as alegações do recorrente carecem de verossimilhança;
b) o acórdão recorrido aplicou a literalidade do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/1997;
c) ao tratar de propaganda eleitoral, a legislação não fez distinção, exceto para fins de
proporcionalidade na aplicação da sanção, entre as violações de cunho formal e material; e
d) o recorrente não realizou o cotejo analítico a fim de demonstrar a similitude fática entre o
acórdão recorrido e o paradigma.
Seguiu-se a interposição do presente agravo (ID 126808288), em cujas razões o agravante alegou,
em síntese:
a) que é inaplicável o Enunciado Sumular nº 28 do TSE, uma vez que "[...] a similitude fática não
se faz presente unicamente em casos integralmente idênticos, sob pena de impossibilitar, por
completo, a insurgência recursal [...]" (ID 126808288, fl. 4); e
b) que "[...] a Corte Superior não está vinculada à decisão de mérito adotada pelo E. Corte a quo
[...]", "trata-se de entendimento que homenageia aos [sic] princípios do acesso à justiça e da
primazia do mérito e, além disso, converge ao disposto na Súmula nº 292 do Excelso Supremo
Tribunal Federal" (ID 126808288, fl. 5).
Requer, assim, o provimento do agravo para que o apelo nobre seja conhecido ou,
subsidiariamente, o parcial provimento do agravo e o conhecimento do recurso especial, com
fundamento em afronta ao art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997.
A Coligação Chapa União e Edson Martins de Alencar apresentaram contrarrazões ao agravo (ID
126808538).
A Procuradoria-Geral Eleitoral se pronunciou "[...] pelo conhecimento do agravo para, nessa
extensão, negar provimento ao apelo nobre" (ID 131279488).
É o relatório. Passo a decidir.
O agravo é tempestivo. O decisum atacado foi publicado no DJe em 22.2.2021 (ID 126808188),
segunda-feira. Por sua vez, o presente recurso foi interposto no dia 24.2.2021 (ID 126808288),
quarta-feira, em petição subscrita por advogados constituídos nos autos digitais (IDs 126804138 e
126805788).
O agravante, em suas razões, impugna especificamente os fundamentos da decisão hostilizada,
de modo que conheço do agravo interposto.
Passo à análise do apelo nobre.
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial por entender que as alegações do recorrente
carecem de verossimilhança; (b) o acórdão recorrido aplicou a literalidade do art. 57-B, § 1º, da Lei
nº 9.504/1997; (c) ao tratar de propaganda eleitoral, a legislação não fez distinção, exceto para fins
de proporcionalidade na aplicação da sanção, entre as violações de cunho formal e material; e (d)
incide na espécie o óbice do Enunciado Sumular nº 28 do TSE.
Em suas razões, o recorrente assevera que as hipóteses proibitivas previstas no art. 57-B da Lei nº
9.504/1997 se referem ao impulsionamento de conteúdo por pessoa natural, à veiculação da

propaganda eleitoral em perfil falso e ao impulsionamento com o intuito de alterar o teor ou a
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propaganda eleitoral em perfil falso e ao impulsionamento com o intuito de alterar o teor ou a
repercussão de propaganda eleitoral. Ressalta que tais vedações são mais gravosas que a
omissão de informação, com antecedência, de endereços eletrônicos de candidato.
Sem razão, contudo, o recorrente.
Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições pela Lei nº 13.488/2017, as aplicações
na internet constantes do inciso IV, utilizadas com a finalidade de propaganda eleitoral, também
passaram a ter que ser obrigatoriamente informadas a esta Justiça especializada; e não a qualquer
tempo, conforme defendido pelo recorrente, mas no requerimento do registro de candidatura,
consoante atestam os seguintes dispositivos legais, in verbis:
Res.-TSE nº 23.610/2019
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº 9.504
/1997, art. 57-B, I a IV):
[...]
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa
de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de
candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º). (grifos acrescidos)
Res.-TSE nº 23.609/2019:
Art. 23. O formulário DRAP, para cada cargo pleiteado, deve ser preenchido com as seguintes
informações:
[...]
XII - endereço eletrônico do sítio do partido político ou da coligação, ou de blogs, redes sociais,
sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, caso já existentes.
Art. 24. O formulário RRC deve ser preenchido com as seguintes informações:
[...]
VIII - endereço eletrônico do sítio do candidato, ou de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de Internet assemelhadas, caso já existentes. (grifos acrescidos)
A respeito do tema, esta Corte Superior firmou, recentemente, o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.

CANDIDATO

A

VEREADOR.

INOBSERVÂNCIA.

OBRIGATORIEDADE.

COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§ 1º E 5º, DA LEI Nº
9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA.

IMPOSSIBILIDADE.

FINALIDADE

DA

NORMA.

CONTROLE

PRÉVIO.

EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO
VALOR MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] mesmo as matérias de ordem pública não
prescindem do requisito do prequestionamento. [...]" (AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, julgado em 4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do
julgamento indeferido.
2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona Eleitoral, que, ao
acolher representação proposta pela Coligação Vamos Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael
Antonio Marenda Soares, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do
art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços eletrônicos
sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.
3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos
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3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos
os endereços eletrônicos constantes dos incisos do referido dispositivo legal, desde que não
pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais,
perfis de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser,
obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou
no demonstrativo de regularidade de atos partidários.
4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao requerimento de registro de
candidatura, bem como de afastamento da reprimenda pecuniária com base em alegada ausência
de prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B da Lei
nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de eventuais irregularidades ocorridas no
âmbito virtual.
5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte
Superior, no sentido de que não se aplicam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
com o fim de reduzir a multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(REspEl nº 0601004-57/PR, de minha relatoria, julgado em sessão por videoconferência de
11.5.2021, pendente de publicação)
Assim, incide na espécie o óbice do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, segundo o qual "não se
conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".
Ademais, no que concerne à alegação de divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento
firmado pelo TSE no REspe nº 414-92.2016.6.25.0014 (de relatoria do Ministro Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, julgado em 6.3.2018), a irresignação é improcedente.
No caso, o agravante não realizou o necessário cotejo analítico para demonstrar eventual
similitude fática do presente caso com o paradigma colacionado.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a mera transcrição da ementa, de trechos ou, até mesmo,
do inteiro teor dos precedentes não é suficiente para caracterizar o dissídio jurisprudencial. Nesse
sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 275 DO CE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO JULGADO SUPOSTAMENTE
DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO DESPROVIMENTO.
[...]
[...] cotejar significa confrontar as teses das decisões colocadas em paralelo, de modo que a mera
transcrição das ementas dos julgados não implica demonstração da divergência.
[...]
(AgR-REspe nº 126-43/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 6.11.2012)
ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PETIÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO NO PLEITO. NÃO
CONHECIDA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO.
TESES RECURSAIS. SÚMULA Nº 26/TSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 27/TSE. FALTA DE
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. DESCABIMENTO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

NÃO

CONFIGURADO.

SÚMULA

Nº

28/TSE.

DESPROVIMENTO.

RENOVAÇÃO DO PLEITO.
[...]

5. A abertura da via recursal pelo art. 276, I, b, do Código Eleitoral exige efetivo confronto analítico
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5. A abertura da via recursal pelo art. 276, I, b, do Código Eleitoral exige efetivo confronto analítico
do julgado, de modo a evidenciar-se a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, o que não
se perfaz com a citação numérica dos julgados apontados como paradigmas ou com a mera
transcrição de trechos dos acórdãos, como ocorrido na espécie, nos termos da Súmula nº 28/TSE.
Fato superveniente noticiado pelos agravantes.
[...]
(AgR-REspe nº 15-56/AM, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 17.5.2018, DJe de
18.6.2018)
Incide na espécie, portanto, o Enunciado nº 28 da Súmula do TSE, segundo o qual:
A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b
do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de
cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.
Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral,
nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Mauro Campbell Marques
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0038691-65.2009.6.00.0000
PROCESSO
RELATOR

: 0038691-65.2009.6.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (BRASÍLIA DF)
: Ministro Alexandre de Moraes

REQUERENTE : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) - NACIONAL
ADVOGADO

: JOSE FRANCISCO PAES LANDIM (391/DF)

ADVOGADO

: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA (0137677/RJ)

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
INTERESSADO : União Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) - 0038691-65.2009.6.00.0000 - BRASÍLIA - DISTRITO
FEDERAL
RELATOR(A): MINISTRO(A) ALEXANDRE DE MORAES
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) - NACIONAL
COMUNICAÇÃO
COMUNICAMOS aos requerentes, por seus advogados, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 10.
1
522/2002 , acerca da existência do débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), conforme o despacho/decisão de ID
138843538.
Brasília, 22 de junho de 2021.
GISELLY CRISTINA ALVES SOUZA DOS SANTOS
Seção de Gerenciamento de Informações Partidárias (SEDAP)
o
(1) Art. 2 O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas que:
[...]
o
§ Diário
2 Adainclusão
no Cadin
far-se-á
75 (setenta
e cinco) Documento
dias apósassinado
a comunicação
ao devedor
Justiça Eletrônico
do Tribunal
Superior
Eleitoral (DJE/TSE).
digitalmente conforme
MP n.da
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2021 - n. 116

Brasília, quarta-feira, 23 de junho de 2021

21

o
§ 2 A inclusão no Cadin far-se-á 75 (setenta e cinco) dias após a comunicação ao devedor da
existência do débito passível de inscrição naquele Cadastro, fornecendo-se todas as informações
pertinentes ao débito.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0038691-65.2009.6.00.0000
PROCESSO
RELATOR

: 0038691-65.2009.6.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (BRASÍLIA DF)
: Ministro Alexandre de Moraes

REQUERENTE : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) - NACIONAL
ADVOGADO

: JOSE FRANCISCO PAES LANDIM (391/DF)

ADVOGADO

: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA (0137677/RJ)

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
INTERESSADO : União Federal

index: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)-0038691-65.2009.6.00.0000-[Prestação de
Contas - De Exercício Financeiro]-DISTRITO FEDERAL-BRASÍLIA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0038691-65.2009.6.00.0000 (PJe) - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) - NACIONAL
ADVOGADO: JOSE FRANCISCO PAES LANDIM - OAB/DF391
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA - OAB/RJ0137677
DESPACHO:
1. Trata-se da execução da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2008 do
Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Em síntese, as contas foram
desaprovadas parcialmente, de maneira que foi determinada, além da suspensão de repasse das
cotas do Fundo Partidário por dois meses, a devolução do montante de R$ 1.458.821,58 (um
milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito
centavos) ao Erário.
2. Após a apresentação de cumprimento de sentença pela Advocacia-Geral da União (AGU) (fls.
2.231-2.233/ID 107669838), o partido não realizou o pagamento espontâneo da obrigação, de
maneira que foi deferido o pedido formulado referente ao bloqueio de contas e aplicações
existentes em nome do executado, por meio do sistema BACENJUD (ID 131726138).
3. Foi determinada, ainda, a certificação da data de inscrição da dívida no CADIN e a remessa dos
autos à Secretaria Judiciária (SJD) para tomada da providência. A SJD/TSE esclareceu, por meio
da Informação SEDAP/CPADI/SJD/TSE constante da ID 132537688, que não existia determinação
da inscrição partidária no CADIN, além de informar que a Secretaria não possui acesso ao sistema
BACENJUD.
4. Em petição de ID 132308238, o partido requer a exclusão de contas mantidas no Banco do
Brasil e utilizadas exclusivamente para o recebimento e a movimentação de recursos provenientes
do Fundo Partidário, invocando a impenhorabilidade desses recursos e realizando a juntada de
documentos, a fim de comprovar a funcionalidade das contas-correntes mantidas na Agência nº
1003 sob os números 430.240-0 e 440.240-5.

5. Diante do pedido formulado, determino a exclusão, para fins de bloqueio, das contas mantidas
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5. Diante do pedido formulado, determino a exclusão, para fins de bloqueio, das contas mantidas
pela agremiação no Banco do Brasil, Agência nº 1003, C/C: 430.240-0 (art. 44, da Lei nº 9.096
/1995) e C/C: 440.240-5 (art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995). Assim, encaminhem-se os autos
à ASEPA para que informe se existe habilitação de servidor para a execução do bloqueio
determinado por delegação.
6. Sem prejuízo, determino a inscrição da agremiação partidária no CADIN e a posterior
comunicação à AGU. Após, voltem os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília, 15 de junho de 2021.
Marco Antonio Martin Vargas
Juiz Auxiliar da Presidência

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060067636.2020.6.16.0100
PROCESSO
RELATOR

: 0600676-36.2020.6.16.0100 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(PARAÍSO DO NORTE - DF)
: Ministro Carlos Horbach

AGRAVANTE : JOSEMAR BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO : ALISSON SILVA ROSA (0030184/PR)
ADVOGADO : LUIZ EDUARDO PECCININ (0058101/PR)
ADVOGADO : MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI (0040455/PR)
ADVOGADO : PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (0097632/PR)
ADVOGADO : ROBSON FERREIRA DA ROCHA (0034206/PR)
AGRAVADO : COLIGAÇÃO CHAPA UNIÃO
ADVOGADO : BRUNO ANTONIO SCHMIDT (0066004/PR)
ADVOGADO : EMMA ROBERTA PALU BUENO (0070382/PR)
ADVOGADO : GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (0097109/PR)
ADVOGADO : GUILHERME DE SALLES GONCALVES (0021989/PR)
ADVOGADO : WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (0091541/PR)
AGRAVADO : EDSON MARTINS DE ALENCAR
ADVOGADO : GUILHERME DE SALLES GONCALVES (0021989/PR)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 060067636.2020.6.16.0100 - PARAÍSO DO NORTE - PARANÁ
Relator: Ministro Carlos Horbach
Agravante: Josemar Bispo dos Santos
Advogados: Luiz Eduardo Peccinin - OAB: 58101/PR e outros
Agravados: Coligação Chapa União e outro
Advogados: Guilherme de Salles Goncalves - OAB: 21989/PR e outros

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
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ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA REDE SOCIAL. MULTA.
MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, constitui obrigação do candidato, partido ou
coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.
2. Na espécie, descumprido o § 1º do art. 57-B da Lei das Eleições, porquanto ausente a
comunicação à Justiça Eleitoral da sua própria página na rede social Facebook, razão pela qual o
ora agravante foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do § 5º do supracitado artigo.
3. O aresto regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior, no
julgamento do REspe nº 0601004-57/PR, ocorrido em 11.5.2021, no qual se assentou a
impossibilidade "de regularização posterior ao requerimento de registro de candidatura, bem como
de afastamento da reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao processo
eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, de
propiciar maior eficácia no controle de eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual".
4. No agravo regimental, o agravante limitou-se a defender a inaplicabilidade da Súmula nº 28
/TSE, além de reiterar os argumentos recursais anteriormente submetidos e examinados,
circunstância que atrai a Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de
impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta".
5. 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, 4 de junho de 2021.
MINISTRO CARLOS HORBACH - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO CARLOS HORBACH: Senhor Presidente, trata-se de agravo regimental
interposto por Josemar Bispo dos Santos contra decisão por meio da qual o e. Ministro Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, meu antecessor, negou seguimento ao agravo aviado em face da
inadmissão de seu recurso especial.
In casu, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) negou provimento ao recurso eleitoral
para manter a sentença mediante a qual julgada procedente representação por propaganda
eleitoral irregular e aplicada multa, nos termos do § 5º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O acórdão foi assim ementado:
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTIGO
57-B DA LEI Nº 9.504/97. POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO
DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.

2. Diante da ausência de comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral,
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2. Diante da ausência de comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral,
resta configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, atraindo-se a
aplicação da multa prevista no § 5º, IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
3. Recurso conhecido e desprovido. (ID nº 126764138)
Embargos de declaração rejeitados (ID nº 126765488).
No apelo especial (ID nº 126766038), o recorrente alegou violação ao art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei
nº 9.504/97, ao princípio da legalidade, além de divergência jurisprudencial, com base nos
seguintes argumentos:
a) "a legislação eleitoral de regência prevê tão somente que os candidatos devem informar seus
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, não estabelecendo prazo para tanto" (fl. 4);
b) "inexiste preclusão do direito de informar as mídias sociais do candidato à Justiça Eleitoral, de
modo que, a informação, a qualquer tempo, é plenamente capaz de sanar a "indiligência" em
comento, não havendo que se falar na imposição da multa" (fl. 5);
c) quanto à multa, este Tribunal Superior "adotou interpretação pelo necessário balizamento da
penalidade com base no caso concreto" (fl. 6); e
d) "a necessidade de informar as mídias sociais à Justiça Eleitoral visa permitir o seu controle, o
qual é plenamente possível no caso em apreço, já que o RECORRENTE imediatamente procedeu
o aditamento de seu registro perante o Sistema Candex. Não houve má-fé ou tentativa deliberada
de omitir as redes sociais, para qualquer fim espúrio" (fl. 8).
Ao final, invocou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a penalidade
imposta.
O presidente do TRE/PR (ID nº 126766138) inadmitiu o processamento do apelo especial pelos
seguintes fundamentos: (i) "ainda que o dispositivo legal não preveja um prazo para que seja
realizada a comunicação, é indispensável que essa informação venha à lume de forma
antecedente, ou seja, antes da veiculação de qualquer forma de propaganda por meio desses
canais digitais. A regularização posterior, ainda que imediata, não é suficiente para afastar a
incidência da multa"; (ii) "quanto ao argumento de que a multa deveria ser reservada apenas para
as transgressões mais graves, é de se anotar que, ao tratar da propaganda eleitoral, a legislação
não fez distinção, exceto para fins de proporcionalidade na aplicação da sanção, entre as violações
de cunho formal e material, não cabendo ao julgador, arbitrariamente, fazê-la"; e (iii) "no que se
refere ao alegado dissídio jurisprudencial, o recurso também não merece seguimento, na medida
em que não realizou o cotejo analítico a fim de demonstrar a similitude fática entre os julgados"
(Súmula nº 28/TSE).
No agravo (ID nº 126766388), Josemar Bispo dos Santos sustentou que:
a) o dissídio jurisprudencial foi devidamente realizado por meio do cotejo analítico, de modo a
comprovar a similitude fática entre os julgados;
b) "conforme se depreende dos argumentos tecidos em sede recursal, no mesmo contexto fático
do "intrincado mundo novo criado pelas modernas tecnologias", tem-se que: (i) enquanto a E.
Corte a quo entende como objetiva e obrigatória a aplicação da multa eleitoral, independentemente
da gravidade da conduta; (ii) a C. Corte Superior julgou pela necessária análise da gravidade do
caso concreto para fins de aplicação da sanção, em observância aos princípios da razoabilidade e
a proporcionalidade" (fl. 3);
c) "ainda que haja entendimento consolidado quanto a não configuração da usurpação da
competência em casos como este, certo é que a Corte Superior não está vinculada à decisão de
mérito adotada pelo E. Corte a quo" (fl. 5); e

d) o mencionado entendimento "homenageia aos princípios do acesso à justiça e da primazia do
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d) o mencionado entendimento "homenageia aos princípios do acesso à justiça e da primazia do
mérito e, além disso, converge ao disposto na Súmula nº 292 do Excelso Supremo Tribunal
Federal, aplicável analogamente aos recursos especiais eleitorais" (fl. 5).
Contrarrazões no ID nº 126766688.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo conhecimento do agravo para negar provimento ao
recurso especial. Eis a ementa do parecer:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROPAGANDA ELEITORAL. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DE ENDEREÇO ELETRÔNICO POR
CANDIDATO PARTIDO OU COLIGAÇÃO. INFRINGÊNCIA AO ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997.
APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 5º DO MESMO DISPOSITIVO
LEGAL, INDEPENDENTEMENTE DE POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. A MULTA FIXADA
DENTRE OS PARÂMETROS LEGAIS NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. A MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS NÃO É APTA A COMPROVAR O
DISSÍDIO PRETORIANO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 28 DA SÚMULA DO TSE.
- Parecer pelo conhecimento do agravo para, nessa extensão, negar provimento ao recurso
especial. (ID nº 130320488)
Mediante decisão de ID nº 132892938, o e. Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto negou
seguimento ao agravo.
Não resignado, Josemar Bispo dos Santos interpõe o presente agravo regimental no qual defende
a inaplicabilidade da Súmula nº 28/TSE, uma vez que "o cotejo analítico foi devidamente realizado [
] de modo a comprovar a similitude fática e o dissídio jurisprudencial necessários à admissão do
presente apelo especial" (fl. 4).
Pontua que, "em 28 de abril, em caso praticamente idêntico, o Min. Luis Felipe Salomão deu
provimento ao Agravo de Instrumento interposto (autos n. 0600672-96.2020.6.16.0100, 060068328.2020.6.16.0100 e 0600674-66.2020.6.16.0100), ainda que no mérito tenha negado seguimento
ao recurso especial" (fl. 5).
No mais, reitera as alegações postas nos recursos anteriores.
Contrarrazões ao agravo regimental no ID nº 133502188.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO CARLOS HORBACH (relator): Senhor Presidente, o agravo não reúne
condições de êxito, devendo ser mantida a conclusão adotada no decisum hostilizado, cujos
fundamentos reproduzo a seguir:
O agravo não merece prosperar em razão da inviabilidade do recurso especial.
In casu, o TRE/PR assentou que o agravante praticou propaganda eleitoral irregular, uma vez que
não indicou à Justiça Eleitoral sua rede social no registro da candidatura, conforme exigido no § 1º
do art. 57-B da Lei das Eleições, razão pela qual manteve a condenação ao pagamento de multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 5º do referido artigo.
Por elucidativo, confiram-se fragmentos do acórdão recorrido:
De fato, o perfil do representado veicula publicações com conteúdo eleitoral em seu favor,
postulante ao cargo de Vereador do Município de Paraíso do Norte, durante o período eleitoral.
Confira-se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo representante na exordial:
[]
Assim, no momento que a página pessoal do candidato no perfil do Facebook passa a ser utilizada
como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação
formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do
eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura do
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No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura do
recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º, do
artigo 57-B, da Lei das Eleições.
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
[]
Por estes fundamentos, imperioso o desprovimento do recurso eleitoral interposto, mantendo-se
hígida a sentença a quo.
[...]
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso para manter íntegra a
sentença que julgou procedente a Representação, aplicando multa ao candidato no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais). (ID nº 126764238 - grifei)
De início, registre-se que os arts. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e 28, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610
/2019 preveem que é obrigação do candidato, partido ou coligação comunicar, no requerimento de
registro de candidatura - 24, VIII, da Res.-TSE nº 23.609/2019 - ou no demonstrativo de
regularidade de atos partidários - não a qualquer momento, portanto -, à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos
de iniciativa de pessoa natural.
Conforme se pode extrair do acórdão regional, o agravante descumpriu os referidos dispositivos
legais (Súmula nº 24/TSE), porquanto deixou de comunicar, no RRC, à Justiça Eleitoral sua própria
página na rede social Facebook, o que atrai, por imposição do legislador, a multa prevista nos arts.
57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e 28, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019.
No que tange à alegação de que a irregularidade foi corrigida imediatamente, cumpre observar que
a sanção eleitoral em tela decorre do ilícito em si (inobservância da comunicação prévia à Justiça
Eleitoral), e não do descumprimento de eventual intimação para regularização, a qual é exigida
somente do candidato que não poderia de algum modo ter conhecimento prévio, nos termos do art.
40-B da Lei nº 9.504/97.
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do parecer da d. Procuradoria-Geral Eleitoral, o qual
adoto como razão de decidir:
De forma que, acaso não informado a tempo e modo os endereços eletrônicos, a regularização a
posteriori não elide a incidência da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições,
porquanto esta e devida justamente pela inobservância da comunicação prévia a Justiça Eleitoral,
cujo objetivo precípuo e aferir a regularidade dos conteúdos postados, evitando-se, por
conseguinte, abusos no direito de manifestação, impulsionamento indevido, dentre outras
irregularidades.
A exigência de comunicação prévia a Justiça Eleitoral tampouco viola o direito à livre manifestação
do pensamento, haja vista que, conforme reiterada jurisprudência dessa Corte Eleitoral, "a livre
manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e o direito de crítica não encerram direitos
ou garantias de caráter absoluto, atraindo a sanção da Lei Eleitoral no caso do seu
descumprimento". (ID nº 130320488, fl. 8 - grifei)
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a multa fixada dentro dos limites legais não
ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (AgR-REspe nº 542-23/PI, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9.11.2015).
Por fim, cumpre assinalar que a demonstração da divergência jurisprudencial pressupõe cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, não se perfazendo com a
simples transcrição de ementas, como ocorrido na espécie (REspe nº 371-68/CE, Rel. Min. Laurita
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simples transcrição de ementas, como ocorrido na espécie (REspe nº 371-68/CE, Rel. Min. Laurita
Vaz, PSESS de 13.12.2012). Incide no caso o disposto na Súmula nº 28/TSE.
Logo, não havendo nada a acolher quanto às alegações do agravante, o acórdão regional não
merece reparos.
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do
Tribunal Superior Eleitoral. (ID nº 132892938 - grifei)
Como se observa, consignou-se no decisum vergastado a necessidade de candidatos, partidos ou
coligações comunicarem previamente à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos quais se
veiculem propaganda eleitoral, ressalvados endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural,
nos termos preconizados no art. 57, § 1º, da Lei das Eleições.
Na espécie, consoante asseverado na decisão monocrática, o agravante deixou de indicar, no
registro de candidatura, sua própria página no Facebook, em patente descumprimento ao
estabelecido na sobredita norma, de modo que irrelevante verificar o momento em que saneado o
vício, tendo em vista que a sanção eleitoral advém da mera inobservância da comunicação prévia
do endereço eletrônico de rede social à Justiça Eleitoral, ainda que o candidato venha a realizá-la
posteriormente.
O cotejo entre a decisão combatida e as razões do agravo interno demonstra que o agravante não
se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos que levaram à negativa de
seguimento ao agravo em recurso especial. Ao revés, limitou-se o insurgente a defender a
inaplicabilidade da Súmula nº 28, além de reiterar os argumentos recursais anteriormente
submetidos e examinados.
Tal circunstância atrai a Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de
impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta".
A propósito, é assente na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que "o princípio da
dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito
capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vêlo mantido" (AgR-AI nº 265-32/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje de 22.10.2019).
Por outro lado, ainda que ultrapassado o supracitado óbice sumular, cumpre registrar que o aresto
regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior, no julgamento do
REspe nº 0601004-57/PR, ocorrido em 11.5.2021, cujo acórdão foi assim ementado:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.

CANDIDATO

A

VEREADOR.

INOBSERVÂNCIA.

OBRIGATORIEDADE.

COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§ 1º E 5º, DA LEI Nº
9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA.

IMPOSSIBILIDADE.

FINALIDADE

DA

NORMA.

CONTROLE

PRÉVIO.

EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO
VALOR MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] mesmo as matérias de ordem pública não
prescindem do requisito do prequestionamento. [...]" (AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, julgado em 4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do
julgamento indeferido.
2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona Eleitoral, que, ao
acolher representação proposta pela Coligação Vamos Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael
Antonio Marenda Soares, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do
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Antonio Marenda Soares, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do
art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços eletrônicos
sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.
3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos
os endereços eletrônicos constantes dos incisos do referido dispositivo legal, desde que não
pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais,
perfis de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser,
obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou
no demonstrativo de regularidade de atos partidários.
4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao requerimento de registro de
candidatura, bem como de afastamento da reprimenda pecuniária com base em alegada ausência
de prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B da Lei
nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de eventuais irregularidades ocorridas no
âmbito virtual.
5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte
Superior, no sentido de que não se aplicam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
com o fim de reduzir a multa para valor inferior ao patamar mínimo legal. (Respe nº 0601004-57
/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, acórdão pendente de publicação - grifei)
Logo, não há reparo a ser feito na solução perfilhada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
EXTRATO DA ATA
AgR-AREspE nº 0600676-36.2020.6.16.0100/PR. Relator: Ministro Carlos Horbach. Agravante:
Josemar Bispo dos Santos (Advogados: Luiz Eduardo Peccinin - OAB: 58101/PR e outros).
Agravados: Coligação Chapa União e outro (Advogados: Guilherme de Salles Goncalves - OAB:
21989/PR e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do relator.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Sérgio Banhos e Carlos Horbach.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 4.6.2021.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0000064-12.2011.6.19.0026
PROCESSO
RELATOR

: 0000064-12.2011.6.19.0026 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (NOVA
FRIBURGO - DF)
: Ministro Luis Felipe Salomão

RECORRENTE : LUCIANO CAMPOS FARIA
ADVOGADO

: HELGA BRAGA MOURA (136690/RJ)

ADVOGADO

: LEANDRO BESSA DA SILVA (107311/RJ)

ADVOGADO

: MAYCON MORAES (148564/RJ)

ADVOGADO

: VINICIUS CORDEIRO (0062752/RJ)

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRIDO

: Ministério Público Eleitoral
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0000064-12.2011.6.19.0026 NOVA FRIBURGO - RIO DE JANEIRO
Relator: Ministro Luis Felipe Salomão
Agravante: Luciano Campos Faria
Advogados: Leandro Bessa da Silva - OAB: 107311/RJ e outros
Agravado: Ministério Público Eleitoral
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2008. VEREADOR. AÇÃO PENAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ROBUSTEZ. CONJUNTO
PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ART. 59
DO

CÓDIGO

PENAL.

CIRCUNSTÂNCIAS

DO

CRIME.

FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.

CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA. SUBSTITUIÇÃO POR. RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 243
/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto em face de decisum monocrático do e. Ministro Jorge Mussi, meu
antecessor, em que se mantiveram sentença e aresto do TRE/RJ no sentido da condenação do
agravante, Vereador de Nova Friburgo/RJ eleito em 2008, pelo crime de corrupção eleitoral (art.
299 do Código Eleitoral) ante a oferta de tratamento oftalmológico e de cestas básicas a eleitores
em troca de votos, com pena de dois anos, seis meses e dez dias de reclusão e 11 dias-multa.
2. Não se verifica prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, essencial para se reconhecer
eventual nulidade, visto que a cópia dos documentos que integraram a denúncia foi posteriormente
corroborada pelos originais antes da audiência de instrução e julgamento. Precedentes e art. 563
do CPP.
3. A alegação do agravante de que seu ex-cabo eleitoral e ex-assessor parlamentar não poderia
ter sido ouvido como testemunha, por ter participado da conduta delitiva, não merece acolhida por
três razões: a) a matéria está preclusa, pois não foi alegada no momento oportuno (precedentes);
b) de todo modo, referida pessoa não figurou como corréu (ou seja, não foi denunciado) e, nessa
hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que se leve em conta o
testemunho; c) o conjunto probatório é formado por inúmeros outros elementos independentes que
evidenciam a prática do ilícito.
4. Quanto ao tema de fundo, as provas constantes da moldura fática do aresto regional são
inúmeras e robustas.
5. Laudo pericial de computadores apreendidos no gabinete do agravante revelou "arquivos com
referências à expressão 'voto' em meio a nomes e endereços" e que, segundo o TRE/RJ,
possuíam "forma de planilha, contendo uma listagem com uma espécie de cadastro de cerca de
830 nomes, juntamente com informações de data de nascimento, endereço, número do título,
telefone e um campo de referência no qual constam anotações tais como cesta básica, ajuda para
se aposentar, consulta, ajuda material de construção, consulta e óculos".
6. Ressaltam-se, ainda, os depoimentos: a) de assessor de campanha, transcrito no acórdão, no
sentido da prática do delito; b) de testemunha da própria defesa asseverando que "intermediou
uma entrega de cesta básica para Bruno [Chinaidre, seu genro] em razão do mesmo se encontrar
passando por dificuldades financeiras; que pediu essa cesta básica para o réu; que na época o réu
promovia entregas de alimentos em bailes dançantes de pessoas idosas".
7. O crime foi praticado em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), motivo pelo qual não é
aplicável o benefício da suspensão condicional do processo. Inteligência da Súmula 243/STJ.
8. Adequada a valoração pelo TRE/RJ da vetorial negativa do art. 59 do Código Penal, relativa às
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8. Adequada a valoração pelo TRE/RJ da vetorial negativa do art. 59 do Código Penal, relativa às
circunstâncias do crime. No ponto, ponderaram-se elementos que denotam maior reprovabilidade
da conduta diante de seus aspectos quantitativos ("distribuição de vultosa quantia destinada à
compra de votos") e qualitativos ("verdadeiro esquema arquitetado pelo réu, altamente estruturado
e organizado, de compra de votos, com o propósito de se eleger").
9. Quanto à culpabilidade, o TRE/RJ lançou argumentos genéricos e abstratos atinentes ao
impacto da conduta no pleito, o que permite concluir o desacerto do decisum regional apenas
neste ponto específico.
10. Excluída a culpabilidade como circunstância negativa, redimensiona-se a pena-base em um
ano e oito meses de reclusão e nove dias-multa, considerando as já mencionadas circunstâncias
do delito, de caráter preponderante.
11. Presente a agravante do art. 62, I, do Código Penal, pois, segundo o TRE/RJ, "a instrução
probatória dá conta de que o [agravante] arquitetou verdadeira organização com o manifesto intuito
de praticar o crime de corrupção eleitoral, contando com a colaboração de agentes para o sucesso
da empreitada criminosa), de modo que a pena intermediária é estabelecida em um ano, 11 meses
e 25 dias de reclusão e dez dias-multa.
12. "Tendo em vista a continuidade delitiva, observado o número de crimes praticados", o TRE/RJ
aumentou a reprimenda em 1/6. Assim, considerando-se referida causa de aumento, a pena
definitiva do agravante resulta em dois anos, três meses e 24 dias de reclusão e 11 dias-multa, no
valor de um salário mínimo vigente à época do fato.
13. Afigura-se correta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito, pois pesa contra o agravante uma circunstância judicial desfavorável que implicou o
aumento da pena-base. Art. 44, III, do CP e precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
14. Agravo interno a que dá parcial provimento a fim de excluir a culpabilidade como circunstância
judicial desfavorável, fixando-se a pena definitiva em dois anos, três meses e 24 dias de reclusão e
11 dias-multa, no valor de um salário mínimo vigente à época do fato.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao agravo interno apenas para afastar a culpabilidade como circunstância judicial negativa, e fixar
a pena definitiva em dois anos, três meses e 24 dias de reclusão e 11 dias-multa, no valor de um
salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto do relator.
Brasília, 4 de junho de 2021.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, trata-se de agravo interno
interposto por Luciano Campos Faria, Vereador de Nova Friburgo/RJ eleito em 2008 (2.493 votos,
2,23%), contra decisum monocrático do e. Ministro Jorge Mussi, meu antecessor, em que se
mantiveram sentença e aresto do TRE/RJ no sentido da condenação do agravante pelo crime de
corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral) ante a oferta de votos, com pena de dois anos,
seis meses e dez dias de reclusão e 11 dias-multa.
Nas razões do agravo, alegou-se, em síntese (ID 61.000.138, fls. 4-18 e ID 61.027.438, fls. 1-10):
a) a elementar do próprio tipo penal não pode servir de fundamento para a exacerbação da penabase. No caso, de forma equivocada, o potencial do crime para influenciar o pleito foi utilizado para
o aumento previsto nos arts. 61 e 68 do Código Penal;
b) o crime de corrupção eleitoral, por sua natureza grave, já possui reprimenda maior do que os
outros crimes. Ademais, essa figura típica tutela a liberdade de voto e a lisura do pleito, de modo
que "a exasperação com a genérica afirmação de sua reprovabilidade" (ID 61.000.138, fl. 15) não é
legítima;
c) "apesar de primário, pai de família e possuir atividade lícita, a pena aplicada ao agravante foi
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2021 - n. 116

Brasília, quarta-feira, 23 de junho de 2021

31

c) "apesar de primário, pai de família e possuir atividade lícita, a pena aplicada ao agravante foi
indevidamente exasperada com base unicamente em elementar do tipo, com absoluta afronta ao
artigo 59 do CP" (ID 61.000.138, fl. 16);
d) é imprescindível também que o "magistrado aponte elementos do caso concreto que
fundamentem o reconhecimento de quaisquer circunstâncias judiciais em desfavor do réu, não se
devendo limitar a referências vagas, genéricas ou abstratas" (ID 61.000.138. fl. 14);
e) deixou-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código
Penal) com base na presença de circunstâncias desfavoráveis que deram ensejo ao aumento de
pena. Porém, "não tendo cometido o crime com violência e preenchendo todas as demais
condições para gozar do benefício legalmente previsto", descabe afastar a benesse em "razão da
suposta influência que sua conduta teria, em tese, exercido no pleito" (ID 61.000.138, fl. 17);
f) o agravante preenche todos os requisitos autorizadores da suspensão condicional do processo a
que alude o art. 89 da Lei 9.099/95. Ademais, a jurisprudência e a doutrina são uníssonas em
admitir esse benefício no crime de corrupção eleitoral. Na espécie, contudo, negou-se a benesse
apenas com justificativa em elementar do próprio tipo (suposta influência da conduta no pleito), o
que merece reforma nesta via;
g) "violação ao art. 203 do Código de Processo Penal, em razão da oitiva de corréu como
testemunha", pois, "conforme consta no acórdão recorrido, André Carestiato se coloca como
partícipe das ações por ele narradas" (ID 61.027.438, fl. 5). São nulas também as provas obtidas
por derivação;
h) ofensa ao art. 157 do Código de Processo Penal, pois houve quebra na cadeia de custódia da
prova apresentada ao Ministério Público por André Luiz Rodrigues Carestiato, ex-cabo eleitoral e
ex-assessor parlamentar do agravante. No caso, o prejuízo consiste na negativa de acesso à
totalidade dos documentos originais.
Ao final, pugnou-se por se reconsiderar a decisão agravada ou por se submeter a matéria ao
Colegiado.
O Parquet apresentou contrarrazões (ID 61.027.438, fls. 14-20).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (relator): Senhor Presidente, no decisum
monocrático, negou-se seguimento ao recurso especial do agravante, Vereador de Nova Friburgo
/RJ eleito em 2008, mantendo-se sentença e aresto do TRE/RJ condenatórios pela prática do
crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), com pena de dois anos, seis meses e
dez dias de reclusão e 11 dias-multa.
Segundo o referido dispositivo, constitui crime "dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si
ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita". A pena prevista é "reclusão
até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa".
Considerando a multiplicidade de alegações do agravante, examino-as ponto a ponto.
1. Apresentação de Documentos: Ausência de Prejuízo
No tocante à suposta quebra na cadeia de custódia da prova retratada ao Ministério Público por
André Luiz Rodrigues Carestiato, ex-cabo eleitoral e ex-assessor parlamentar do agravante, reiterese que antes da audiência de instrução e julgamento foram apresentados todos os originais desses
documentos, inexistindo, desse modo, prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
Confira-se, no ponto, a moldura fática regional extraída tanto do voto do Relator (ID 60.930.788, fl.
9) quanto do Revisor (ID 60.930.788, fl. 13):
[voto do Relator]
Prossegue, argüindo preliminar de quebra de custódia da cadeia probatória e a consequente
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Prossegue, argüindo preliminar de quebra de custódia da cadeia probatória e a consequente
ilicitude dos depoimentos advindos do material apresentado por André Caristiano.
Sustenta que todas as "provas angariadas, manipuladas e guardadas por André Caristiato" estão
eivadas de ilicitude, devendo ser desentranhadas dos autos, haja vista a quebra da cadeia de
custódia da prova. Isso porque, "mesmo após ter realizado a denúncia, a principal testemunha de
acusação, manteve sob sua guarda o material probatório que instrui o feito em epígrafe, deixando
de anexar a integralidade do mesmo".
Não se verifica a alegada irregularidade, no entanto. Com efeito, o Inquérito Policial que embasa a
presente Ação Penal foi instaurado a partir de portaria encaminhada pela 2ª Promotoria de Tutela
Coletiva de Nova Friburgo, que encaminhou documentos produzidos em sede de Inquérito Civil
que apurou a possível prática de atos de improbidade administrativa por parte do então vereador
Luciano Campos Faria.
À época, foi o Parquet procurado pelo Sr. André Luiz Rodrigues Carestiano que, para além de
apresentar a documentação contra a qual se insurge o recorrente, apresentou minuciosa narrativa
da estrutura da organização criada para a prática do delito, o que afasta a alegada irregularidade.
Outrossim, impende observar que a prova foi utilizada como argumento de reforço da decisão,
acessório ao convencimento do juiz. Da análise da r. sentença vergastada, resta evidente que as
informações extraídas da referida documentação foram corroboradas, de forma inconteste, pela
prova testemunhal produzida em juízo.
Revela-se, assim, inviável o acolhimento de nulidade processual, porquanto não se configura a
alegada ilicitude da prova.
------------------------------[voto do Revisor]
O recorrente segue a argumentar que a principal prova a embasar a instrução criminal decorreu de
cópias de fartos cadernos anexados pela testemunha e autor da notícia crime André Luiz
Rodrigues Carestiato, contendo anotações manuscritas de cadastros de eleitores, cujos originais
foram mantidos sob sua guarda, deixando de juntá-las aos autos em sua integralidade, a macular
os demais elementos colhidos por derivação. [...]
Entretanto, igualmente não se vislumbra a mencionada irregularidade. Isso porque além de o
Inquérito Policial ter sido instaurado a partir de expediente remetido da promotoria de tutela
coletiva, apurado em sede de Inquérito Civil, a peça acusatória veio instruída não apenas com as
cópias mencionadas, mas com o próprio depoimento do noticiante, que se apresentou como
efetivo partícipe dos próprios crimes narrados.
Demais disso, é de se ressaltar que inexiste óbice que documentos xerocopiados sirvam de meio
probatório e sejam passíveis de credibilidade, desde que corroborados por demais elementos a
serem apurados durante a instrução criminal.
De toda a sorte, como bem salientou o Parquet em suas contrarrazões, os originais foram juntados
aos autos antes mesmo da audiência de instrução e julgamento, permitindo ao réu o exercício da
ampla defesa e contraditório (fls. 232/255 do apenso II, substituídas por cópias para
encaminhamento ao ICCE e novamente juntadas às fls. 460/483).
(sem destaques no original)
Veja-se também a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:
[...]
3. Uma vez que o Ministério Público, exercendo a opinio delicti que lhe é constitucionalmente
atribuída, optou por oferecer a denúncia antes da juntada dos dados decorrentes da quebra do
sigilo telefônico, não há falar em usurpação de atribuição do Parquet. Além disso, o oferecimento
de denúncia depende de lastro probatório mínimo indicativo da autoria e da materialidade da
infração penal, mas independe da apresentação de provas robustas nesse sentido. A oportunidade
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infração penal, mas independe da apresentação de provas robustas nesse sentido. A oportunidade
para a efetiva comprovação da prática do crime é a instrução criminal, momento que, aí sim, já
deverão estar presentes nos autos os referidos dados telefônicos. Precedentes. [...]
(REsp 1.397.236/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE de 28/4/2015) (sem destaque no
original)
------------------------------[...]
1. Havendo elementos de informação idôneos a indicar a materialidade delitiva, não há falar em
ausência de justa causa pelo simples fato do laudo de exame de corpo de delito não ter sido
juntado aos autos por ocasião do oferecimento da incoativa, tendo em vista que o mesmo se revela
imprescindível, nos delitos que deixam vestígios e quando possível a sua realização, apenas para
a formação da convicção acerca da procedência ou não da pretensão acusatória, sendo admitida a
sua formalização no decorrer da instrução criminal.
2. Para que haja justa causa para a persecução penal, não se exige a comprovação cabal da
prática do crime, mas a presença de um lastro probatório mínimo que revele a sua ocorrência.
(RHC 48.557/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 14/8/2014) (sem destaque no original)
A reforma do aresto a quo ao argumento de que não se procedeu à juntada integral dos
documentos custodiados por André Luiz Rodrigues Carestiato esbarra no óbice da Súmula 24/TSE.
Ademais, o agravante não indicou elementos concretos que pudessem evidenciar qualquer
diferença entre a cópia e o original, seja sob o enfoque quantitativo ou qualitativo. Nesse contexto,
a arguição genérica de prejuízo não constitui causa de nulidade no processo penal, nos termos do
art. 563 do CPP. Nessa linha, precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
1. "Alegações genéricas de nulidade, desprovidas de demonstração do concreto prejuízo, não
podem dar ensejo à invalidação da ação penal. É imprescindível a demonstração de prejuízo, pois
o art. 563, do Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da disciplina das
nulidades - pas de nullité sans grief" (HC 207.808/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 6/6/2013). [...]
(AgR-AREsp 596.663/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 21/3/2018)
2. Valoração do Depoimento de Suposto Corréu: Inocorrência
O agravante sustenta que André Luiz Rodrigues Carestiato, ex-cabo eleitoral e ex-assessor
parlamentar, não poderia ter sido ouvido como testemunha nos autos por figurar como partícipe da
conduta delitiva.
Contudo, essa irresignação não merece ser acolhida por três razões.
Em primeiro lugar, verifica-se do aresto a quo que a matéria não foi alegada no momento oportuno
da instrução processual, operando-se a preclusão. Confira-se julgado do c. Superior Tribunal de
Justiça em hipótese semelhante:
[...]
CONTRABANDO E DESOBEDIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA.
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRODUÇÃO
DA PROVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. De acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no
decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão.
Precedentes.
2. Na hipótese em apreço, verifica-se que não obstante tenha insistido na oitiva de uma das
testemunhas em audiência, a defesa não impugnou o indeferimento da colheita de seu depoimento
em alegações finais, suscitando a mácula em questão apenas por ocasião da interposição do
recurso de apelação, o que revela a preclusão do exame do tema.
[...]
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[...]
(AgR-HC 502210/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 14/5/2019) (sem destaques no original)
De todo modo, ainda que superado o óbice, não haveria falar em nulidade.
Isso porque André Luiz Carestiato não foi denunciado pela prática do crime de corrupção eleitoral,
não se tratando, portanto, de corréu e, nessa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça admite que se leve em conta o testemunho. Nesse sentido, o seguinte decisum:
[trecho da decisão] Destarte, não há qualquer mácula no posicionamento firmado pelo Tribunal
recorrido ao manter a inquirição da testemunha arrolada pelo Parquet porquanto, não obstante a
defesa a indique como partícipe do crime, como visto, até o momento a citada testemunha não fora
denunciada por coautora, em qualquer de suas modalidades.
Assim, como bem consignado pelo Órgão colegiado de origem, as convicções da acusação devem
ser respeitadas, até porque, como cediço, "em se tratando de ação penal pública incondicionada,
não está o Ministério Público obrigado a denunciar todos os indiciados no mesmo ato processual.
Pode propor ação penal com relação aos agentes contra quem haja indícios suficientes e
determinar, quanto aos demais, o arquivamento ou o prosseguimento das investigações, sendo
cabível, em momento posterior, o aditamento da denúncia ou até o oferecimento de nova." (RHC
93.628/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04
/2018).
(AgR-AREsp 1.171.187/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 13/6/2018) (sem destaque no original)
Por fim, em acréscimo, como se verá abaixo, o conjunto probatório é formado por inúmeros outros
elementos independentes que evidenciam a prática da conduta criminosa.
3. Condenação: Conjunto Probatório Robusto
A jurisprudência desta Corte Superior é sólida no sentido de que a condenação criminal deve
amparar-se em prova robusta capaz de demonstrar, de forma contundente, a prática do fato
delituoso. Confira-se, por todos, o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. APELO DOS RÉUS. AÇÃO
PENAL. TRANSPORTE ILEGAL DE ELEITORES. ART. 11, III, DA LEI 6.091/74. DOLO
ESPECÍFICO. ALICIAMENTO DE ELEITORES. EXIGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
[...]
4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que "a condenação deve
amparar-se em prova robusta pela qual se demonstre, de forma inequívoca, a prática de todos os
elementos do fato criminoso imputado aos réus" (AgR-REspe 52-13, rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJe de 14.3.2017). [...]
(AgR-REspe 33-95/RS, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 2/2/2018)
Ademais, entende-se que para a caracterização do ilícito, é necessário "o dolo específico de se
obter o voto mediante promessa ou oferta de vantagem indevida" (AgR-REspe 63-08/RO, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJE de 8/8/2018).
Na espécie, extrai-se do aresto regional que o conjunto probatório acerca da prática ilícita é seguro
e robusto o bastante para fundamentar o decreto condenatório, porquanto revela extenso esquema
de cooptação de votos articulado a fim de favorecer o ora agravante nas Eleições proporcionais de
Nova Friburgo/RJ em 2008. Destaquem-se os seguintes elementos:
a) depoimento de André Luiz Rodrigues Carestiato, ex-cabo eleitoral e ex-assessor parlamentar do
agravante, afirmando que "durante a campanha de 2008, quando da realização de comícios, o réu
recebia pessoas que lhe traziam pedidos de jogos, de camisa, óculos, remédios, cestas básicas,
material de construção, entre outros favores, em troca de votos; que o réu anotava os dados
dessas pessoas em folhas de papel, e posteriormente entregava esses dados para o [depoente] e
sua esposa elaborarem o 'cadastro de pessoas amigas'; [...] que nos bailes da terceira idade
promovidos pelo réu, o mesmo (sic) anunciava sua candidatura pedindo votos; [...] que durante os
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promovidos pelo réu, o mesmo (sic) anunciava sua candidatura pedindo votos; [...] que durante os
bailes eram sorteados brindes e distribuídos lanches, como salgadinhos e cachorro quente para os
frequentadores, tudo gratuitamente; [...] que na véspera da eleição de 2008, na parte da noite, o
depoente esteve no apartamento do advogado Maycon Moraes, ocasião em que [...] viu muito
dinheiro em espécie sobre uma mesa [...], sendo cada bolo acompanhado por papel no qual
estavam escritos o bairro e o nome de pessoas destinatárias do dinheiro; que tais destinatários
eram 'lideranças comunitárias' de cada uma dessas localidades; [...] que as lideranças
comunitárias que receberam dinheiro tinham o compromisso de, ao final do pleito eleitoral, enviar
ao réu os comprovantes de comparecimento à urna de todos os eleitores para a verificação pelo
próprio réu; que o depoente repassou vários desses comprovantes de comparecimento à urna para
o réu; que cada liderança estava incumbido (sic) de pagar R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada
eleitor que lhe apresentasse o comprovante comparecimento à urna" (ID 60.930.788, fl. 17);
b) depoimento de Ione de Araújo Souza, ex-cabo eleitoral do agravante e esposa de André Luiz
Rodrigues Carestiato, no sentido de que "toda sexta-feira o réu acertava com a ótica os serviços
prestados aos eleitores indicados por ele; que esses eleitores eram pessoas que procuravam o réu
em comícios e posteriormente eram encaminhadas para a depoente no comitê eleitoral; [...] que de
posse dos receituários médicos a depoente ligava para o réu perguntando se ele autorizava ou não
a compra do remédio; quando o réu autorizava a compra, entregava o dinheiro para a depoente
que, por sua vez, ia até a farmácia, comprava o remédio e depois o entregava para o eleitor" (ID
60.932.138, fl. 1);
c) depoimento de Fernando Hurtado Nunes, testemunha da própria defesa, asseverando que "[...]
intermediou uma entrega de cesta básica para Bruno [Chinaidre, seu genro] em razão do mesmo
se encontrar passando por dificuldades financeiras; que pediu essa cesta básica para o réu; que
na época o réu promovia entregas de alimentos em bailes dançantes de pessoas idosas" (ID
60.930.788, fl. 17);
d) documentos com anotações manuscritas fornecidos por André Luiz Rodrigues Carestiato, excabo eleitoral e ex-assessor parlamentar do agravante, contendo listagem de eleitores
(denominado "caderno de pessoas amigas") com nome, título de eleitor, bairro e assunto referindose a cestas básicas, consultas oftalmológicas, óculos, materiais de construção e fraldas (ID
60.930.788, fl. 17);
e) laudo pericial em computadores apreendidos no gabinete do agravante, então vereador de Nova
Friburgo/RJ, revelando "arquivos com referências à expressão 'voto' em meio a nomes e
endereços". Referidos arquivos estavam em forma de planilha, contendo "uma listagem com uma
espécie de cadastro de cerca de 830 nomes, juntamente com informações de data de nascimento,
endereço, número do título, telefone e um campo de referência no qual constam anotações tais
como 'cesta básica', 'ajuda para se aposentar', 'consulta (boca de urna)', 'ajuda material de
construção', 'consulta/óculos'" (ID 60.932.138, fl. 8).
No particular, confira-se a moldura fática delineada no voto proferido pelo Revisor (ID 60.932.138,
fls. 7-9):
A primeira testemunha a prestar depoimento foi o noticiante André Luiz Rodrigues Caristiano, que
assim afirmou:
(...) que durante a campanha eleitoral de 2008, quando da realização de comícios, o réu recebia
pessoas que lhe traziam pedidos de jogos de camisa, óculos, remédios, cestas básicas, material
de construção, entre outros favores, em troca de votos; que o réu anotava os dados dessas
pessoas em folhas de papel e posteriormente entregava esses dados para o réu e sua esposa
elaborarem o "cadastro de pessoas amigas" de fls. 17/91; que tal cadastro era preenchido pelo
depoente e sua esposa, como também pelo próprio réu e por outras pessoas que trabalhavam no
Comitê; que o réu também tinha como prática mandar que pessoas que lhe procuravam nos
comícios procurarem o depoente e sua esposa no Comitê Eleitoral para o preenchimento dos seus
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Comitê; que o réu também tinha como prática mandar que pessoas que lhe procuravam nos
comícios procurarem o depoente e sua esposa no Comitê Eleitoral para o preenchimento dos seus
dados nos mencionados cadastros; que nos bailes da terceira idade promovidos pelo réu, o
mesmo anunciava sua candidatura pedindo votos, que o réu pedia votos para o número "12222,
PDT"; que durante os bailes eram sorteados brindes e distribuídos lanches, como salgadinhos e
cachorro quente para os frequentadores, tudo gratuitamente (...) na véspera da eleição de 2008, na
parte da noite, o depoente esteve no apartamento do advogado Maycon Moraes, na Rua General
Osório, ocasião em que o depoente viu muito dinheiro em espécie sobre uma mesa, dinheiro que
estava dividido em "lotes" com papéis indicando os bairros destinatários; que o dinheiro estava
dividido amarrado em elásticos, sendo cada bolo de dinheiro acompanhado por papel no qual
estavam escritos o bairro e o nome de pessoas destinatárias do dinheiro; que tais destinatários
eram "lideranças comunitárias" de cada uma dessas localidades; (...) ; que o réu, não sendo
originário de Nova Friburgo e sim da Baixada Fluminense, pediu que o depoente indicasse
lideranças políticas para tal finalidade; que o réu fez idêntico pedido para outras pessoas, visando
obter eleitorado; que o depoente desconhece a proveniência desse dinheiro; que naquela noite,
várias pessoas saíram do apartamento do advogado Maycon Moraes levando sacolas com
dinheiro; que o próprio depoente saiu levando uma sacola com dinheiro para entregar para as
lideranças que indicou na zona rural; que o combinado ente os presentes foi que o dinheiro seria
entregue para as lideranças locais ainda na véspera ou no dia da eleição pela manhã, antes da
abertura das seções eleitorais; (...) que as lideranças comunitárias que receberam dinheiro tinham
o compromisso de, ao final do pleito eleitoral, enviar ao réu os comprovantes de comparecimento à
urna de todos os eleitores para a verificação pelo próprio réu; que o depoente repassou vários
desses comprovantes de comparecimento à urna para o réu; que cada liderança estava incumbido
de pagar R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada eleitor que lhe apresentasse o comprovante
comparecimento à urna; que então, após os pagamentos realizados, as lideranças deveriam
apresentar para o réu os comprovantes de comparecimento à urna então recolhidos como uma
forma de "prestação de contas" ao réu; que cada liderança tinha obrigação de devolver eventual
sobra de dinheiro; que cada liderança indicava previamente os prováveis eleitores do réu; que
assim o réu fazia uma estimativa da quantia em dinheiro que deveria destinar para cada liderança
na véspera da eleição; que após a eleição, de posse da relação de eleitores indicados por cada
liderança e também de posse dos respectivos comprovantes de comparecimento às urnas, o réu
checava a correção dos pagamentos realizados, sendo exigido de cada liderança a devolução de
eventuais quantias excedentes (...).(fls. 566/571)
A testemunha Ione de Araújo Souza, atuante na campanha do réu, confirmou e complementou o
discurso de André Luiz, seu companheiro, confira-se:
(...) que recebia pessoas indicadas pelo réu e levava as mesmas até a ótica Precisão, aos
cuidados do gerente "Ary"; (...) que as pessoas que eram levadas até Ary eram indicadas pelo réu;
que toda sexta-feira o réu "acertava com a ótica os serviços prestados aos eleitores indicados por
ele"; que esses eleitores eram pessoas que procuravam o réu em comícios e posteriormente eram
encaminhadas para a depoente no comitê eleitoral (...); que durante a campanha eleitoral no
comitê do réu, a depoente também atendia pessoas que lá chegavam com receituários médicos;
que de posse dos receituários médicos a depoente ligava para o réu perguntando se ele autorizava
ou não a compra do remédio; quando o réu autorizava a compra, entregava o dinheiro para a
depoente que, por sua vez ia até a farmácia, comprava o remédio e depois o entregava para o
eleitor (...).(fls. 573/577)
[...]
Por fim, a testemunha arrolada pela defesa, Fernando Hurtado Nunes, confirmou a oferta de
benesse do candidato para seu genro Bruno Chinaidre:
intermediou uma entrega de cesta básica para Bruno [Chinaidre, seu genro] em razão do mesmo
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intermediou uma entrega de cesta básica para Bruno [Chinaidre, seu genro] em razão do mesmo
se encontrar passando por dificuldades financeiras; que pediu essa cesta básica para o réu; que
na época o réu promovia entregas de alimentos em 'bailes dançantes de pessoas idosas'; que o
depoente pediu essa cesta básica diretamente ao réu; que em nenhum momento o réu
condicionou a entrega da cesta a pedido de votos; que o depoente efetivamente entregou essa
cesta básica para Bruno Chinaidre (fl. 580/582).
[...]
Demais disso, apesar de curiosamente não mencionado pelo Juízo sentenciante, tampouco pela
defesa ou pelo Ministério Público, de uma análise detida do farto acervo probatório produzido, este
revisor localizou um elemento que deve ser considerado fundamental a respaldar todo o discurso
probatório oral, bem como a tão questionada pela defesa listagem contendo o "cadastro de
pessoas amigas": a prova pericial produzida.
Com efeito, a partir da busca e apreensão determinada pelo juízo em computadores do gabinete
do então vereador eleito (fl. 149), ora réu, foram extraídos diversos dados para arquivos de mídia,
bem como produzidos laudos técnicos, um dos quais especialmente, em determinado trecho,
chamou a atenção deste revisor, conforme passo a reproduzir:
"Foram encontrados, em arquivos 'adt' (Pessoas.adt), referências à expressão "voto" em meio a
expressão aparentemente associadas a nomes e endereços. Verificou-se que tais arquivos
referem-se a tabelas de banco de dados (Advantage Data Server table). Por meio de aplicativo
"bloco de notas" ou similar, é possível o acesso a conteúdo não formatado dos referidos arquivos.
Por meio de programa Advantage Data Architect encontrado no material objeto de exame mostrouse viável exportar, no sistema virtualizado, para formato de planilha o conteúdo das tabelas
'Pessoas. adt' encontradas. Tal conteúdo encontra-se acessível na seção prefixo 'pessoas.adt.
xlsx', definida na apresentação do disco anexo, para as devidas considerações investigativas e
legais ou outras fora do escopo técnico deste exame de Computação" (fl. 329).
Diante de tais informações, tomei o cuidado de conferir o conteúdo da mídia colacionada à fl. 332 e
pude verificar que o referido arquivo, apresentado em forma de planilha, contém uma listagem com
uma espécie de cadastro de cerca de 830 nomes, juntamente com informações de data de
nascimento, endereço, número do título, telefone e um campo de referência no qual constam
anotações tais como "cesta básica", "ajuda para se aposentar", "consulta (boca de urna)", "ajuda
material de construção", "consulta/óculos".
Ora, tais dados saltam aos olhos quando confrontados com aqueles constantes da listagem a
instruir a peça acusatória, tida pela defesa como supostamente fraudulenta e manipulada. Isso
porque ao que se pôde verificar de uma simples pesquisa por amostragem, trata-se de
informações exatamente coincidentes, tornando nítida a percepção de que os documentos
manuscritos serviram de rascunho para posterior digitalização nos computadores do vereador
eleito, a descortinar o esquema arquitetado pelo réu para a compra de votos com a finalidade de
ascender ao mandato eletivo.
Dessa forma, resta inquestionável o valor probatório do cadastro de pessoas constante dos autos,
encontrando-se tais provas documentais inegavelmente afinadas com todo o discurso probatório
oral produzido, inclusive no que concerne à narrativa acerca da distribuição vultosa de quantias
financeiras destinadas à compra de votos.
(sem destaques no original)
Como se vê, além do depoimento da própria testemunha de defesa afirmando que pediu "cesta
básica diretamente ao réu" (ID 60.932.138, fl. 8), o laudo pericial em computadores apreendidos no
gabinete do vereador revela arquivos (em forma de planilha) com referências à expressão voto em
meio a nomes, endereços, número de títulos de eleitores e benesses de diversas ordens (tais
como cestas básicas, auxílio para se aposentar, consultas, materiais de construção e óculos).
Assim, a prova pericial corrobora a prova documental, pois, conforme ressaltou o TRE/RJ, "trata-se
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como cestas básicas, auxílio para se aposentar, consultas, materiais de construção e óculos).
Assim, a prova pericial corrobora a prova documental, pois, conforme ressaltou o TRE/RJ, "trata-se
de informações exatamente coincidentes, tornando nítida a percepção de que os documentos
manuscritos serviram de rascunho para posterior digitalização nos computadores do vereador
eleito, a descortinar o esquema arquitetado pelo réu para a compra de votos com a finalidade de
ascender ao mandato eletivo" (ID 60.932.138, fl. 9).
Ressalte-se, ainda, a conclusão do voto do Revisor acerca do seu convencimento da prática
delituosa a partir da coexistência de vastos elementos (provas testemunhais e documentais)
quanto à "distribuição vultosa de quantias financeiras destinadas à compra de votos" (ID
60.932.138, fl. 9).
Verifica-se, nesse contexto, que o aresto regional se fundamentou em prova válida, irrefutável e
harmônica. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda o reexame de fatos
em sede extraordinária.
4. Suspensão Condicional do Processo: Descabimento
O agravante alega preencher todos os requisitos autorizadores da suspensão condicional do
processo.
Contudo, nos termos da Súmula 243/STJ, referido benefício "[...] não é aplicável em relação às
infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva,
quando a pena cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o
limite de um (01) ano".
Na espécie, conforme se depreende do aresto a quo, o crime de compra de votos foi praticado em
continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). Veja-se, no particular, o seguinte trecho (ID
60.932.138, fls. 2-3):
A continuidade delitiva, tal como reconhecida pelo d. magistrado monocrático, resta igualmente
evidenciada. Segundo se extrai da bem lançada sentença (fl. 964), "a continuidade delitiva
sustentada na Denúncia também restou evidenciada, haja vista que a entrega da cesta básica e o
oferecimento de tratamento oftalmológico para os eleitores Bruno Chinaidre Borges e Hugo Vieira
Andrade, comprovados, respectivamente, às fls. 685 e 580/581, configuram dois crimes da mesma
espécie (corrupção eleitoral) e assemelhados no tempo (durante a campanha de 2008) e na
maneira de execução (oferecimento de dádivas ou vantagens), nos termos do artigo 71 do Código
Penal".
(sem destaque no original)
5. Dosimetria da Pena
No tocante à primeira fase da dosimetria, o TRE/RJ reformou em parte a sentença para afastar o
juízo desfavorável quanto à personalidade do agente, fixando a pena-base em um ano e 11 meses
de reclusão e nove dias-multa com esteio em duas espécies de circunstâncias judiciais negativas
do art. 59 do Código Penal, a saber:
a) culpabilidade, revelada pelo "impacto da conduta do condenado no pleito" diante do "maior grau
de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente" (ID 60.932.138, fl. 3);
b) circunstâncias do crime, devido à "distribuição de vultosa quantia destinada à compra de votos,
o que demonstra a potencialidade - e mesmo sua disposição - de influir diretamente no resultado
do pleito" (ID 60.932.138, fl. 3).
Do mesmo modo, em seu voto, o Revisor entendeu presentes as duas circunstâncias, com as
seguintes motivações:
a) culpabilidade, "dado o alto grau de reprovabilidade da conduta perpetrada, uma vez que não se
tratou de mero crime isolado, tendo de fato o condenado colocado em risco a lisura das eleições"
(ID 60.932.138, fl. 10);

b) circunstância do crime, "extremamente gravosa, revelada pelo verdadeiro esquema arquitetado
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b) circunstância do crime, "extremamente gravosa, revelada pelo verdadeiro esquema arquitetado
pelo réu, altamente estruturado e organizado, de compra de votos, com o propósito de se eleger,
ao realizar considerável distribuição de dinheiro, conforme restou demonstrado dos depoimentos
pessoais e provas documentais" (ID 60.932.138, fl. 10).
Destaquem-se os mencionados votos (ID 60.932.138, fls. 3 e 10):
[voto do Relator]
Da análise das circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do Código Penal, entendeu por bem
o magistrado por estabelecer a pena base em 02 (dois) anos, tomando por desfavoráveis a
culpabilidade e personalidade do agente, bem assim as circunstâncias do crime.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, o bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 299 do
Código Eleitoral é a liberdade de voto do eleitor, a possibilidade de que exerça o direito de escolha
de seus representantes com base, unicamente, em suas convicções.
Nesse sentido, o impacto da conduta do condenado no pleito é razão que impõe seja exacerbada a
pena base, haja vista o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente.
Da mesma maneira, as circunstâncias do crime se mostram extremamente gravosas. Nesse
sentido, o r. decisum guerreado destaca o surgimento, no curso da instrução probatória, de
evidências dando conta da distribuição de vultuosa quantia destinada à compra de votos, o que
demonstra a potencialidade - e mesmo sua disposição - de influir diretamente no resultado do
pleito.
Assim, estabeleço a pena base em 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 9 (nove) diasmulta no valor de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.
(sem destaques no original)
------------------------------[voto do Revisor]
Com efeito, considero justificada a majoração da pena-base pela culpabilidade dado o alto grau de
reprovabilidade da conduta perpetrada, uma vez que não se tratou de mero crime isolado, tendo de
fato o condenado colocado em risco a lisura das eleições.
Da mesma maneira, julgo correta a elevação lastreada na circunstância do crime extremamente
gravosa, revelada pelo verdadeiro esquema arquitetado pelo réu, altamente estruturado e
organizado, de compra de votos, com o propósito de se eleger, ao realizar considerável
distribuição de dinheiro, conforme restou demonstrado dos depoimentos pessoais e provas
documentais.
Por outro lado, entendo por bem afastar o juízo negativo pertinente à personalidade do agente,
lastreada em duas anotações em sua FAC, porquanto tal posicionamento esbarra na orientação
assente na jurisprudência acerca da inadmissão da valoração dessa circunstância de forma
imprecisa, sob pena de inadequada incidência do denominado "Direito Penal do Autor".
(sem destaques no original)
No tocante à majoração da pena-base com supedâneo nas circunstâncias do crime, a Corte de
Origem ponderou elementos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do agravante
que se utilizou de extensa e engenhosa operação de compra de votos nas Eleições 2008.
Com efeito, essa circunstâncias foram valoradas com base nas particularidades da conduta ilícita,
com referência expressa aos seus aspectos quantitativos ("distribuição de vultosa quantia
destinada à compra de votos") e qualitativos ("verdadeiro esquema arquitetado pelo réu, altamente
estruturado e organizado, de compra de votos, com o propósito de se eleger"), o que permite
concluir o acerto do decisum regional no ponto.
Por outro vértice, de fato, quanto à culpabilidade do agente, o TRE/RJ não especificou eventos
concretos e idôneos extraídos dos autos que justifiquem o incremento da reprimenda, utilizando-se
de argumentos genéricos e abstratos atinentes ao impacto da conduta no pleito, o que não se
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de argumentos genéricos e abstratos atinentes ao impacto da conduta no pleito, o que não se
admite.
Desse modo, afasto o juízo negativo da culpabilidade, remanescendo apenas como vetorial
desfavorável do art. 59 do Código penal apenas as circunstâncias do crime.
Nesse contexto e tendo em vista as nuances do delito que envolve sofisticado e amplo esquema
de compra de votos engendrado para beneficiar o agravante na disputa eleitoral em detrimento dos
demais competidores, mostra-se razoável fixar a pena-base em um ano e oito meses de reclusão e
nove dias-multa.
Uma vez redimensionada a pena-base, passo a equacionar o novo quantum da sanção nas duas
fases seguintes a partir do que decidiu o TRE/RJ no particular.
No tocante à segunda fase da dosimetria, a Corte local considerou presente a agravante prevista
no art. 62, I, do Código Penal, sob o fundamento de que "a instrução probatória dá conta de que o
[agravante] arquitetou verdadeira organização com o manifesto intuito de praticar o crime de
corrupção eleitoral, contando com a colaboração de agentes para o sucesso da empreitada
criminosa) (ID 60.932.18, fls. 4-5).
Desse modo, estabeleço a pena intermediária em um ano, 11 meses e 25 dias de reclusão e dez
dias-multa.
Por fim, "tendo em vista a continuidade delitiva, observado o número de crimes praticados" (ID
60.932.138, fl. 4), o TRE/RJ aumentou a reprimenda em 1/6. Desse modo, considerando referida
causa de aumento, a pena definitiva do agravante resulta em dois anos, três meses e 24 dias de
reclusão e 11 dias-multa, no valor de um salário mínimo vigente à época do fato.
6. Substituição da Pena: Descabimento
Nos termos do art. 44, III, do Código Penal, "[a]s penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando" "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social
e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente".
Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, "[q]uando há circunstância judicial
considerada em desfavor do réu, não há como conceder o benefício da substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos, à luz do disposto no art. 44, III, do Código Penal"
(HC 225.001/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 1/2/2013).
No caso dos autos, na linha do que decidiu a Corte de origem, é incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto pesa contra o agravante uma
circunstância judicial negativa que motivou o aumento da sanção na primeira fase.
7. Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno apenas para afastar a culpabilidade
como circunstância judicial negativa e fixo a pena definitiva em dois anos, três meses e 24 dias de
reclusão e 11 dias-multa, no valor de um salário mínimo vigente à época do fato.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
gR-REspEl nº 0000064-12.2011.6.19.0026/RJ. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Agravante:
Luciano Campos Faria (Advogados: Leandro Bessa da Silva - OAB: 107311/RJ e outros).
Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno apenas para
afastar a culpabilidade como circunstância judicial negativa, e fixou a pena definitiva em dois anos,
três meses e 24 dias de reclusão e 11 dias-multa, no valor de um salário mínimo vigente à época
do fato, nos termos do voto do relator.

Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
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Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Sérgio Banhos e Carlos Horbach.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 4.6.2021.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060069985.2020.6.16.0195
PROCESSO
RELATOR

: 0600699-85.2020.6.16.0195 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(CAMPINA GRANDE DO SUL - DF)
: Ministro Luiz Edson Fachin

AGRAVADO : COLIGAÇÃO CAMPINA PARA OS CAMPINENSES
ADVOGADO : DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (0094217/PR)
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (0027936/PR)
ADVOGADO : LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (0035267/PR)
ADVOGADO : MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (0066281/PR)
ADVOGADO : MIRIAM CIPRIANI GOMES (0016759/PR)
ADVOGADO : REGIELY ROSSI RIBEIRO (0070286/PR)
ADVOGADO : VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (0036343/PR)
AGRAVANTE : LAURA RIBEIRO DE CASTRO
ADVOGADO : MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS (0059589/PR)
ADVOGADO : TAINARA PRADO LABER (0092625/PR)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 060069985.2020.6.16.0195 - CAMPINA GRANDE DO SUL - PARANÁ
Relator: Ministro Edson Fachin
Agravante: Laura Ribeiro de Castro
Advogados: Miguelangelo dos Santos Rodrigues Lemos - OAB: 59589/PR e outra
Agravada: Coligação Campina para os Campinenses
Advogados: Luiz Fernando Zornig Filho - OAB: 27936/PR e outros
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA
EM REDES SOCIAIS DE CANDIDATA. FALTA DE INFORMAÇÃO DOS ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS NO RRC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REITERAÇÃO IPSIS LITTERIS DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 26/TSE. MANUTENÇÃO
DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento carecido de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE. Precedentes.
2. No caso, ao interpor o agravo de instrumento, a agravante não se desincumbiu de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a aduzir discordância quanto à
decisão e a reproduzir, integralmente, as alegações expostas no recurso especial, o que atraiu a
aplicação do Verbete Sumular nº 26/TSE.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
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aplicação do Verbete Sumular nº 26/TSE.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do relator.
Brasília, 10 de junho de 2021.
MINISTRO EDSON FACHIN - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhor Presidente, trata-se de agravo interno
formalizado por Laura Ribeiro de Castro contra a negativa de seguimento a agravo interposto da
inadmissão de recurso especial em que se objetiva afastar condenação ao pagamento de multa
imposta em virtude da divulgação de propaganda por meio de endereços eletrônicos não
comunicados previamente à Justiça Eleitoral.
O pronunciamento foi assim sintetizado (ID 131596238):
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA EM REDES SOCIAIS DE
CANDIDATO. FALTA DE INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO ENDEREÇO ELETRÔNICO NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). COMUNICAÇÃO PRÉVIA À
JUSTIÇA ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE. APLICAÇÃO DA LITERALIDADE DO ART. 57B, § 1º, DA LEI Nº 9.504/1997. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 21 DO CP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO IPSIS LITTERIS DAS RAZÕES DO
RECURSO ELEITORAL. SÚMULA Nº 26/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Em suas razões, sustenta a agravante que o Enunciado Sumular nº 26/TSE não poderia incidir no
caso em análise, uma vez que, embora tenha reproduzido os argumentos trazidos no recurso
especial, a decisão que negou conhecimento ao apelo foi devidamente enfrentada, não se
havendo falar em inobservância ao princípio da dialeticidade.
Aduz, ainda, existir divergência entre o entendimento adotado na decisão impugnada e o constante
de pronunciamentos alusivos ao provimento do agravo para que o especial seja analisado pelo
Colegiado, exarados pelo Ministro Mauro Campbell Marques ao examinar casos supostamente
idênticos ao ora em apreciação. Acrescenta ser necessária a adoção do mesmo procedimento
nestes autos, a fim de evitar decisões conflitantes.
Requer o provimento do agravo para ser processado e provido o especial, afastando-se a multa
aplicada.
Subsidiariamente, no caso de ser mantida a decisão agravada, pleiteia a não aplicação da multa
prevista na legislação processual civil, vez que o presente agravo não tem pretexto protelatório,
conforme evidencia o julgado supracitado, o qual demonstra a plena viabilidade de reforma da
decisão monocrática (ID 132017288, p. 12).
Instada a manifestar-se, a coligação agravada apresentou contraminuta ao agravo interno (ID
132329188).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (relator): Senhor Presidente, o agravo interno não
comporta provimento.
A agravante pretende a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de
instrumento em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, incidindo a Súmula nº 26/TSE, nestes termos (ID 131596238):
Conforme relatado, no exercício do juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná inadmitiu o recurso especial eleitoral alicerçado nos seguintes fundamentos: (i)
o TRE/PR limitou-se a aplicar a literalidade do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, não havendo
desvirtuamento da norma; (ii) a interpretação almejada pela recorrente subverteria por completo as
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desvirtuamento da norma; (ii) a interpretação almejada pela recorrente subverteria por completo as
regras atinentes à propaganda eleitoral na internet, dificultaria a fiscalização da Justiça Eleitoral e
conferiria tratamento diferenciado entre os players (ID 111208688); (iii) a conclusão exarada pela
Corte regional - alusiva à ausência de violação à liberdade de expressão - encontra-se alinhada
com o entendimento deste Tribunal Superior, no sentido de que esse direito não tem caráter
absoluto, atraindo a sanção da lei eleitoral no caso de seu descumprimento (ID 111208688); (iv)
não restou demonstrado o inevitável erro sobre a proibição, razão pela qual não seria aplicável o
art. 21 do CP.
Todavia, ao interpor o presente agravo, a parte não se desincumbiu de seu ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, porquanto limitou-se a reproduzir, ipsis
litteris, as alegações declinadas no recurso especial, sem, contudo, apresentar elementos aptos a
infirmar a decisão impugnada.
Colhe-se da jurisprudência deste Tribunal que, à luz do princípio da dialeticidade, é inviável o
conhecimento de recurso que deixe de apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os
fundamentos da decisão recorrida, nos termos da Súmula nº 26 deste Tribunal (AgR-AI nº 42-21
/SP, de minha relatoria, DJe de 11.11.2020). No mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR Nº 26 DO TSE. PRETENSÃO DE ANÁLISE
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
1. A decisão recorrida negou seguimento ao agravo, porquanto o agravante não se desincumbiu de
afastar os fundamentos que motivaram a inadmissão do recurso especial, razão pela qual verifiquei
a necessidade de ser aplicado o Enunciado Sumular nº 26 desta Corte.
2. Da leitura das razões de agravo interno, constata-se que foi feita remissão a argumentos já
analisados, com o reforço de alguns pontos, mas sem nenhum elemento novo apto a afastar a
decisão questionada, fazendo incidir, novamente, o Enunciado Sumular nº 26 do TSE. Precedente.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, [...] o princípio da dialeticidade recursal impõe
ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de afastar todos os
fundamentos da decisão que se pretende modificar, sob pena de vê-la mantida por seus próprios
fundamentos [...] (AgR-AI nº 0600897-59/AP, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16.4.2020, DJe
de 13.5.2020).
4. Estando alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos e constatada a inexistência de
argumentos hábeis a modificá-la, o agravo interno não deve ser provido.
5. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-AI nº 0605364-42/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 16.3.2021); e
ELEIÇÕES

2018.

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS.

CAMPANHA.

DEPUTADO

FEDERAL.

DESAPROVAÇÃO. AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. SÚMULA 26
/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, a mera reiteração das teses defensivas sem
exposição dos motivos de reforma da decisão impugnada fere o princípio da dialeticidade recursal
e atrai a incidência da Súmula 26/TSE.
2. No caso, o agravante limitou-se a transcrever as mesmas razões apresentadas no apelo
especial, deixando de impugnar de forma específica o decisum de inadmissão daquele recurso.
3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.
(AgR-AI nº 0600043-89/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3.9.2020).

Logo, não merece provimento o recurso que deixa de apresentar argumentos suficientes para
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Logo, não merece provimento o recurso que deixa de apresentar argumentos suficientes para
infirmar os fundamentos do decisum vergastado e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da
Súmula nº 26 deste Tribunal, cujo enunciado diz: é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção
desta.
Ante o exposto, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE, nego seguimento ao agravo.
Em que pesem os argumentos ventilados pela agravante, verifica-se que, tal como devidamente
fundamentado na decisão fustigada, o agravo de instrumento se consubstancia em réplica literal do
recurso especial, denotando ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 26/TSE.
Com efeito, o recurso especial eleitoral manejado pela ora agravante foi inadmitido pelo Presidente
do Tribunal de origem sob os seguintes fundamentos: (i) o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
(TRE/PR) aplicou a literalidade do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, não havendo
desvirtuamento da norma; (ii) a interpretação almejada pela então recorrente subverteria por
completo as regras atinentes à propaganda eleitoral na internet, dificultaria a fiscalização da
Justiça Eleitoral e conferiria tratamento diferenciado entre os players (ID 111208688); (iii) a
conclusão exarada pela Corte regional - alusiva à ausência de violação à liberdade de expressão encontra-se alinhada com o entendimento deste Tribunal Superior, no sentido de que esse direito
não tem caráter absoluto, atraindo a sanção da lei eleitoral no caso de seu descumprimento (ID
111208688); (iv) não restou demonstrado o inevitável erro sobre a proibição, razão pela qual não
seria aplicável o art. 21 do CP.
Todavia, ao interpor o agravo de instrumento, a agravante não impugnou os susoditos
fundamentos, limitando-se a aduzir discordância quanto à decisão e a reproduzir, integralmente, as
alegações expostas no recurso especial, o que atraiu a aplicação do Verbete Sumular nº 26/TSE,
que prevê: é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
Nesse sentido são os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
PENAL. INJÚRIA ELEITORAL (ART. 326 DO CE). CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 26
/TSE. AGRAVO DESPROVIDO. MPE. PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
AGRAVO DESPROVIDO. PEDIDO DE EXECUÇÃO INDEFERIDO.
1. O agravo de instrumento carecido de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE, segundo a qual é inadmissível
o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si
só, suficiente para a manutenção desta. Precedentes.
[...]
(AgR-AI nº 592-63/MG, de minha relatoria, DJe de 6.3.2020); e
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. CÓPIA LITERAL DO APELO NOBRE ANTERIOR.
ENUNCIADO SUMULAR Nº 26 DO TSE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A agravante não afasta nenhum dos fundamentos da decisão questionada e o agravo interno é
cópia literal do recurso especial.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é imprescindível que a parte demonstre elementos
aptos a reformar a decisão combatida, sob pena de vê-la inalterada, nos termos do Verbete
Sumular nº 26 do TSE.
3. Agravo interno não provido.
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3. Agravo interno não provido.
(AgR-REspe nº 568-20/BA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 16.5.2019).
No tocante à tese de existência de divergência entre o entendimento adotado na decisão
impugnada e o constante de pronunciamentos em casos semelhantes por esta Corte, porquanto
assentada a presença de óbice processual ao conhecimento do agravo, referente à impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula nº 26/TSE, constata-se a
impossibilidade da apreciação da matéria de fundo nele veiculada.
Vê-se, portanto, que os argumentos expostos pela agravante não se sustentam diante da
fundamentação da decisão objurgada, afigurando-se insuficientes para modificá-la.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
AgR-AREspE nº 0600699-85.2020.6.16.0195/PR. Relator: Ministro Edson Fachin. Agravante:
Laura Ribeiro de Castro (Advogados: Miguelangelo dos Santos Rodrigues Lemos - OAB: 59589/PR
e outra). Agravada: Coligação Campina para os Campinenses (Advogados: Luiz Fernando Zornig
Filho - OAB: 27936/PR e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do
relator.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Sérgio Banhos e Carlos Horbach.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 10.6.2021.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060304287.2018.6.21.0000
PROCESSO
RELATOR

: 0603042-87.2018.6.21.0000 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(PORTO ALEGRE - DF)
: Ministro Luiz Edson Fachin

AGRAVANTE : TONY DE SIQUEIRA SECHI
ADVOGADO : CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA (5910900/DF)
ADVOGADO : FELIPE SANTOS CORREA (0053078/DF)
ADVOGADO : RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO (0025120/DF)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL Nº 0603042-87.2018.6.21.0000 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO
SUL
Relator: Ministro Edson Fachin
Embargante: Tony de Siqueira Sechi
Advogados: Rafael de Alencar Araripe Carneiro - OAB: 25120/DF e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA

ORDINÁRIA.

VÍCIOS.

INEXISTÊNCIA.

INCONFORMISMO.

EMBARGOS
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EMBARGOS

DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo
cabíveis somente quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro
material, o que não ocorre no presente caso.
2. Na espécie, as alegações de omissão e erro não se sustentam quando cotejadas com os
fundamentos esposados no acórdão embargado.
3. O inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável não enseja a oposição dos
embargos de declaração. Precedentes.
4. 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, 10 de junho de 2021.
MINISTRO EDSON FACHIN - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhor Presidente, trata-se de embargos de declaração
(ID 129336488) opostos por Tony de Siqueira Sechi ao acórdão deste Tribunal Superior que, à
unanimidade, desproveu o agravo regimental manejado por ele contra decisão que negara
seguimento ao agravo de instrumento, mantendo-se o acórdão regional que desaprovara suas
contas de campanha referentes ao pleito de 2018, no qual concorreu a deputado federal.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa (ID 118329838):
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. DESAPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA. PEDIDO DE JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. ALEGAÇÃO DE QUE A IRREGULARIDADE CONSISTE EM
ERRO FORMAL INAPTA A ENSEJAR DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTRADIÇÃO.
PREJUÍZO DA ANÁLISE DA CELEUMA. SÚMULA Nº 27/TSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A violação ao art. 1.022 do CPC não restou configurada, tendo em vista que a Corte regional
debruçou-se acerca da matéria subjacente aos arts. 37, § 11, da Lei nº 9.096/1995 e 47, § 2º, da
Res.-TSE nº 23.553/2017, qual seja, o momento de apresentação de documentos em prestação de
contas, ainda que de forma contrária à pretensão do ora agravante.
2. O agravante apresenta alegações contraditórias, tendo em conta que, por um lado, sustenta que
a ausência de documentação comprobatória de gastos de recursos do FEFC e a gravidade de tal
irregularidade ensejam o julgamento das contas como não prestadas e, por outro lado, argui que a
falta de tais documentos configura mero erro formal, inapto a ensejar a desaprovação das suas
contas.
3. A inexistência de elaboração, nesse contexto, prejudica a correta compreensão da celeuma
exposta, atraindo, como consequência, a incidência da Súmula nº 27/TSE.
4. Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para afastar a conclusão da decisão
agravada, devendo, portanto, ser mantida.
5. Agravo interno desprovido.
O embargante alega que esta Corte quedou-se omissa ao não manifestar-se sobre precedente
firmado na PC nº 244-66, no sentido de se admitir a juntada de documentos novos em prestação
de contas, mesmo após parecer conclusivo, ainda que não constatadas novas irregularidades.

Na sequência, afirma que não há contradição nos argumentos lançados no agravo regimental,
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Na sequência, afirma que não há contradição nos argumentos lançados no agravo regimental,
mas, sim, erro de premissa fática na análise dos argumentos apresentados (ID 129336488, p. 4).
Isso porque, prossegue, nas razões do apelo especial apontou inicialmente violação aos arts. 30,
§§ 2º e 2º-A, da Lei n. 9.504/1997 e 79 da Res. TSE n. 23.553/2017 ante a impossibilidade de
rejeição das contas por mero erro formal e, ao final, sustentou que, caso esta e. Corte entendesse
pela inadmissão da prestação de contas retificadora na qual sanou-se o erro formal, far-se-ia
necessário o julgamento das contas como não prestadas, ante a ausência de elementos mínimos
que permitam a análise das contas (ID 129336488, p. 5).
Assinala que a alteração da ordem dos referidos tópicos nas razões do agravo interno ocorreu
única e exclusivamente para observar a ordem dos argumentos apresentados na decisão então
agravada, o que pode ter conduzido Vossa Excelência à conclusão de que a argumentação
recursal seria contraditória (ID 129336488, p. 6).
Sustenta que a sequência lógica dos argumentos é: (i) deve-se reconhecer que a não entrega da
mídia física configurou mero erro formal, passível de retificação; e (ii) caso se entenda pela
inexistência de erro formal e, por conseguinte, não se admita a prestação retificadora, faz-se
necessário o julgamento das contas como não prestadas por ausência de elementos mínimos que
possibilitem a aferição da verdade real (ID 129336488, p. 6).
No ponto, defende a necessidade de acolhimento dos embargos a fim de que seja sanada a
premissa fática equivocada que fundamentou o acórdão embargado (129336488, p. 6).
Assevera, ainda, que o acórdão recorrido não analisou a tese de ofensa aos arts. 58, § 7º, e 77, §
1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, os quais determinam o julgamento de contas não prestadas em
casos como o dos autos, nos quais ausentes elementos mínimos que permitam a análise das
contas.
Aduz que, na hipótese, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe,
tendo em vista que, em razão de erro do profissional contábil do Embargante quase que a íntegra
da documentação necessária à análise das contas deixou de ser referenciada no sistema PJE
quando da referida prestação retificadora. Tanto é assim que as irregularidades alcançaram 94,5%
do total de receitas declaradas, isto é, sem a documentação da prestação retificadora não havia
nos autos documentos mínimos que permitissem conclusão diversa para aprovação das contas (ID
129336488, p. 7).
Suscita que a manutenção da desaprovação das contas viola os princípios da segurança jurídica e
da isonomia, notadamente porque outros candidatos que cometeram o erro de não entregar a
mídia eletrônica tiveram as contas desaprovadas justamente com base nos dispositivos acima
elencados (ID 129336488, p. 7).
Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (relator): Senhor Presidente, os embargos de declaração
devem ser rejeitados.
Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver, no
acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se depreende da
leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso, esses vícios não estão presentes.

O embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2021 - n. 116

Brasília, quarta-feira, 23 de junho de 2021

48

O embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação
sobre precedente firmado por este Tribunal Superior na PC nº 244-66, no sentido de se admitir a
juntada de documentos novos em prestação de contas, mesmo após parecer conclusivo, ainda que
não constatadas novas irregularidades.
Todavia, a despeito de esta Corte não se ter manifestado especificamente sobre o referido
precedente, analisou a matéria nele debatida, relativa ao momento de apresentação de
documentos em prestação de contas. Confira-se (ID 118329838, p. 6/7):
Nas suas razões recursais, o agravante insiste na tese de violação ao art. 1.022 do CPC, sob o
argumento de que a Corte regional quedou-se omissa quanto à análise dos arts. 37, § 11, da Lei nº
9.096/1995 e 47, § 2º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
Contudo, não subsiste a alegada omissão, porquanto, conforme consignado na decisão agravada,
a matéria subjacente aos referidos dispositivos, qual seja, o momento de apresentação de
documentos em prestação de contas, foi debatida pela Corte regional, ainda que de forma
contrária à pretensão do ora agravante.
Com efeito, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS) assentou que a
documentação colacionada posteriormente pelo ora agravante não foi considerada por tratar-se de
documento isolado e não de documentação complementar. Não obstante, assinalou que o setor
técnico examinara toda a documentação acostada aos autos, inclusive a prestação de contas
retificadora apresentada pelo candidato.
Confiram-se trechos do acórdão nesse sentido (ID 46247488):
Apesar da afirmação do candidato na aludida petição, no sentido de que realizou prestação
retificadora e juntou novos documentos, cumpre registrar que não foi ofertada documentação
complementar. Trata-se de documento isolado.
Não obstante, ressalte-se que a SCI já procedeu à análise de prestação retificadora apresentada
pelo candidato (ID 3400583, 3400533, 3400483, 3400433).
Portanto, a unidade técnica deste Tribunal examinou toda a documentação trazida aos autos pelo
prestador, estando as conclusões devidamente pormenorizadas no parecer conclusivo (ID
3711633).
Ademais, por ocasião do julgamento dos primeiros embargos de declaração, o Tribunal a quo
asseverou que o candidato teria sido devidamente intimado para regularizar as contas, não o
fazendo no momento oportuno e apresentando documentos posteriormente, de modo que teria
ocorrido a preclusão.
Tal conclusão está alinhada à compreensão jurisprudencial consolidada nesta Corte Superior de
que, em processos de prestação de contas, não se admite a juntada tardia de documentos quando
o candidato foi previamente intimado para suprir a(s) falha(s) identificada(s) e deixou de se
manifestar tempestivamente, haja vista a incidência da preclusão, tal como verificado na hipótese
dos autos. Nesse sentido: AgR-REspe nº 0606482-53/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
2.4.2020; AgR-AI nº 0607095-73/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13.3.2020; e AgRREspe nº 0603527-12/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13.3.2020.
Depreende-se, portanto, que o aresto regional está em conformidade com a jurisprudência pacífica
deste Tribunal Superior, desautorizando o conhecimento do recurso especial pelo alegado dissídio
pretoriano, nos termos do enunciado da Súmula nº 30/TSE, a qual se aplica igualmente aos apelos
manejados por afronta à lei (AgR-AI nº 0601387-86/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 4.8.2020).
Observa-se, portanto, que a matéria foi expressa e suficientemente analisada no acórdão
embargado, à luz da moldura fática constante do decisum proferido pelo Tribunal a quo e da
jurisprudência desta Corte, de modo que os argumentos expendidos pela parte evidenciam, na
verdade, o seu inconformismo com a negativa de provimento do agravo interno.
Quanto à alegação de ausência de contradição nos argumentos lançados no agravo regimental,
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Quanto à alegação de ausência de contradição nos argumentos lançados no agravo regimental,
sem razão o embargante.
Verifica-se que, nas razões do agravo interno, o ora embargante, após sustentar a inexistência de
jurisprudência pacífica desta Corte no tocante à possibilidade de juntada e apreciação de
documentos novos em prestação de contas após parecer conclusivo, dedicou um tópico para
alegar a realização de prequestionamento da tese relativa à violação aos arts. 58, § 7º, e 77, § 1º,
da Res.-TSE nº 23.553/2017 e sustentar, com base em tais dispositivos, a necessidade de
julgamento de suas contas como não prestadas em virtude da falta de elementos mínimos para o
respectivo exame.
Na sequência, aduziu que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo ofendera os arts. 30, §§ 2º e 2ºA, da Lei nº 9.504/1997 e 79 da Res.-TSE nº 23.553/2017, ao desaprovar as suas contas por erro
meramente formal, razão pela qual, ao final do tópico, requerera o provimento do presente agravo,
para que o recurso especial seja admitido e provido, determinando-se o retorno dos autos para que
a Corte Regional analise a documentação fiscal apresentada quando do saneamento do erro formal
(ID 54993088, p. 15/16).
A contradição entre tais argumentos é patente e restou reconhecida até pelo próprio embargante
ao afirmar, nos seus embargos, que a sequência acima relatada pode ter conduzido Vossa
Excelência à conclusão de que a argumentação recursal seria contraditória e que a sequência
lógica dos argumentos é: (i) deve-se reconhecer que a não entrega da mídia física configurou mero
erro formal, passível de retificação; e (ii) caso se entenda pela inexistência de erro formal e, por
conseguinte, não se admita a prestação retificadora, faz-se necessário o julgamento das contas
como não prestadas por ausência de elementos mínimos que possibilitem a aferição da verdade
real (ID 129336488, p. 6).
O ora embargante, contudo, nas razões do agravo interno não veiculou seus argumentos em tal
sequência lógica, prejudicando, assim, a compreensão das suas alegações, o que ensejou a
aplicação da Súmula nº 27/TSE. É o que se extrai dos seguintes trechos do acórdão embargado
(ID 118329838, p. 7):
O agravante sustenta ainda a realização de prequestionamento ficto do disposto nos arts. 58, § 7º,
e 77, § 1º, da Res.-TSE n. 23.553/2017, razão pela qual requer seja afastado o óbice da Súmula n.
72/TSE, julgando-se as contas como não prestadas (ID 54993088, p. 14), uma vez que a ausência
de elementos mínimos para análise das contas é notória e que a irregularidade alcançou 94,5% do
total das receitas declaradas pelo Agravante (ID 54993088, p. 12/13).
Na sequência, assinala que os arts. 30, §§ 2º e 2º-A, da Lei nº 9.504/1997 e 79 da Res.-TSE nº
23.553/2017 possibilitam a correção de erros formais, os quais não ensejam a desaprovação das
contas.
Nessa ordem de ideias, afirma que, tão logo constatado o erro formal cometido pelo respectivo
profissional contábil, providenciou de imediato a juntada de toda a documentação fiscal necessária
à análise das contas (ID 54993088, p. 15), razão pela qual pleiteia o provimento do agravo para
que seja admitido e provido o especial e, via de consequência, seja determinado o retorno dos
autos à origem para exame da referida documentação.
Verifica-se que as alegações acima são contraditórias, tendo em vista que, por um lado, sustentase que a ausência de documentação comprobatória de gastos de recursos do FEFC e a gravidade
de tal irregularidade ensejam o julgamento das contas como não prestadas e, por outro lado, arguise que a falta de tais documentos configura mero erro formal, inapto a ensejar a desaprovação das
contas do agravante.

A inexistência de elaboração, nesse contexto, prejudica a correta compreensão da celeuma
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2021 - n. 116

Brasília, quarta-feira, 23 de junho de 2021

50

A inexistência de elaboração, nesse contexto, prejudica a correta compreensão da celeuma
exposta, atraindo, como consequência, a incidência no ponto da Súmula nº 27/TSE: É inadmissível
recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia.
O embargante afirma ainda que o acórdão recorrido restou omisso ao não analisar a tese de
ofensa aos arts. 58, § 7º, e 77, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, os quais determinam o
julgamento de contas não prestadas em casos como o dos autos, nos quais ausentes elementos
mínimos que permitam a análise das contas.
No ponto, não há nenhuma omissão, tendo em vista que, conforme assentado em decisão
monocrática, mantida pelo acórdão ora embargado, a referida tese não foi prequestionada, o que
obstou seu conhecimento e ensejou a incidência da Súmula nº 72/TSE. Confira-se (ID 118329838,
p. 5/6):
Quanto à apontada omissão relativamente às violações aos arts. 58, § 7º, e 77, § 1º, da Res.-TSE
nº 23.553/2017, o TRE/RS, em sede de segundos embargos de declaração, asseverou tratar-se de
matéria que não teria sido ventilada anteriormente, de sorte que não há que se falar em omissão
da decisão embargada, nestes termos (ID 46249338):
[...]
Nessa senda, infere-se que a Corte a quo deixou de apreciar as alegadas violações aos arts. 58, §
7º, e 77, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017 por se tratar de inovação de tese defensiva, inexistindo,
portanto, omissões a serem supridas.
Por consectário, as apontadas transgressões, que não foram objeto de análise do acórdão regional
e não se consubstanciam em omissões, carecem do imperioso requisito do prequestionamento,
obstando o conhecimento em sede especial, nos termos do enunciado da Súmula nº 72/TSE.
Pelo que precede, observa-se que as razões apresentadas sob a alegação de omissão e erro
demonstram, na verdade, o inconformismo do embargante com o acórdão embargado e a tentativa
de rediscutir as questões já apreciadas no julgamento do agravo interno, pretensão que não
prospera na via dos embargos de declaração.
Este Tribunal Superior possui compreensão reiterada no sentido de que o mero inconformismo da
parte com decisão que lhe foi desfavorável não enseja a oposição dos embargos de declaração.
Nesse sentido: ED-AgR-AI nº 44-63/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
5.8.2019; ED-AgR-AI nº 724-43/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 2.8.2019; e ED-AgR-REspe
nº 492-21/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25.5.2018.
Pelo exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
ED-AgR-AREspE nº 0603042-87.2018.6.21.0000/RS. Relator: Ministro Edson Fachin. Embargante:
Tony de Siqueira Sechi (Advogados: Rafael de Alencar Araripe Carneiro - OAB: 25120/DF e
outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Sérgio Banhos e Carlos Horbach.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 10.6.2021.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060102885.2020.6.16.0199
: 0601028-85.2020.6.16.0199 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
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PROCESSO (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - DF)
RELATOR

: Ministro Carlos Horbach

AGRAVANTE : LUIZ CARLOS STRAMBEK
ADVOGADO : MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (0045149/PR)
ADVOGADO : MILTON CESAR DA ROCHA (0046984/PR)
AGRAVADO : COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS
ADVOGADO : MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS (0059589/PR)
ADVOGADO : TAINARA PRADO LABER (0092625/PR)
ADVOGADO : WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (0066181/PR)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 060102885.2020.6.16.0199 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ
Relator: Ministro Carlos Horbach
Agravante: Luiz Carlos Strambek
Advogados: Maira Bianca Belem Tomasoni - OAB: 45149/PR e outro
Agravada: Coligação Vamos Juntos
Advogados: Miguelângelo dos Santos Rodrigues Lemos - OAB/PR 59589 e outros
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA REDE SOCIAL. MULTA.
MANUTENÇÃO.

PRINCÍPIOS

DA

PROPORCIONALIDADE

E

DA

RAZOABILIDADE.

AFASTAMENTO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS
NÃO ATACADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, constitui obrigação do candidato, partido ou
coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.
2. Na espécie, descumprido o § 1º do art. 57-B da Lei das Eleições, porquanto ausente a
comunicação à Justiça Eleitoral das suas próprias páginas nas redes sociais Instagram/Facebook,
razão pela qual o ora agravante foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do § 5º do supracitado artigo.
3. O aresto regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior, no
julgamento do REspe nº 0601004-57/PR, ocorrido em 11.5.2021, no qual se assentou a
impossibilidade "de regularização posterior ao requerimento de registro de candidatura, bem como
de afastamento da reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao processo
eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, de
propiciar maior eficácia no controle de eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual".
4. No agravo regimental, o agravante limitou-se a sustentar que a decisão diverge de
pronunciamentos monocráticos proferidos em processos semelhantes em trâmite nesta Corte no
sentido de dar provimento ao agravo para oportuna análise do recurso especial pelo colegiado,
circunstância que atrai a Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de
impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
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impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta".
5. 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, 4 de junho de 2021.
MINISTRO CARLOS HORBACH - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO CARLOS HORBACH: Senhor Presidente, trata-se de agravo regimental
interposto por Luiz Carlos Strambek contra decisão por meio da qual o e. Ministro Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, meu antecessor, negou seguimento ao agravo movido em face da inadmissão
de seu recurso especial.
In casu, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) negou provimento ao recurso eleitoral
para manter a sentença mediante a qual julgados procedentes os pedidos postos em
representação por propaganda eleitoral irregular e, por consequência, aplicada multa, nos termos
do § 5º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Eis a ementa do acórdão regional:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS EM PERFIL
PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas naturais
(sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, informados a esta Justiça
Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda Eleitoral. Precedente T.R.E/PR.
2. Recurso conhecido e não provido. (ID nº 106892438)
No apelo especial (ID nº 106893138), alegou-se, em resumo, que:
a) "no que diz respeito à informação dos blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas a obrigatoriedade de informação a Justiça Eleitoral não é
explicita, vez que tal obrigação não consta do inciso IV do artigo 57-B" (fl. 3);
b) "a informação pode ser feita a qualquer momento, o que reforça a tese de que a ausência de
informação no momento do registro de candidatura não deve ser apenada com multa. No presente
caso (a) Recorrente informou, ainda que após o RRC, seus endereços de redes sociais" (fl. 3);
c) "a atuação do (a) Recorrente em suas redes sociais ocorreu de forma escorreita, não sendo
transmitidas notícias falsas nem propaganda de forma vedada, ou seja, a ausência de informação
dos endereços de suas redes sociais no RRC não trouxe prejuízo algum ao processo eleitoral" (fls.
3-4); e
d) "manter a multa aplicada ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (fl. 4).
Em contrarrazões (ID nº 106893388), defendeu-se, em suma, que:
a) incide no caso a Súmula nº 24/TSE;
b) "não restam dúvidas que as propagandas do(a) recorrente são irregulares, pois é obrigatória a
informação, à Justiça Eleitoral, das redes sociais, sites, blogs e afins, conquanto o mesmo não a
fez" (fl. 5);
c) "conforme consta nos autos, o(a) recorrente não efetivou o registro junto à Justiça Eleitoral em
conformidade com o disposto no art. 28, §1º, da Resolução 23.610/TSE" (fl. 6); e
d) "não há o que se falar em inobservância da sentença ao princípio da razoabilidade, haja vista
que a sanção pecuniária já foi aplicada em seu mínimo legal" (fl. 7).
O presidente do TRE/PR inadmitiu o processamento do apelo especial (ID nº 106893638) sob os
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O presidente do TRE/PR inadmitiu o processamento do apelo especial (ID nº 106893638) sob os
seguintes fundamentos:
a) "permitir que o candidato se utilize de endereços eletrônicos comunicados à Justiça Eleitoral e,
paralelamente, continuasse a divulgar sua propaganda em outros endereços e perfis, sob o
pretexto de se tratarem de sua 'página de pessoa natural' subverteria por completo as regras
atinentes à propaganda eleitoral na internet, dificultaria a fiscalização da Justiça Eleitoral e
conferiria tratamento diferenciado entre os players" (fl. 3);
b) "a alteração legislativa ocorrida em 2017 foi bastante clara ao exigir, com a introdução do §1º ao
artigo 57-B da Lei nº 9.504/97, que os candidatos comuniquem à Justiça Eleitoral os endereços de
todas as aplicações de que trata o artigo, incluindo-se, aí, as redes sociais tratadas no inciso IV" (fl.
3); e
c) "quanto à alegação de violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a multa foi
aplicada em seu mínimo legal, sendo pacífico o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no
sentido de que 'a multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor
aquém do mínimo legal' (TSE. Agravo de Instrumento nº 81736, Acórdão, Relatora Min. Rosa
Weber, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 05/03/2018)" (fl. 3).
Sobreveio agravo (ID nº 106893888), no qual se sustentou, resumidamente, que:
a) "o despacho agravado tece considerações sobre o mérito das razões recursais, o que, com todo
o respeito, não é cabível, pois o despacho de admissibilidade deve ater-se a verificar apenas se
viável o prosseguimento do recurso, o que neste caso é absolutamente viável, vez que não se
discute matéria fática, mas tão só matéria de direito, atinente à interpretação de dispositivo de lei
federal, não tendo ainda o c. Tribunal Superior Eleitoral manifestado-se sobre o assunto, pois a
alteração do dispositivo legal deu-se em 2019 e não em 2017, de forma que, talvez casos como
tais já tenham chegado ao c. Tribunal Superior Eleitoral, este ainda não decidiu sobre o caso, de
forma que não há que se falar em matéria já pacificada" (fl. 10); e
b) "embora a multa de fato tenha sido aplicada em seu mínimo legal, a invocação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade visa não diminuí-la, mas sim afastá-la, de forma que plenamente
cabível a análise de tal pleito pelo Tribunal Superior Eleitoral" (fl. 10).
Resposta ao agravo no ID nº 106894288.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo conhecimento do agravo para, nessa extensão, negar
provimento ao recurso especial. Eis a ementa do parecer:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROPAGANDA ELEITORAL. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DE ENDEREÇO ELETRÔNICO POR
CANDIDATO PARTIDO OU COLIGAÇÃO. INFRINGÊNCIA AO ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997.
APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 5º DO MESMO DISPOSITIVO
LEGAL, INDEPENDENTEMENTE DE POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. A MULTA FIXADA
DENTRE OS PARÂMETROS LEGAIS NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE.
- Parecer pelo conhecimento do agravo para, nessa extensão, negar provimento ao recurso
especial. (ID nº 130413838, fl. 1)
Mediante decisão de ID nº 132849038, o e. Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto negou
seguimento ao agravo.
Não resignado, Luiz Carlos Strambek interpõe o presente agravo regimental no qual sustenta, em
resumo, que o decisum ora atacado diverge de outras decisões proferidas em casos idênticos, a
exemplo do processo nº 0600981-14.2020.6.16.0199, em que e. Ministro Relator Mauro Campbell
Marques decidiu dar provimento ao agravo para levar a matéria à apreciação do colegiado desta
Corte Superior.
Cita como paradigmas os processos nº 0601003-72.2020.6.16.0199; 0601052-16.2020.6.16.0199;
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Cita como paradigmas os processos nº 0601003-72.2020.6.16.0199; 0601052-16.2020.6.16.0199;
0601013-19.2020.6.16.0199; 0601007-12.2020.6.16.0199; 0601002-87.2020.6.16.0199; e 060097689.2020.6.16.0199.
Assevera que "o caso dos presentes autos é exatamente o mesmo dos autos acima aduzidos,
tendo, inclusive, a mesma parte agravada e os mesmos advogados, de forma que não permitir a
chegada deste caso ao plenário é impossibilitar o exercício pleno do direito de defesa, vez que
situações absolutamente idênticas serão analisadas pelo plenário ao passo que esta não o será"
(ID nº 133199538, fl. 8).
Ao final, pugna pela reforma integral da decisão ora agravada para que, viabilizado o exame do
mérito recursal, seja reformado o acórdão regional, bem como afastada a multa cominada na
origem.
Subsidiariamente, requer "a não aplicação da multa prevista na legislação processual civil, vez que
o presente agravo não tem pretexto protelatório, e a prova maior disso é que pelo menos um
Ministro desta c. Corte deu provimento ao agravo interposto em casos exatamente iguais a este"
(ID nº 133199538, fl. 8).
Contraminuta ao agravo regimental no ID nº 133374888.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO CARLOS HORBACH (relator): Senhor Presidente, o agravo não reúne
condições de êxito, devendo ser mantida a conclusão adotada no decisum hostilizado, cujos
fundamentos reproduzo a seguir:
O agravo não merece prosperar ante a inviabilidade do recurso especial.
De início, impende destacar que, na linha da jurisprudência desta Corte, "é possível ao Tribunal a
quo adentrar no mérito recursal sem que haja usurpação de competência, uma vez que o TSE não
está vinculado ao juízo de admissibilidade realizado na instância de origem" (AgR-AI nº 118-98
/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 11.9.2017). No mesmo sentido: AgR-AI nº 8-41
/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25.2.2019.
In casu, o TRE/PR firmou que o agravante praticou propaganda eleitoral irregular, uma vez que
não indicou à Justiça Eleitoral suas redes sociais no requerimento de registro de candidatura
(RRC) conforme exigido no § 1º do art. 57-B da Lei das Eleições, razão pela qual manteve a
condenação ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 5º do
referido artigo.
Por elucidativo, confiram-se fragmentos do acórdão recorrido:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
A controvérsia dos autos cinge-se à análise da obrigatoriedade de comunicação prévia, à Justiça
Eleitoral, dos endereços eletrônicos em que será veiculada propaganda eleitoral pelos candidatos.
Quanto à possibilidade de veiculação de propaganda na Internet, o art. 57-B da Lei das Eleições
dispõe que:
[...]
No presente caso, a parte recorrente teria utilizado seu perfil junto às plataformas digitais
Facebook e Instagram, não informado à Justiça Eleitoral, para a divulgação de atos de propaganda
eleitoral, como se pode aferir nas imagens anexas à Petição Inicial.
Da leitura dos dispositivos descritos acima, constata-se a obrigatoriedade dos Partidos e seus
candidatos procederem à comunicação prévia, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos
utilizados para divulgação de propaganda eleitoral.
Todos os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de Internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, informados à esta Justiça
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naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de Internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, informados à esta Justiça
Especializada, como decidiu recentemente esta Corte:
[...]
Logo, resta evidente o desrespeito à legislação pela parte recorrente, não assistindo razão quanto
ao pleito de reforma da r. sentença.
Outrossim, também não merece prosperar o argumento de que a multa imposta não observa à
razoabilidade, vez que aplicada no mínimo legal:
[...]
Inobstante entenda que cabe à Justiça Eleitoral intervir o mínimo possível no processo eleitoral,
devendo a punição ou a vedação serem tidas como exceção, além de ser um defensor da
liberdade de expressão, não acolho os argumentos expostos pela parte recorrente, eis que atuou
em claro desrespeito com o contido na norma eleitoral, a qual impõe aos candidatos o registro
prévio, perante à Justiça Eleitoral, de seus sítios/blog/redes sociais utilizados para disseminação
de propaganda eleitoral, merecendo ser mantida a r. sentença.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral, mantendo-se a sentença que julgou
procedente a presente demanda e impôs multa no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(ID nº 106892388)
De início, registre-se que os arts. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e 28, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610
/2019 preveem que é obrigação do candidato, partido ou coligação comunicar, no requerimento de
registro de candidatura - art. 24, VIII, da Res.-TSE nº 23.609/2019 - ou no demonstrativo de
regularidade de atos partidários - não a qualquer momento, portanto -, à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos
de iniciativa de pessoa natural.
Conforme se pode extrair do acórdão regional, o agravante descumpriu os referidos dispositivos
legais (Súmula nº 24/TSE), porquanto deixou de comunicar, no RRC, à Justiça Eleitoral suas
próprias páginas nas redes sociais Instagram/Facebook, o que atrai, por imposição do legislador, a
multa prevista nos arts. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e 28, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019.
Assim, não há como prosperar a alegação do insurgente quanto ao descabimento de multa ao
argumento de que a irregularidade foi posteriormente corrigida, pois a sanção eleitoral em tela
decorre do ilícito em si (inobservância da comunicação prévia à Justiça Eleitoral), sendo
despiciendo perquirir o momento em que saneado o referido vício.
É nesse sentido o parecer ministerial:
[...] é obrigação do candidato, partido ou coligação comunicar a Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos das aplicações de que trata o art. 57-B da Lei das Eleições, inclusive
propagandas veiculadas pelas redes sociais, tais como, Facebook, Instagram e Twitter.
[...]
A única exceção feita pelo legislador foi em relação à propaganda eleitoral realizada pela pessoa
natural. Ou seja, pelo eleitor não candidato.
Essa exigência tem como objetivo o controle de possíveis irregularidades ocorridas no ambiente
virtual, possibilitando aos atores do processo eleitoral a adequada apuração e responsabilização
de eventuais infrações ali perpetradas. Nesse sentido, bem leciona Rodrigo López Zilio:
[...]
Assim, a realização de propaganda eleitoral por meio de perfil do candidato, partido ou coligação
nas mídias sociais não informado à Justiça eleitoral, mormente por envolver gastos de recursos
eleitorais de campanha, viola a regra estampada no art. 57-B da Lei das Eleições.
A comunicação dos endereços eletrônicos, dentre eles blogs, mídias sociais, sítios de mensagens
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eleitorais de campanha, viola a regra estampada no art. 57-B da Lei das Eleições.
A comunicação dos endereços eletrônicos, dentre eles blogs, mídias sociais, sítios de mensagens
instantâneas e assemelhados a serem utilizados pelos candidatos, partidos políticos ou coligações
devem constar do requerimento de registro de candidatura, nos termos do disposto no art. 24, VIII,
da Resolução TSE nº 23.609/2019, in verbis:
[...]
De forma que, acaso não informado a tempo e modo os endereços eletrônicos, a regularização a
posteriori não elide a incidência da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições,
porquanto esta é devida justamente pela inobservância da comunicação prévia à Justiça Eleitoral,
cujo objetivo precípuo é aferir a regularidade dos conteúdos postados, evitando-se, por
conseguinte, abusos no direito de manifestação, impulsionamento indevido, dentre outras
irregulares. (ID nº 130413838, fls. 6-8)
Por fim, cumpre assinalar a não incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
com o objetivo de eximir o agravante da multa cominada ou de reduzi-la aquém do mínimo definido
em lei sob pena de violação da norma eleitoral. Mutattis mutandis, o entendimento desta Corte
Superior é de que "os postulados fundamentais da proporcionalidade e da razoabilidade são
inaplicáveis para o fim de afastar a multa cominada ou aplicá-la aquém do limite mínimo definido
em lei, sob pena de vulneração da norma que fixa os parâmetros de doações de pessoas física e
jurídica às campanhas eleitorais" (AgR-REspe nº 166-28/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23.2.2015).
Verifica-se, portanto, que o entendimento explicitado pela Corte paranaense está em consonância
com a jurisprudência desta Casa, razão pela qual incide no caso o enunciado sumular nº 30/TSE,
barreira igualmente "[...] aplicável aos recursos manejados por afronta a lei" (AgR-AI nº 82-18/RS,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 11.10.2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do
Tribunal Superior Eleitoral. (ID nº 132849038, fls. 5-8)
Como se observa, consignou-se no decisum vergastado a necessidade de candidatos, partidos ou
coligações comunicarem previamente à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos quais se
veiculem propaganda eleitoral, ressalvados endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural,
nos termos preconizados no art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições.
Na espécie, consoante asseverado na decisão monocrática, o agravante deixou de indicar, no
requerimento registro de candidatura, suas próprias páginas no Instagram/Facebook, em patente
descumprimento ao estabelecido na sobredita norma, de modo que irrelevante verificar o momento
em que saneado o vício, tendo em vista que a sanção eleitoral advém da mera inobservância da
comunicação prévia do endereço eletrônico de rede social à Justiça Eleitoral, ainda que o
candidato venha a realizá-la posteriormente.
Assentou-se, por fim, a não incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
fins de desoneração do agravante ao pagamento da multa eleitoral ou de reduzi-la para aquém do
mínimo definido em lei, sob pena de ofensa à norma eleitoral.
O cotejo entre a decisão combatida e as razões do agravo interno demonstra que o agravante não
se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos que levaram à negativa de
seguimento ao agravo em recurso especial. Ao revés, limitou-se o insurgente a alegar que a
conclusão adotada na decisão recorrida destoa de pronunciamentos monocráticos proferidos pelo
e. Ministro Mauro Campbell Marques em processos semelhantes em trâmite nesta Corte, no
sentido de dar provimento ao agravo para oportuna análise do recurso especial pelo colegiado.
Tal circunstância atrai a Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de
impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta".
A propósito, é assente na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que "o princípio da
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A propósito, é assente na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que "o princípio da
dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito
capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vêlo mantido" (AgR-AI nº 265-32/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22.10.2019).
Por outro lado, ainda que ultrapassado o supracitado óbice sumular, cumpre registrar que o aresto
regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior, no julgamento do
REspe nº 0601004-57/PR, ocorrido em 11.5.2021, cujo acórdão foi assim ementado:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.

CANDIDATO

A

VEREADOR.

INOBSERVÂNCIA.

OBRIGATORIEDADE.

COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§ 1º E 5º, DA LEI Nº
9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA.

IMPOSSIBILIDADE.

FINALIDADE

DA

NORMA.

CONTROLE

PRÉVIO.

EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO
VALOR MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] mesmo as matérias de ordem pública não
prescindem do requisito do prequestionamento. [...]" (AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, julgado em 4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do
julgamento indeferido.
2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona Eleitoral, que, ao
acolher representação proposta pela Coligação Vamos Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael
Antonio Marenda Soares, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do
art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços eletrônicos
sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.
3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos
os endereços eletrônicos constantes dos incisos do referido dispositivo legal, desde que não
pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais,
perfis de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser,
obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou
no demonstrativo de regularidade de atos partidários.
4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao requerimento de registro de
candidatura, bem como de afastamento da reprimenda pecuniária com base em alegada ausência
de prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B da Lei
nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de eventuais irregularidades ocorridas no
âmbito virtual.
5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte
Superior, no sentido de que não se aplicam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
com o fim de reduzir a multa para valor inferior ao patamar mínimo legal. (REspe nº 0601004-57
/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, acórdão pendente de publicação - grifei)
Logo, não há reparo a ser feito na solução perfilhada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
AgR-AREspE nº 0601028-85.2020.6.16.0199/PR. Relator: Ministro Carlos Horbach. Agravante:
Luiz Carlos Strambek (Advogados: Maira Bianca Belem Tomasoni - OAB: 45149/PR e outro).
Agravada: Coligação Vamos Juntos (Advogados: Miguelângelo dos Santos Rodrigues Lemos - OAB
/PR 59589 e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2021 - n. 116

Brasília, quarta-feira, 23 de junho de 2021

58

/PR 59589 e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do relator.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Sérgio Banhos e Carlos Horbach.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 4.6.2021.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060106175.2020.6.16.0199
PROCESSO
RELATOR

: 0601061-75.2020.6.16.0199 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - DF)
: Ministro Carlos Horbach

AGRAVANTE : SALIM IBRAHIME
ADVOGADO : MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (0045149/PR)
ADVOGADO : MILTON CESAR DA ROCHA (0046984/PR)
AGRAVADO : COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS
ADVOGADO : MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS (0059589/PR)
ADVOGADO : TAINARA PRADO LABER (0092625/PR)
ADVOGADO : WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (0066181/PR)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 060106175.2020.6.16.0199 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ
Relator: Ministro Carlos Horbach
Agravante: Salim Ibrahime
Advogados: Maira Bianca Belem Tomasoni - OAB: 45149/PR e outro
Agravada: Coligação Vamos Juntos
Advogados: Miguelangelo dos Santos Rodrigues Lemos - OAB/PR 59589 e outros
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA REDE SOCIAL. MULTA.
MANUTENÇÃO.

PRINCÍPIOS

DA

PROPORCIONALIDADE

E

DA

RAZOABILIDADE.

AFASTAMENTO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS
NÃO ATACADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, constitui obrigação do candidato, partido ou
coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.
2. Na espécie, descumprido o § 1º do art. 57-B da Lei das Eleições, porquanto ausente a
comunicação à Justiça Eleitoral da sua própria página na rede social Facebook, razão pela qual o
ora agravante foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do § 5º do supracitado artigo.
3. O aresto regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior, no
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3. O aresto regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior, no
julgamento do REspe nº 0601004-57/PR, ocorrido em 11.5.2021, no qual se assentou a
impossibilidade "de regularização posterior ao requerimento de registro de candidatura, bem como
de afastamento da reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao processo
eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, de
propiciar maior eficácia no controle de eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual".
4. No agravo regimental, o agravante limitou-se a sustentar que a decisão diverge de
pronunciamentos monocráticos proferidos em processos semelhantes em trâmite nesta Corte no
sentido de dar provimento ao agravo para oportuna análise do recurso especial pelo colegiado,
circunstância que atrai a Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de
impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta".
5. 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, 4 de junho de 2021.
MINISTRO CARLOS HORBACH - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO CARLOS HORBACH: Senhor Presidente, trata-se de agravo regimental
interposto por Salim Ibrahime contra decisão por meio da qual o e. Ministro Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, meu antecessor, negou seguimento ao agravo aviado em face da inadmissão de
seu recurso especial.
In casu, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) negou provimento ao recurso eleitoral
para manter a sentença mediante a qual julgada procedente representação eleitoral por
propaganda eleitoral irregular e aplicada multa, nos termos do § 5º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Eis a ementa do acórdão regional:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS EM PERFIL
PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas naturais
(sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, informados a esta Justiça
Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda Eleitoral. Precedente T.R.E/PR.
2. Recurso conhecido e não provido. (ID nº 117677338)
No apelo especial (ID nº 117677538), o recorrente alegou violação ao art. 57-B da Lei nº 9.504/97,
com base nos seguintes argumentos:
a) a legislação eleitoral não estabelece, de forma explícita, a necessidade de informação dos
endereços das redes sociais dos candidatos no requerimento de registro de candidatura, ao
contrário do que ocorre quanto aos sítios eletrônicos dos candidatos, cuja exigência é expressa no
texto normativo, "de forma que eventual dúvida quanto a aplicação da legislação vigente deve ser
solvida em benefício do candidato, vez que estamos tratando de direito fundamental votar e ser
votado" (ID nº 117677538, fl. 5);
b) sobredita informação pode ser realizada a qualquer momento, tendo o recorrente informado o
endereço de suas redes sociais, ainda que após o requerimento de registro de candidatura,
circunstância que afasta a aplicação da multa;
c) as redes sociais não foram utilizadas para divulgação de propaganda falsa e/ou vedada, não
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c) as redes sociais não foram utilizadas para divulgação de propaganda falsa e/ou vedada, não
havendo prejuízo ao processo eleitoral, razão pela qual a incidência da multa é contrária ao
objetivo da norma, qual seja, evitar o anonimato e permitir a fiscalização da Justiça Eleitoral; e
d) a manutenção da sanção pecuniária viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
por se tratar de penalidade idêntica à cominada nos casos de utilização de outdoor, prática mais
grave do que a ausência de informação dos endereços das redes sociais dos candidatos no
registro de candidatura.
Ao final, requereu conhecimento e provimento do recurso especial a fim de que seja reformado
integralmente o acórdão recorrido e de que seja afastada a aplicação da multa.
Contrarrazões ao recurso especial no ID nº 117677738.
O presidente do TRE/PR inadmitiu o processamento do apelo nobre aos argumentos de:
a) inexistência de verossimilhança na alegação de ofensa ao art. 57-B da Lei nº 9.504/97, pois "
permitir que o candidato se utilize de endereços eletrônicos comunicados à Justiça Eleitoral e,
paralelamente, continuasse a divulgar sua propaganda em outros endereços e perfis, sob o
pretexto de se tratarem de sua "página de pessoa natural" subverteria por completo as regras
atinentes à propaganda eleitoral na internet, dificultaria a fiscalização da Justiça Eleitoral e
conferiria tratamento diferenciado entre os players" (ID nº 117678038, fl. 3); e
b) não ocorrência de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto
aplicada a multa em seu mínimo legal, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior de que
tal penalidade não pode ser reduzida aquém do valor mínimo.
No agravo (ID nº 117678288), Salim Ibrahime suscitou, preliminarmente, a nulidade da decisão
agravada por não caber ao TRE/PR adentrar no mérito recursal, limitada sua atuação à análise dos
pressupostos de admissibilidade do apelo.
No mérito, o ora agravante rebateu os fundamentos da decisão agravada ao afirmar que as razões
expostas no recurso especial apontaram interpretação equivocada da Lei Eleitoral pelo Tribunal a
quo, razão pela qual entendeu ser plenamente viável o seguimento do apelo nobre para fins de
uniformização de interpretação por esta Corte Superior.
Quanto à multa, asseverou que, não obstante sua aplicação no patamar mínimo, invocou os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o escopo de afastá-la e não de diminuí-la.
Contraminuta à ID nº 117678638.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo conhecimento do agravo e, nessa extensão, pelo
desprovimento do recurso especial. Eis a ementa do parecer:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROPAGANDA ELEITORAL. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DE ENDEREÇO ELETRÔNICO POR
CANDIDATO PARTIDO OU COLIGAÇÃO. INFRINGÊNCIA AO ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997.
APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 5º DO MESMO DISPOSITIVO
LEGAL, INDEPENDENTEMENTE DE POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. A MULTA FIXADA
DENTRE OS PARÂMETROS LEGAIS NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE.
- Parecer pelo conhecimento do agravo para, nessa extensão, negar provimento ao recurso
especial. (ID nº 130334688)
Mediante decisão de ID nº 132938988, o e. Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto negou
seguimento ao agravo.
Não resignado, Salim Ibrahime interpõe o presente agravo regimental no qual sustenta que o
decisum ora atacado diverge de outras decisões proferidas em casos idênticos, a exemplo do

processo nº 0600981-14.2020.6.16.0199, em que e. Ministro Relator Mauro Campbell Marques
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processo nº 0600981-14.2020.6.16.0199, em que e. Ministro Relator Mauro Campbell Marques
decidiu dar provimento ao agravo para levar a matéria à apreciação do colegiado desta Corte
Superior.
Cita como paradigmas os processos nº 0601003-72.2020.6.16.0199; 0601052-16.2020.6.16.0199;
0601013-19.2020.6.16.0199; 0601007-12.2020.6.16.0199; 0601002-87.2020.6.16.0199; e 060097689.2020.6.16.0199.
Assevera que "o caso dos presentes autos é exatamente o mesmo dos autos acima aduzidos,
tendo, inclusive, a mesma parte agravada e os mesmos advogados, de forma que não permitir a
chegada deste caso ao plenário é impossibilitar o exercício pleno do direito de defesa, vez que
situações absolutamente idênticas serão analisadas pelo plenário ao passo que esta não o será"
(ID nº 133201138, fl. 8).
Ao final, pugna pela reforma integral da decisão ora agravada para que, viabilizado o exame do
mérito recursal, seja reformado o acórdão regional, bem como afastada a multa cominada na
origem.
Subsidiariamente, requer "a não aplicação da multa prevista na legislação processual civil, vez que
o presente agravo não tem pretexto protelatório, e a prova maior disso é que pelo menos um
Ministro desta c. Corte deu provimento ao agravo interposto em casos exatamente iguais a este" (
ID nº 133201138, fl. 8).
Contraminuta ao agravo regimental no ID nº 117677738.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO CARLOS HORBACH (relator): Senhor Presidente, o agravo não reúne
condições de êxito, devendo ser mantida a conclusão adotada no decisum hostilizado, cujos
fundamentos reproduzo a seguir:
O agravo não merece prosperar ante a inviabilidade do recurso especial.
De início, impende destacar que, na linha da jurisprudência desta Corte, "é possível ao Tribunal a
quo adentrar no mérito recursal sem que haja usurpação de competência, uma vez que o TSE não
está vinculado ao juízo de admissibilidade realizado na instância de origem" (AgR-AI nº 118-98
/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 11.9.2017). No mesmo sentido: AgR-AI nº 8-41
/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25.2.2019.
No tocante ao mérito, o TRE/PR assentou que o agravante praticou propaganda eleitoral irregular,
uma vez que não indicou à Justiça Eleitoral sua rede social no registro da candidatura, conforme
exigido no § 1º do art. 57-B da Lei das Eleições, razão pela qual manteve a condenação ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 5º do referido artigo.
Por elucidativo, confira-se a fundamentação perfilhada no acórdão recorrido:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
A controvérsia dos autos cinge-se à análise da obrigatoriedade de comunicação prévia, à Justiça
Eleitoral, dos endereços eletrônicos em que será veiculada propaganda eleitoral pelos candidatos.
Quanto à possibilidade de veiculação de propaganda na Internet, o art. 57-B da Lei das Eleições
dispõe que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato,
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III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato,
partido ou coligação;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa
de pessoa o natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante
todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.
No presente caso, a parte recorrente teria utilizado seu perfil junto à plataforma digital Facebook,
não informado à Justiça Eleitoral, para a divulgação de atos de propaganda eleitoral, como se pode
aferir nas imagens anexas à Petição Inicial.
Da leitura dos dispositivos descritos acima, constata-se a obrigatoriedade dos Partidos e seus
candidatos procederem à comunicação prévia, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos
utilizados para divulgação de propaganda eleitoral.
Todos os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de Internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, informados à esta Justiça
Especializada, como decidiu recentemente esta Corte:
[...]
Logo, resta evidente o desrespeito à legislação pela parte recorrente, não assistindo razão quanto
ao pleito de reforma da r. sentença.
Outrossim, também não merece prosperar o argumento de que a multa imposta não observa à
razoabilidade, vez que aplicada no mínimo legal:
Art. 57-B
(...)
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa.
Inobstante entenda que cabe à Justiça Eleitoral intervir o mínimo possível no processo eleitoral,
devendo a punição ou a vedação serem tidas como exceção, além de ser um defensor da
liberdade de expressão, não acolho os argumentos expostos pela parte recorrente, eis que atuou
em claro desrespeito com o contido na norma eleitoral, a qual impõe aos candidatos o registro
prévio, perante à Justiça Eleitoral, de seus sítios/blog/redes sociais utilizados para disseminação
de propaganda eleitoral, merecendo ser mantida a r. sentença. (ID nº 117677238, fls. 2-4)
Nos termos do art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições, é obrigação do candidato, partido ou coligação
comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos quais se veiculem propaganda eleitoral,
salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.
Conforme se pode extrair do acórdão regional, é incontroverso que o agravante descumpriu o
aludido dispositivo legal, porquanto deixou de comunicar à Justiça Eleitoral sua própria página na
rede social Facebook.

Assim, não há como prosperar a alegação do insurgente quanto ao descabimento de multa, ao
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Assim, não há como prosperar a alegação do insurgente quanto ao descabimento de multa, ao
argumento de que a irregularidade foi corrigida no prazo legal, pois a sanção eleitoral em tela
decorre do ilícito em si (inobservância da comunicação prévia à Justiça Eleitoral), sendo
despiciendo perquirir o momento em que saneado o referido vício.
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do parecer da d. Procuradoria-Geral Eleitoral, o qual
adoto como razão de decidir:
De forma que, acaso não informado a tempo e modo os endereços eletrônicos, a regularização a
posteriori não elide a incidência da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições,
porquanto esta é devida justamente pela inobservância da comunicação prévia à Justiça Eleitoral,
cujo objetivo precípuo é aferir a regularidade dos conteúdos postados, evitando-se, por
conseguinte, abusos no direito de manifestação, impulsionamento indevido, dentre outras
irregulares.
A exigência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral tampouco viola o direito a livre manifestação
do pensamento, haja vista que, conforme reiterada jurisprudência dessa Corte Eleitoral, "a livre
manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e o direito de crítica não encerram direitos
ou garantias de caráter absoluto, atraindo a sanção da Lei Eleitoral no caso do seu
descumprimento" (ID nº 130334688, fl. 7 - grifei)
Por fim, cumpre assinalar a não incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
com o objetivo de eximir o agravante da multa cominada ou de reduzi-la aquém do mínimo definido
em lei sob pena de violação da norma eleitoral. Mutattis mutandis, o entendimento desta Corte
Superior é de que "os postulados fundamentais da proporcionalidade e da razoabilidade são
inaplicáveis para o fim de afastar a multa cominada ou aplicá-la aquém do limite mínimo definido
em lei, sob pena de vulneração da norma que fixa os parâmetros de doações de pessoas física e
jurídica às campanhas eleitorais" (AgR-REspe nº 166-28/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23.2.2015).
Logo, não havendo nada a acolher quanto às alegações do agravante, o acórdão regional não
merece reparos.
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do
Tribunal Superior Eleitoral. (ID nº 132938988, fls. 4-7)
Como se observa, consignou-se no decisum vergastado a necessidade de candidatos, partidos ou
coligações comunicarem previamente à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos quais se
veiculem propaganda eleitoral, ressalvados endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural,
nos termos preconizados no art. 57, § 1º, da Lei das Eleições.
Na espécie, consoante asseverado na decisão monocrática, o agravante deixou de indicar, no
registro de candidatura, sua própria página no Facebook, em patente descumprimento ao
estabelecido na sobredita norma, de modo que irrelevante verificar o momento em que saneado o
vício, tendo em vista que a sanção eleitoral advém da mera inobservância da comunicação prévia
do endereço eletrônico de rede social à Justiça Eleitoral, ainda que o candidato venha a realizá-la
posteriormente.
Assentou-se, por fim, a não incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
fins de desoneração do agravante ao pagamento da multa eleitoral ou de reduzi-la para aquém do
mínimo definido em lei, sob pena de ofensa à norma eleitoral.
O cotejo entre a decisão combatida e as razões do agravo interno demonstra que o agravante não
se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos que levaram à negativa de
seguimento ao agravo em recurso especial. Ao revés, limitou-se o insurgente a alegar que a
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conclusão adotada na decisão recorrida destoa de pronunciamentos monocráticos proferidos pelo
e. Ministro Mauro Campbell Marques em processos semelhantes em trâmite nesta Corte, no
sentido de dar provimento ao agravo para oportuna análise do recurso especial pelo colegiado.
Tal circunstância atrai a Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de
impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta".
A propósito, é assente na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que "o princípio da
dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito
capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vêlo mantido" (AgR-AI nº 265-32/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22.10.2019).
Por outro lado, ainda que ultrapassado o supracitado óbice sumular, cumpre registrar que o aresto
regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior, no julgamento do
REspe nº 0601004-57/PR, ocorrido em 11.5.2021, cujo acórdão foi assim ementado:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.

CANDIDATO

A

VEREADOR.

INOBSERVÂNCIA.

OBRIGATORIEDADE.

COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§ 1º E 5º, DA LEI Nº
9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA.

IMPOSSIBILIDADE.

FINALIDADE

DA

NORMA.

CONTROLE

PRÉVIO.

EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO
VALOR MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] mesmo as matérias de ordem pública não
prescindem do requisito do prequestionamento. [...]" (AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, julgado em 4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do
julgamento indeferido.
2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona Eleitoral, que, ao
acolher representação proposta pela Coligação Vamos Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael
Antonio Marenda Soares, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do
art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços eletrônicos
sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.
3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos
os endereços eletrônicos constantes dos incisos do referido dispositivo legal, desde que não
pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais,
perfis de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser,
obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou
no demonstrativo de regularidade de atos partidários.
4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao requerimento de registro de
candidatura, bem como de afastamento da reprimenda pecuniária com base em alegada ausência
de prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B da Lei
nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de eventuais irregularidades ocorridas no
âmbito virtual.
5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte
Superior, no sentido de que não se aplicam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
com o fim de reduzir a multa para valor inferior ao patamar mínimo legal. (REspe nº 0601004-57
/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, acórdão pendente de publicação - grifei)
Logo, não há reparo a ser feito na solução perfilhada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2021 - n. 116

Brasília, quarta-feira, 23 de junho de 2021

65

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
AgR-AREspE nº 0601061-75.2020.6.16.0199/PR. Relator: Ministro Carlos Horbach. Agravante:
Salim Ibrahime (Advogados: Maira Bianca Belem Tomasoni - OAB: 45149/PR e outro). Agravada:
Coligação Vamos Juntos (Advogados: Miguelangelo dos Santos Rodrigues Lemos - OAB/PR
59589 e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do relator.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Sérgio Banhos e Carlos Horbach.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 4.6.2021.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0001362-14.2012.6.00.0000
PROCESSO
RELATOR
RECORRENTE

: 0001362-14.2012.6.00.0000 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (SÃO PAULO DF)
: Ministro Luiz Edson Fachin
: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E
ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO.

ADVOGADO

: ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO (272393/SP)

ADVOGADO

: ALBERTO FULVIO LUCHI (196164/SP)

ADVOGADO

: ALDAIR JOSE DE SOUSA (23674/DF)

ADVOGADO

: ALECSANDRO ANTONUCCI SILVEIRA (159372/SP)

ADVOGADO

: ALUIZIO JOSE DE ALMEIDA CHERUBINI (165399/SP)

ADVOGADO

: ALVARO LUIZ REHDER DO AMARAL (93478/SP)

ADVOGADO

: ANDRE CUNHA ASSIS (305267/SP)

ADVOGADO

: ANDRE VIZEU RODRIGUES (192396/SP)

ADVOGADO

: ANDREA SIROTSKY GERSHENSON HARARI (220249/SP)

ADVOGADO

: ANGELICA MUNIZ LEAO DE ARRUDA ALVIM (124535/SP)

ADVOGADO

: ANTONIO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS (00850/DF)

ADVOGADO

: ARAKEN DE ASSIS (11380/RS)

ADVOGADO

: ARMANDO VERRI JUNIOR (2755500A/SP)

ADVOGADO

: ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES (06235/DF)

ADVOGADO

: BRUNO AMANO DOS SANTOS (305409/SP)

ADVOGADO

: CARLOS EDUARDO RODRIGUES BALADI MARTINS (173869/SP)

ADVOGADO

: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIQUORI FILHO (141040/RJ)

ADVOGADO

: CAROLINA ALMEIDA LIMA CARMONA (304499/SP)

ADVOGADO

: CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA (182761/SP)

ADVOGADO

: DANIEL WILLIAN GRANADO (271203/SP)

ADVOGADO

: DECIO GENOSO (85606/SP)

ADVOGADO

: DIEGO VASQUES DOS SANTOS (239428/SP)

ADVOGADO

: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM (1186850A/SP)

ADVOGADO

: EVERALDO AUGUSTO CAMBLER (68312/SP)
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ADVOGADO

: EVIE NOGUEIRA E MALAFAIA (185020/RJ)

ADVOGADO

: FABIANA CRISTHINA ALMEIDA PROBST SALGADO (258394/SP)

ADVOGADO

: FERNANDO ANSELMO RODRIGUES (132932/SP)

ADVOGADO

: FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES (138094/SP)

ADVOGADO

: FRANCISCO PREHN ZAVASCKI (0058888/RS)

ADVOGADO

: FRANCO BET DE MORAES SILVA (297770/SP)

ADVOGADO

: FREDERICO GUILHERME FONSECA TORRES DE OLIVEIRA (107167/RJ)

ADVOGADO

: GERALDO VALENTIM JUNIOR (46829/SP)

ADVOGADO

: GIANFRANCESCO GENOSO (96954/SP)

ADVOGADO

: GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES (14230/DF)

ADVOGADO

: GUILHERME WANDERLEY DIAS RODRIGUES (156876/RJ)

ADVOGADO

: HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO (105061/SP)

ADVOGADO

: HUGO FERRAZ RODRIGUES (30477/DF)

ADVOGADO

: JAIR PINHEIRO MENARDI (185254/SP)

ADVOGADO

: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO (12363/SP)

ADVOGADO

: JULIO ANTON ALVAREZ (46532/SP)

ADVOGADO

: LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA (212281/SP)

ADVOGADO

: LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES (237733/SP)

ADVOGADO

: LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI (305349/SP)

ADVOGADO

: LUIS FELIPE VILLACA LOPES DA CRUZ (271419/SP)

ADVOGADO

: LUIZ ANTONIO DIORIO FILHO (192463/SP)

ADVOGADO

: LUIZ CARLOS SIGMARINGA SEIXAS (00814/DF)

ADVOGADO

: MARAISA CRISTINA DE MORAES (290440/SP)

ADVOGADO

: MARCELLO ALENCAR DE ARAUJO (6259/DF)

ADVOGADO

: MARCELO MAGNO CONSTANT PRAIS (22716/SP)

ADVOGADO

: MARCIA DE SOUSA SOARES (071425/RJ)

ADVOGADO

: MARCIO ASBAHR MIGLIOLI (188532/SP)

ADVOGADO

: MELINA LEMOS VILELA (243283/SP)

ADVOGADO

: OTAVIO KERN RUARO (74117/RS)

ADVOGADO

: PATRICIA CALMON CEZAR REIS (162326/SP)

ADVOGADO

: PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI (125390/SP)

ADVOGADO

: PAULA CRISTINA TRAVAIN (169151/SP)

ADVOGADO

: THEREZA CELINA DINIZ DE ARRUDA ALVIM (12426/SP)
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RECORRENTE : PAULO ROBERTO DE SOUZA
ADVOGADO

: ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO (272393/SP)

ADVOGADO

: ALBERTO FULVIO LUCHI (196164/SP)

ADVOGADO

: ALECSANDRO ANTONUCCI SILVEIRA (159372/SP)

ADVOGADO

: ALUIZIO JOSE DE ALMEIDA CHERUBINI (165399/SP)

ADVOGADO

: ALVARO LUIZ REHDER DO AMARAL (93478/SP)

ADVOGADO

: ANDRE CUNHA ASSIS (305267/SP)

ADVOGADO

: ANDREA SIROTSKY GERSHENSON HARARI (220249/SP)

ADVOGADO

: ANGELICA MUNIZ LEAO DE ARRUDA ALVIM (124535/SP)
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ADVOGADO

: ARAKEN DE ASSIS (11380/RS)

ADVOGADO

: ARMANDO VERRI JUNIOR (2755500A/SP)

ADVOGADO

: BRUNO AMANO DOS SANTOS (305409/SP)

ADVOGADO

: CARLOS EDUARDO RODRIGUES BALADI MARTINS (173869/SP)

ADVOGADO

: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIQUORI FILHO (141040/RJ)

ADVOGADO

: CAROLINA ALMEIDA LIMA CARMONA (304499/SP)

ADVOGADO

: CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA (182761/SP)

ADVOGADO

: DANIEL WILLIAN GRANADO (271203/SP)

ADVOGADO

: DECIO GENOSO (85606/SP)

ADVOGADO

: DIEGO VASQUES DOS SANTOS (239428/SP)

ADVOGADO

: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM (1186850A/SP)

ADVOGADO

: EVERALDO AUGUSTO CAMBLER (68312/SP)

ADVOGADO

: EVIE NOGUEIRA E MALAFAIA (185020/RJ)

ADVOGADO

: FABIANA CRISTHINA ALMEIDA PROBST SALGADO (258394/SP)

ADVOGADO

: FERNANDO ANSELMO RODRIGUES (132932/SP)

ADVOGADO

: FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES (138094/SP)

ADVOGADO

: FRANCISCO PREHN ZAVASCKI (0058888/RS)

ADVOGADO

: FRANCO BET DE MORAES SILVA (297770/SP)

ADVOGADO

: FREDERICO GUILHERME FONSECA TORRES DE OLIVEIRA (107167/RJ)

ADVOGADO

: GERALDO VALENTIM JUNIOR (46829/SP)

ADVOGADO

: GIANFRANCESCO GENOSO (96954/SP)

ADVOGADO

: GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES (14230/DF)

ADVOGADO

: GUILHERME WANDERLEY DIAS RODRIGUES (156876/RJ)

ADVOGADO

: HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO (105061/SP)

ADVOGADO

: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO (12363/SP)

ADVOGADO

: JULIO ANTON ALVAREZ (46532/SP)

ADVOGADO

: LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA (212281/SP)

ADVOGADO

: LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES (237733/SP)

ADVOGADO

: LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI (305349/SP)

ADVOGADO

: LUIS FELIPE VILLACA LOPES DA CRUZ (271419/SP)

ADVOGADO

: LUIZ ANTONIO DIORIO FILHO (192463/SP)

ADVOGADO

: MARAISA CRISTINA DE MORAES (290440/SP)

ADVOGADO

: MARCELO MAGNO CONSTANT PRAIS (22716/SP)

ADVOGADO

: MARCIA DE SOUSA SOARES (071425/RJ)

ADVOGADO

: MARCIO ASBAHR MIGLIOLI (188532/SP)

ADVOGADO

: MELINA LEMOS VILELA (243283/SP)

ADVOGADO

: OTAVIO KERN RUARO (74117/RS)

ADVOGADO

: PATRICIA CALMON CEZAR REIS (162326/SP)

ADVOGADO

: PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI (125390/SP)

ADVOGADO

: PAULA CRISTINA TRAVAIN (169151/SP)

ADVOGADO

: THEREZA CELINA DINIZ DE ARRUDA ALVIM (12426/SP)
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FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
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: Ministério Público Eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0001362-14.2012.6.00.0000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Relator originário: Ministro Sérgio Banhos
Redator para o acórdão: Ministro Edson Fachin
Recorrente: Cooperativa de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São
Paulo
Advogados: Arnaldo Versiani Leite Scares - OAB: 6235/DF e outros
Recorrente: Paulo Roberto de Souza
Advogados: Eduardo Pellegrini Arruda Alvim - OAB: 118685/SP e outros
Recorrido: Ministério Público Eleitoral
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL.
PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA. FATURAMENTO BRUTO. EFETIVA DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA ABARCA TODAS AS FATURAS POR ELA EMITIDAS EM NOME PRÓPRIO, SEJA
NA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DO LABOR DE SEUS COOPERADOS,
SEJA NA COMERCIALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES PRÓPRIAS. OMISSÃO NA ANÁLISE DE
DOCUMENTOS NA ORIGEM. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL PROVIDO.
1. As cooperativas são espécie de pessoa jurídica, com personalidade jurídica própria, diversa de
seus associados, que praticam atos civis e comerciais em nome próprio, ainda que visem ao
benefício de seus integrantes.
2. O ato praticado entre a Cooperativa e o Cooperado é denominado de ato cooperativo e não
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. Na realização de operações com terceiros, mediante o fornecimento de bens e serviços, a
cooperativa pratica atos em nome próprio, mercancia cujo objeto é fruto das atividades de
produção de seus cooperados, vindo a emitir faturas e notas fiscais em nome próprio, ainda que no
interesse de terceiros.
4. O conceito de faturamento bruto das Cooperativas abarca todas as vendas realizadas em nome
próprio, seja na comercialização dos produtos oriundos do labor de seus cooperados, seja na
comercialização de suas atividades próprias.
5. A omissão da Corte Regional em analisar todos os documentos da DIRPJ apresentada e que
compõem o faturamento bruto da Cooperativa importa em violação ao art. 275, do Código Eleitoral
e art. 1.022, do Código de Processo Civil, e enseja o retorno dos autos para nova análise da
matéria fática já produzida.
6. Recurso especial eleitoral provido.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, vencidos os Ministros Sérgio
Banhos, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Alexandre de Moraes, em fixar o conceito de
faturamento bruto das Cooperativas como sendo a soma de todas as operações comerciais
realizadas em nome próprio, com a emissão de fatura e nota fiscal, seja de bens e serviços
próprios ou de seus cooperados, reconhecer, a partir da fixação da questão prejudicial do conceito
de faturamento bruto que o acórdão regional proferido no julgamento dos embargos de declaração
é omisso na análise de todas as fichas financeiras da DIRPJ já apresentadas pela recorrente, dar
provimento ao recurso especial eleitoral para anular o acórdão que julgou os embargos de
declaração na Corte de origem, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral para
que proceda a novo julgamento dos embargos de declaração, adotando o conceito de faturamento
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que proceda a novo julgamento dos embargos de declaração, adotando o conceito de faturamento
bruto, e projetando-o para todas as fichas da DIRPJ já apresentadas pela Recorrente em juízo, de
modo a inserir todos esses elementos na moldura fática da decisão e a operar nova subsunção do
seu faturamento bruto aos moldes do, hoje revogado, art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/97, a fim de
estabelecer o limite para a doação eleitoral da Recorrente no pleito de 2010, nos termos do voto do
Ministro Edson Fachin, que redigirá o acórdão.
Brasília, 29 de abril de 2021.
MINISTRO EDSON FACHIN - REDATOR PARA O ACÓRDÃO
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS: Senhor Presidente, a Cooperativa de Produtores de
Cana-de-Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo e Paulo Roberto de Souza interpuseram recurso
especial eleitoral (fls. 286-308) contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que
rejeitou a preliminar de decadência e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso eleitoral, para
(i) manter a procedência da representação, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com
fundamento no art. 81 da Lei 9.504/97, (ii) afastar as sanções de proibição de licitar e de contratar
com o Poder Público, e a declaração de inelegibilidade de Paulo Roberto de Souza, bem como (iii)
reduzir a multa imposta ao valor de R$ 40.630.861,30 (fls. 235-246).
Opostos embargos de declaração (fls. 250-264), foram eles rejeitados pelo acórdão de fls. 277-282.
Os acórdãos regionais têm as seguintes ementas (fls. 238 e 280):
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO FUNDADA NO ART. 81 DA LEI Nº 9.504/97.
DOAÇÕES À CAMPANHA ELEITORAL EFETUADAS EM EXCESSO. PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA AFASTADA. A BASE DE CÁLCULO PARA AFERIÇÃO DO LIMITE LEGAL É
DETERMINADA POR CRITÉRIO OBJETIVO, CONSISTENTE NO FATURAMENTO BRUTO
OBTIDO PELA EMPRESA DOADORA NO ANO ANTERIOR À ELEIÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A MULTA APLICADA E AFASTAR TANTO A
PROIBIÇÃO DE LICITAR E CELEBRAR CONTRATOS COM O PODER PÚBLICO COMO A
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGAMENTO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam, em suma, que:
a) o acórdão regional, ao decidir que o faturamento bruto da cooperativa não se confunde com o
de seus integrantes e coligados, violou os arts. 3º, 4º, VII, 79, 80 e 83 da Lei 5.764/71, que
dispõem sobre o contrato de sociedade cooperativa, tendo em vista que a finalidade social de uma
cooperativa é reunir a produção de todos os cooperados, promover a devida comercialização e
ratear os lucros e os dividendos de forma proporcional entre todos os cooperados. Ressaltam que
os arts. 8º e 11 do Estatuto da Cooperativa também preveem a distribuição das despesas e dos
resultados entre os seus associados;
b) o art. 24, parágrafo único, da Lei 9.504/97 foi acrescentado pela Lei 12.034/2009, para dirimir os
entendimentos equivocados quanto a sociedades cooperativas;
c) a Corte de origem, ao assentar que a legislação eleitoral utilizou critério absolutamente objetivo,
consistente no faturamento bruto da empresa no ano anterior ao das eleições, afrontou o art. 81, §
1º, da Lei 9.504/97, tendo em vista que tal dispositivo não estabelece os parâmetros para a
conceituação de faturamento bruto de empresas cooperativas;

d) o acórdão regional adotou o conceito de faturamento bruto aplicado pela Receita Federal e não
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d) o acórdão regional adotou o conceito de faturamento bruto aplicado pela Receita Federal e não
o decorrente do art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97, todavia, conforme decisão proferida pelo Ministro
Marco Aurélio, em 9.9.2011, no Recurso Especial Eleitoral 1473-46, o conceito de faturamento
bruto para os fins eleitorais deve ser mais elástico do que o estabelecido para os fins tributários;
e) em razão do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
150.755/PE e da ADIN 1-1/DF, quanto à correspondência entre o conceito de receita bruta e de
faturamento, bem como em face do disposto no art. 2º da Lei Complementar 70/91, nos arts. 2º e
3º da Lei 9.718/98 e no art. 15, I, da Medida Provisória 2.158-35/2001, não há falar em dissociação
entre o seu faturamento bruto e o dos seus cooperados;
f) pelo fato de o art. 15, I, da MP 2.158-35/2001 ter facultado às cooperativas a exclusão dos
valores que correspondem ao resultado da comercialização dos produtos dos cooperados, da base
de cálculo do Cofins e do PIS/Pasep, conclui-se que os produtos entregues pelos associados
passam a integrar o faturamento geral da cooperativa;
g) "de acordo com a própria lei que rege as cooperativas, pode-se dizer que o faturamento bruto,
nada mais é do que a receita total decorrente das atividades-fim da organização, isto é, das
atividades para as quais a empresa foi constituída, segundo seus estatutos ou contrato social" (fl.
300);
h) o Parquet, ao asseverar que o faturamento bruto da cooperativa recorrente, no ano de 2009,
teria sido de R$ 3.691.386,98, analisou apenas o item "outras receitas operacionais" da DIPJ, sem
que fossem apreciadas as receitas principais decorrentes do objeto social da cooperativa;
i) a cooperativa recorrente foi considerada uma das maiores exportadoras do Brasil, com índice
informado acima de R$ 100.000.000,00, razão pela qual o seu faturamento bruto anual não poderia
ser de apenas R$ 3.691.386,98;
j) o TRE/SP, ao ignorar tais argumentos e o conjunto probatórios dos autos, negou vigência ao
princípio do contraditório e da ampla defesa - art. 5º, LV, da Constituição Federal;
k) os dispositivos legais suscitados como violados foram devidamente prequestionados quando da
oposição dos embargos de declaração na origem. Assevera que, caso assim não se entenda, deve
ser anulado o acórdão regional, por afronta ao art. 275 do Código Eleitoral e ao art. 535 do Código
de Processo Civil;
l) o acórdão regional divergiu de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (RE
1473-46, de 17.5.2010, rel. Juíza Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas), cujo entendimento foi
no sentido de que o faturamento bruto das sociedades cooperativas tem sentido mais elástico.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial, a fim de que seja reformado o
acórdão regional, reconhecendo que a doação não violou o art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97.
Por decisão de fl. 362, o Presidente do TRE/SP admitiu o processamento do apelo, pelo
permissivo do art. 276, I, b, do Código Eleitoral.
Às fls. 368-370, foram opostos embargos de declaração pelos recorrentes, em que foi suscitada a
ocorrência de omissão quanto à admissibilidade do recurso especial no tocante à alínea a do inciso
I do art. 276 do Código Eleitoral.
Os declaratórios não foram admitidos pelo Presidente do Tribunal a quo, por decisão de fl. 383.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 380-382v), nas quais o Ministério Público Eleitoral defende
o não provimento do recurso, argumentando que:
a) não deve prevalecer o argumento dos recorrentes de que a cooperativa teria auferido
faturamento no valor de R$ 6.963.771.522,67, pois, tal valor corresponde à ficha 69 da DIPJ/2010,
que abrange o produto da venda dos bens e serviços de conta própria e o resultado auferido nas
operações de conta alheia;

b) a receita que os recorrentes desejam ver considerada não diz respeito apenas à cooperativa,
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b) a receita que os recorrentes desejam ver considerada não diz respeito apenas à cooperativa,
mas inclui também a receita de terceiros (integrantes ou coligados vinculados);
c) nos termos do art. 982 do Código Civil, as sociedades cooperativas, independentemente de seu
objeto, são consideradas sociedades simples, e não sociedades empresariais, razão pela qual não
seria possível suscitar a existência de grupos econômico no presente caso;
d) não existe prova nos autos de que a cooperativa recorrente forma um grupo econômico, logo,
seria inviável considerar o somatório dos faturamentos como parâmetro para a doação realizada
pela cooperativa;
e) conforme o art. 7º da Lei 5.764/71, as cooperativas se caracterizam pela prestação direta de
serviços aos associados, o que demonstra que o faturamento bruto a ser considerado é aquele
relacionado exclusivamente à sua remuneração pela prestação de serviços aos cooperados,
dentre os quais se destaca no presente caso a representação e a venda da produção dos
cooperados;
f) mesmo que se considerasse a existência de grupo econômico, não deve prevalecer a tese dos
recorrentes, pois o grupo societário não tem personalidade jurídica própria nem poderia, por si,
realizar a doação. Afirma que as integrantes do grupo econômico têm personalidade jurídica
autônoma; tanto é assim que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a vedação às
concessionárias de serviço público, prevista no art. 24 da Lei 9.504/97, não se estende às suas
controladas ou controladoras;
g) não podem ser considerados os balanços patrimoniais, pois estes englobam o patrimônio da
cooperativa e não o faturamento bruto.
Por despacho à fl. 391, foi determinada a aplicação das providências previstas no art. 7º da Res.TSE 23.326 em relação aos documentos sigilosos constantes às fls. 16, 48-49 e 58-61.
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não provimento do recurso. Argumenta que "a
receita utilizada pelos recorrentes como parâmetro para aferição do limite de doação não diz
respeito apenas à cooperativa, mas inclui também a receita de terceiros, não podendo, portanto,
ser usada para referido cálculo, uma vez que seu faturamento bruto não se confunde com o de
seus integrantes ou coligados" (fl. 395). Afirma que a entrega da produção do associado à
cooperativa não transfere a propriedade dos produtos, nem configura operação de mercado.
Ademais, assevera que o art. 81 da Lei 9.504/97 não prevê a possibilidade de considerar o
faturamento anual coletivo de grupos econômicos e alega que seria impossível considerar a
existência de grupo econômico no presente caso, pois as sociedades cooperativas são sociedades
não empresariais. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à ausência de
solidariedade entre as empresas de um mesmo grupo econômico. Ressalta, ao final, a
impossibilidade de reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos nesta instância, a teor das
Súmulas 7/STJ e 279/STF.
Após, foi determinado o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento dos Recursos
Especiais 51-25, 608-52 e 219-64.
Finalizado o julgamento, foram os autos redistribuídos à minha relatoria, nos termos do art. 16, §
7º, do RITSE, em 16.5.2019, ante o término do biênio do Ministro Admar Gonzaga.
Pelo despacho das fls. 410-411, solicitei nova manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral, em
razão da conclusão do julgamento acima referido.
Sobreveio, então, novo parecer do Ministério Público Eleitoral, pelo qual reiterou a manifestação
pelo desprovimento do recurso especial, sustentando que "o mero fato das [sic] rendas de terceiros
passarem pelos cofres da cooperativa não faz com que sejam parte de seu faturamento" (fl. 415).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS (relator): Senhor Presidente, o recurso é tempestivo. O
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O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS (relator): Senhor Presidente, o recurso é tempestivo. O
acórdão atinente ao julgamento dos embargos de declaração foi publicado no DJE do dia
27.9.2012, conforme certidão à fl. 283, e o recurso especial foi interposto em 1º.10.2012 (fl. 286)
em petição subscrita por procuradores devidamente habilitados nos autos (procuração às fls. 41 e
42 e substabelecimentos às fls. 136-137).
Anoto que a cooperativa recorrente tem interesse recursal, por ter sido condenada ao pagamento
de multa. Todavia, observo que o recorrente Paulo Roberto de Souza não tem interesse na
interposição do presente apelo, porquanto a sanção de inelegibilidade imposta por meio da
sentença de primeiro grau foi afastada por força do acórdão regional.
Passo ao exame do recurso especial em relação à sociedade cooperativa.
De plano, o acórdão regional não viola, mas dá cumprimento aos arts. 3º, 4º, VII, 79, 80 e 83 da Lei
5.764/71, 24, parágrafo único, e 81, § 1º, da Lei 9.504/97 e 5º, LV, da CR/88, ao decidir que o
faturamento dos cooperados não pode ser utilizado para ampliar a base de cálculo do limite de
doação autorizado à sociedade cooperativa.
Na lição de Walmor Franke, in Direito das Sociedades Cooperativas, p. 1, o termo cooperativismo
revela duas acepções: "a) o sistema de organização econômica que visa a eliminar os
desajustamentos sociais oriundo do excesso de intermediação capitalista, e; b) a doutrina
corporificada no conjunto de princípios que devem reger o comportamento do homem integrado
naquele sistema"[1].
Em sentido semelhante, Demetrius Nichele Macei sustenta, in Tributação & Ato Cooperativo, p. 24,
que o cooperativismo pode ser definido como "um sistema de organização econômica, baseada
em um conjunto de princípios fundamentais, e que visa eliminar a mera intermediação,
comercialização e de mão de obra, característica do sistema capitalista"[2].
Por outro lado, a teor da Lei 5.764/71, que define a "Política Nacional de Cooperativismo" e "institui
o regime jurídico das sociedades cooperativas", "celebram contrato de sociedade cooperativa as
pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de
uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro" (art. 3º), extraindo-se do seu
art. 4º que "as cooperativas são sociedades de pessoas [...] constituídas para prestar serviços aos
associados".
Como se vê, é traço peculiar da sociedade cooperativa a ausência de intuito lucrativo, destacando
a doutrina a sua finalidade de diminuir ou suprimir, na cadeia produtiva, a presença de
intermediários, que, visando ao lucro, são o elo entre o produtor e o mercado.
Nesse ponto, conquanto, à semelhança das sociedades empresárias, sejam direcionadas as
cooperativas ao exercício de uma atividade econômica, criando ou aumentando riquezas,
distanciam-se daquelas, exatamente porque não visam ao lucro, mas atuam exclusivamente no
interesse dos associados, permitindo que o fim econômico, como preleciona Marlon Tomazette,
seja "alcançado pelos cooperados diretamente, nas suas relações com a sociedade"3].
Isso significa que a sociedade cooperativa não cria para si riquezas, não adquire renda, impondose seja, em regra, o seu resultado contábil igual a zero, daí porque, se houver resultado positivo,
ele é fruto de erro no cálculo da fixação de custos pela cooperativa e deve, assim, ser repartido
entre os cooperados na condição de sobras.
Nesse sentido, o parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/71 dispõe que "o ato cooperativo não
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria", a
revelar que o resultado econômico dos atos cooperativos pertence direta e exclusivamente aos
cooperados, tratando-se a cooperativa de uma espécie de longa manus do associado, atuando no
seu exclusivo interesse.

Por esse motivo, a legislação tributária prevê que a cooperativa não é contribuinte do imposto
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Por esse motivo, a legislação tributária prevê que a cooperativa não é contribuinte do imposto
sobre a renda resultante das operações de comercialização ou industrialização de produtos de
associados (art. 183, I, do Decreto 3.000/99, regulamento do imposto de renda vigente à época,
interpretado a contrario sensu), exatamente porque o titular do resultado dessas operações é o
cooperado, que, detendo a disponibilidade da renda, sofre a incidência da tributação.
A propósito, não socorre a tese da recorrente o disposto no art. 83 da mencionada lei, ao prever
que a "entrega da produção do associado à sua cooperativa significa a outorga a esta de plenos
poderes para a sua livre disposição", mas, ao contrário, reforça o que se diz no sentido de que
pertence ao cooperado o resultado das operações de comercialização e industrialização de seus
produtos, pois, caso a cooperativa tivesse o domínio sobre a produção e, por consequência, sobre
o resultado daquelas operações, desnecessário seria tal dispositivo, inerentes tais atributos ao
direito de propriedade (art. 1.228 do Código Civil). Em realidade, tal previsão serve exclusivamente
à instrumentalização da função da cooperativa, de facilitar ao cooperado a realização do seu fim
econômico.
Fixada, então, a premissa de que a sociedade cooperativa não dispõe do resultado das operações
de comercialização e industrialização dos produtos entregues pelos associados, essa renda não
pode ser incluída na base de cálculo do valor admitido a doação pelo art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97,
com a redação vigente à época.
Isso porque a legislação eleitoral, ao mencionar "faturamento bruto" como base de cálculo do valor
antes permitido a doação, referia-se ao "ingresso de recursos financeiros [...] que [resultassem] em
real disponibilidade econômica" (grifei), conforme decidiu esta Corte, in verbis: "O conceito de
faturamento bruto disposto no art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97 - vigente à época dos fatos compreende o resultado econômico auferido pela pessoa jurídica que importe efetivo ingresso de
recursos financeiros advindos de quaisquer operações por ela realizadas, tributáveis ou não, e que
resultem em real disponibilidade econômica, não albergando, contudo, as hipóteses de registro de
crédito para recebimento futuro ou de ingresso de capital mediante empréstimo, como pretende a
recorrente" (REspe 51-25, red. para o acórdão Ministro Jorge Mussi, DJE de 31.5.2019).
Com efeito, a ratio decidendi desse precedente assenta-se na premissa de que apenas as verbas
sobre as quais o doador tinha efetiva disponibilidade econômica deveriam integrar a base de
cálculo do valor, à época, admitido a doação para campanha eleitoral, do que resulta, no caso,
inviável pretender-se incluir verbas de titularidade dos cooperados na base de cálculo do valor de
doação autorizado à cooperativa.
Cumpre destacar ainda que, no referido precedente, nem sequer os créditos para recebimento
futuro, sobre os quais o doador tinha apenas disponibilidade jurídica, foram admitidos no cômputo
do cálculo do valor máximo autorizado à doação, daí porque, com mais razão, não se pode admitir,
no caso, a consideração de verbas sobre as quais a cooperativa não tem disponibilidade jurídica e
muito menos disponibilidade econômica.
E nesse ponto reside o equívoco do entendimento firmado no acórdão oriundo do TRE/AL,
invocado pela recorrente, às fls. 305-307, para a comprovação de divergência jurisprudencial, pois,
ao assentar que "todas as vendas de mercadorias, serviços, rendimentos de aluguéis, rendimentos
de aplicações financeiras, dentre outros" sejam consideradas na base de cálculo do "faturamento
bruto", ignora que, na seara eleitoral, a rubrica deve espelhar a efetiva capacidade econômica do
doador, abrangendo apenas os bens sobre os quais tenha efetiva disponibilidade econômica.
Isso porque "o legislador objetivou afastar o desequilíbrio oriundo do grande afluxo de capitais nas
campanhas, e, sobretudo, evitar potencial abuso de poder econômico decorrente do financiamento
desmesurado por pessoas jurídicas", de modo que "a limitação em comento atende aos corolários
da transparência e lisura do processo eleitoral, bem como à mens legis do dispositivo em testilha
[art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97]", conforme assentado pelo Ministro Jorge Mussi, no referido REspe
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[art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97]", conforme assentado pelo Ministro Jorge Mussi, no referido REspe
51-25.
Esbarra, assim, o conhecimento do recurso por divergência jurisprudencial no óbice do verbete
sumular 30 desta Corte, estando em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior a
decisão recorrida, ao excluir da base de cálculo do faturamento da sociedade cooperativa recursos
adquiridos por cooperados. Nesse sentido, colho do acórdão regional:
"No caso dos autos, as doações efetuadas pela recorrente a diversas campanhas eleitorais
restaram incontroversas. Nesse aspecto, constata-se que a recorrente obteve, em 2009,
faturamento bruto que totalizou R$ 3.691.386,98 (fls. 60/61), de forma que só poderia efetuar
doações até o limite de R$ 73.827,74, de acordo com citado dispositivo. Entretanto, segundo as
informações disponibilizadas pela Receita Federal, as doações totalizaram R$ 8.200.000,00 (fls. 08
/09), excedendo o limite legal em R$ 8.126.172,26.
Em que pesem as alegações da recorrente, é certo que o seu faturamento bruto não se confunde
com o dos seus integrantes ou coligados. Isso porque a legislação eleitoral, ao estabelecer os
parâmetros que regem as doações efetuadas pelas pessoas jurídicas, utiliza-se de critério
absolutamente objetivo, qual seja, o faturamento bruto obtido pela empresa doadora no ano
anterior ao da eleição.
No caso dos autos, restou incontroverso que quem realizou as doações ora sob exame foi a
empresa "Copersucar - Cooperativa de produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool do Estado
de São Paulo", ora recorrente, bem como que o seu faturamento bruto, em 2009, atingiu R$
3.691.386,98, de acordo com as informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal, sendo
descabido pretender considerar o faturamento de seus integrantes ou coligados para alterar a base
de cálculo estabelecida pela legislação eleitoral.
Assim sendo, é certo que a legislação eleitoral, ao estabelecer os parâmetros que regem as
doações efetuadas pelas pessoas físicas e jurídicas, utiliza-se de critério absolutamente objetivo,
tornando irrelevante a investigação acerca da boa-fé do doador ou da potencialidade lesiva de sua
conduta, especialmente porque o seu escopo maior é conferir lisura às eleições. Dessa forma,
basta a realização do comportamento violador da norma para fazer incidir a sanção
correspondente (Precedente: TRE-SP, RE n° 1727-79, minha relatoria, j. 13.12.2001).
Deste modo, diferentemente do entendimento adotado pelo MM. Juiz "a quo" na r. sentença de fls.
99/102, que considerou que "a representada nada poderia ter doado", vez que "seu rendimento
bruto, no ano de 2009, foi negativo", verifica-se que a recorrente obteve faturamento bruto de R$
3.691.386,98 (fl. 61), excedendo o limite legal em R$ 8.126.172,26. Assim, por não existirem
circunstâncias que justifiquem maior rigor na aplicação da multa pecuniária, esta deve ser mantida
em seu mínimo legal, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
correspondente a cinco vezes a quantia em excesso, totalizando a quantia de R$ 40.630.861,30
(quarenta milhões, seiscentos e trinta mil e oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos)."
Como se vê, o Tribunal de origem, a partir das informações prestadas pela Receita Federal,
apurou doações realizadas pela sociedade cooperativa no total de R$ 8.200.000,00, assim como o
seu faturamento no montante de apenas R$ 3.691.386,98, excluindo da sua base de cálculo as
receitas oriundas da comercialização de produtos produzidos por cooperados.
Nesse contexto, a partir da moldura fática do acórdão regional, submetendo-se a cooperativa ao
limite legal de doação de R$ 73.827,74, excedeu-o em R$ 8.126.172,26.
Verificada, assim, doação acima dos limites previstos em lei, é obrigatória a imposição, ao doador,
de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso, na forma do art. 81, § 2º, da Lei
9.504/97, vigente à época dos fatos, limite observado pela Corte de origem, que fixou a sanção no
mínimo legal.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial interposto pela Cooperativa
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2021 - n. 116

Brasília, quarta-feira, 23 de junho de 2021

75

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial interposto pela Cooperativa
de Produtores de Cana-de-Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo e por Paulo Roberto de Souza.
[1] FRANKE, Walmor. Direito das Sociedades Cooperativas. São Paulo: Saraiva,1973, p. 1.
[2] MACEI, Demetrius Nichele. Tributação & Ato Cooperativo. Curitiba: Juruá, 2005, p. 24.
[3] TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário, volume 1.
São Paulo: Atlas, 2014, p. 652.
PEDIDO DE VISTA
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhor Presidente, muito obrigado a Vossa Excelência.
Agradeço a deferência de Vossa Excelência e do Ministro Carlos Horbach e cumprimento o
eminente Ministro Relator, Ministro Sérgio Banhos, bem como a sustentação oral que veio de ser
aportada na sala virtual.
Senhor Presidente, o Ministro Banhos, como sói acontecer, trouxe um voto acutíssimo sobre essa
matéria e há dois pontos que, se Vossa Excelência e os eminentes ministros me permitirem,
gostaria de aprofundar com um pedido de vista que me propiciará realizar essa finalidade,
devolvendo os autos o mais breve possível.
Esses dois pontos dizem respeito à compreensão e ao alcance do ato cooperativo que Sua
Excelência descortinou em seu voto - o eminente Ministro Relator. Portanto, a configuração dessa
rede de atos e contratos que cooperados, cooperativas e destinatários dos produtos que são
colocados no mercado é um ponto extremamente importante. Eu gostaria de me debruçar um
pouco mais sobre isso.
E a outra questão, também vertida pelo eminente Ministro Relator, sem embargo, gostaria de
examinar com mais detalhamento os documentos de fls. 61 e 69 e todas as questões que dizem
respeito à compreensão, no caso concreto, não principiológica - porque creio que não há dúvida
que o precedente sobre o conceito de faturamento bruto é esse mesmo do precedente citado por
Sua Excelência o eminente Ministro Sérgio Banhos, que é o precedente da lavra do eminente
Ministro Jorge Mussi, de 2019.
A questão, todavia, está na dimensão quantitativa do respectivo faturamento bruto, visto que o
valor de aproximadamente três milhões e seiscentos mil é indicado como aquele a que chegou o
Tribunal Regional Eleitoral na origem.
Portanto, são os dois pontos que gostaria de examinar, por isso, Senhor Presidente, estou, com o
devido respeito e a licença e com os cumprimentos do eminente Ministro Relator, pedindo vista.
EXTRATO DA ATA
REspEl nº 0001362-14.2012.6.00.0000/SP. Relator: Ministro Sérgio Banhos. Recorrente:
Cooperativa de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo
(Advogados: Arnaldo Versiani Leite Scares - OAB: 6235/DF e outros). Recorrente: Paulo Roberto
de Souza (Advogados: Eduardo Pellegrini Arruda Alvim -OAB: 118685/SP e outros). Recorrido:
Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Após o voto do Ministro Sérgio Banhos (relator), no sentido de negar provimento ao
recurso especial eleitoral, antecipou pediu vista o Ministro Edson Fachin.
Aguardam os Ministros Carlos Horbach, Alexandre de Moraes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Luís Roberto Barroso (presidente). Ausência justificada do Ministro Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto.
Usou da palavra pela recorrente, Cooperativa de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool
do Estado de São Paulo, o Dr. Arnaldo Versiani Leite Soares.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Sérgio Banhos e Carlos Horbach.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 25.2.2021.
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SESSÃO DE 25.2.2021.
VOTO-VISTA
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Muito obrigado, Senhor Presidente, cumprimento Vossa
Excelência, Ministro Luís Roberto Barroso, e reitero, de modo especial, os meus cumprimentos
pela atenção que Vossa Excelência tem dado à saúde de todos os servidores que dão apoio, dos
técnicos administrativos que dão apoio à sessão o exemplo deve começar em casa , meus
cumprimentos, Presidente.
Também cumprimento os eminentes ministros: Ministro Alexandre de Moraes, Ministro Luis Felipe
Salomão, Ministro Mauro Campbell, Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Ministro Sérgio
Banhos, que é o Relator deste recurso especial em que se traduz um debate sobre o sentido e
alcance, dentre outros aspectos, do ato cooperativo. Não por acaso, uma Recorrente é, portanto,
uma cooperativa e é aqui que se coloca o debate e eu, desde logo, reitero os meus cumprimentos
pelo sempre bem posto e sólido voto de Sua Excelência o eminente Ministro Relator. Cumprimento
o ilustre representante do Ministério Público, os senhores advogados.
E à guisa de trazer à colação, Senhor Presidente, a percepção que pude haurir desse debate que
começou a se instaurar com as sustentações orais, com o que já houvera aportado aos autos e
com o voto do eminente Ministro Relator, tomo a liberdade de trazer à presente sessão deliberativa
um voto divergente com todo o pedido de vênia.
Digo, portanto, Senhor Presidente, que essa respeitosa divergência é deduzida neste recurso
especial eleitoral no qual se debate a ocorrência de doação para campanha eleitoral, realizada por
pessoa jurídica, acima dos limites previstos no, hoje, revogado art. 81 da Lei nº 9.504/97.
O voto de Sua Excelência, o e. Min. Relator rejeita as teses do recurso e mantém o acórdão
regional, entendendo que o faturamento bruto da recorrente no ano-fiscal de 2009 foi de R$
3.691.386,98 (três milhões seiscentos e noventa e um mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa
e oito centavos), de acordo com as informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal.
E, portanto, é disso que nesse momento se trata, de recurso em face de acórdão regional e sem
descurar do relatório já colacionado a este Colegiado, a análise que se propõe dos autos se
beneficia de renovado, e conciso, relato e aporte dos elementos relevantes da discussão, e se
reporta a esses elementos desde sua origem, valendo-se, por evidente, do sempre escorreito
relatório do eminente Ministro Relator.
A r. sentença, Senhor Presidente e eminentes pares, foi do Juízo da 6ª Zona Eleitoral do Estado de
São Paulo (vol. 1, part. 9, p. 16-17 e part. 10, p. 6-7) que adotou a informação prestada pela
Receita Federal no sentido de que o rendimento bruto da ora recorrente no ano de 2009 foi
negativo e, portanto, não poderia ter realizado doações para campanhas eleitorais no ano de 2010,
firmando ainda a compreensão segundo a qual não foi apresentado documento que
desconstituísse a força probante das informações daquela SRF. E, ao final, aquela decisão impôs
multa de 5 vezes o valor doado em excesso. Foi reputado como doado em excesso R$
8.200.000,00, e a multa chegou no importe final de R$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de
reais).
No recurso eleitoral (vol. 1, part. 10, p. 13-18, p. 11, p. 6-18, p. 12, p. 6-14) que veio aos autos na
sequência foi defendida a regularidade das doações, expondo que em razão do Decreto nº 3000
/1999 não incide imposto de renda sobre suas atividades econômicas praticadas em proveito
comum, sem objetivo de lucro, estando desobrigada de informar na ficha 6-A, da DIRPJ, a receita
bruta obtida com a venda de seus produtos.
Prossegue aquele recurso, afirmando que apesar de não incidir imposto de renda sobre suas
atividades, obteve no ano de 2009 o faturamento bruto de R$ 6.963.771.522,67 (seis bilhões,

novecentos e sessenta e três milhões, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e vinte e dois
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novecentos e sessenta e três milhões, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e vinte e dois
reais e sessenta e sete centavos), valores devidamente informados na Ficha 69 da referida
declaração.
No ponto, alertou ainda que a Receita somente enviou àquele Juízo Eleitoral a ficha 6, página 1, da
declaração atinente às informações da renda da pessoa jurídica, o que realmente demonstra a sua
receita bruta como resultado 0 (zero), mas que não foi enviada a ficha 69 (fls. 49 e 87) documento
necessário que completava a informação requerida para o deslinde da demanda[1].
Pois bem, além disso, naquela irresignação ainda são trabalhados os conceitos de faturamento
/receita bruta e de receita líquida, reforçando-se ali, por força da argumentação, que o faturamento
bruto foi obtido, tanto que preencheu o requisito necessário para aderir ao Programa de
Parcelamento Especial - PAES.
Assevera ainda dever-se entender por faturamento bruto o produto de todas as operações
realizadas por cooperativas, como por exemplo, a venda de mercadorias, serviços, rendimentos de
aluguéis, rendimentos de aplicações financeiras, dentre outros, não podendo-se, assim, confundir
rendimentos brutos com rendimentos tributáveis (part. 11, p. 16).
E aqui me permito um outro parênteses. Eis aqui, em meu modo de ver, a chave para a
compreensão que eu posso haurir sobre esse tema: rendimentos brutos e, de outra parte,
rendimentos tributáveis.
Prossigo, dizendo que o acórdão regional (vol. 2, part. 4, p. 7-15) assenta que o faturamento bruto
da Cooperativa recorrente, no ano de 2009, foi de R$ 3.691.386,98 (três milhões seiscentos e
noventa e um mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), adotando o Regional
como fundamento que o faturamento bruto daquela Cooperativa não se confunde com o de seus
integrantes ou coligados, visto que, segundo aquele Tribunal Regional, a legislação eleitoral adota
como critério objetivo para limitar as doações realizadas por pessoas jurídicas às campanhas
eleitorais o faturamento bruto obtido pela empresa doadora no ano anterior ao da eleição (p. 13).
Por isso, entendeu descabido pretender considerar o faturamento dos integrantes ou coligados da
recorrente para alterar a base de cálculo estabelecida na legislação eleitoral. E, ao final, reduziu o
valor da multa para R$ 40.630.861,30 (quarenta milhões seiscentos e trinta mil oitocentos e
sessenta e um reais e trinta centavos).
Opostos embargos de declaração (vol. 2, part. 4, p. 19-20, part. 5, p. 6-18), com o objetivo de
integrar a compreensão quanto ao fato de que é a Cooperativa que vende e emite nota fiscal, em
nome próprio de toda a produção de seus cooperados, operando assim em segundo momento o
repasse proporcional do resultado da venda, deduzidas as despesas.
Ali também, nessa agora apreciação que foi levada a efeito, esgrime-se que o faturamento bruto da
Cooperativa resulta da venda total - em nome próprio da Cooperativa - da produção de seus
cooperados (part. 5, p. 11), rejeitando a dissociação do seu faturamento bruto do faturamento de
seus associados.
Aduz, também, que o reconhecimento dos valores constantes na ficha Outras Receitas
Operacionais (R$ 3.691.386,98) como lastro para a doação para campanha eleitoral indica,
necessariamente, a existência de outra fonte primária de receita.
A rejeição dos embargos vem assentada na impossibilidade de rediscussão do mérito da questão
(vol. 2, part. 6, p. 17- 19 e part. 7, p. 6-7).
E, assim, veio o recurso especial eleitoral (vol. 2, part. 7, p. 11-21, part. 8, p. 6-17) à luz do art. 121,
§ 4º, incisos I e II, da Constituição Federal, e, do Código Eleitoral, o art. 276, asseverando-se, no
recurso especial, essa é a afirmação, a existência da violação do art. 24, parágrafo único e art. 81,
ambos da Lei nº 9.504/97, bem como do art. 3º e 80, da Lei nº 5.764/71 e do art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal.
Expõe o regime jurídico das Cooperativas, repisando que quem vende e emite a nota fiscal de toda
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Expõe o regime jurídico das Cooperativas, repisando que quem vende e emite a nota fiscal de toda
a produção de seus cooperados é a Cooperativa, em nome próprio, repassando a eles o resultado
proporcionalmente, depois de deduzidas todas as despesas. O faturamento bruto da Cooperativa
resulta da venda total em nome próprio da Cooperativa da produção dos seus cooperados (part. 7,
p. 18).
O recurso ainda analisa o conceito de ato cooperativo e como não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, assevera, sustenta que todos os
produtos entregues pelos cooperados, pelos associados à Cooperativa, a essa que é Recorrente,
passam a compor um estoque único, administrado livremente por esta última, inclusive para a
finalidade de sua disposição (part. 7, p. 19), ou seja, de venda.
Assim, no recurso se sustenta que não é possível dissociar o faturamento bruto da Cooperativa do
faturamento bruto de seus cooperados, além de reforçar a distinção do conceito de rendimento
bruto e de rendimento líquido, sendo aquele, no caso das Cooperativas, a receita total decorrente
das atividades-fim da organização, da Cooperativa.
Alega-se, portanto, que houve violação ao art. 275, do Código Eleitoral, porque o tribunal regional
teria deixado de analisar as suas alegações nos embargos de declaração, no recurso integrativo,
requerendo, portanto, caso não seja provido este recurso especial eleitoral, a declaração de
nulidade do acórdão de embargos de declaração (part. 8, p. 11-12).
E, por derradeiro, a fundamentação desse recurso especial perscruta, também, o dissídio
jurisprudencial a partir de acórdão que cita, como paradigma a ser levado em conta, nesse juízo de
comparação de precedente, acórdão do TRE-AL.
E assim é que se pede a reforma do acórdão regional.
Ouvida a Procuradoria-Geral Eleitoral, opina pelo desprovimento do recurso especial eleitoral.
Por isso, Senhor Presidente - chego ao ponto de reiterar que, entendendo, nada obstante,
existirem especialistas reconhecidos nesta matéria, além do conhecimento de todos os integrantes
deste Colegiado, mas a matéria chama a atenção dos eminentes Ministros aqui componentes,
oriundos que são, integrantes que são do Superior Tribunal de Justiça -, pedi vista porque, em meu
entender, a questão que se busca iluminar é a distinção conceitual necessária, quanto às
Cooperativas, entre faturamento bruto e renda, inclusive sob o prisma do órgão cooperativo e de
seus cooperados, e quais os efeitos dessa classificação no caso concreto.
A elucidação da controvérsia reclama uma análise da legislação que trata das sociedades
cooperativas, nomeadamente a Lei n. 5.764/71 e a legislação que define o seu regime tributário,
mais especificamente os tributos que incidem sobre a receita bruta ou o faturamento, a fim de
extrair as correspondentes repercussões na seara eleitoral.
Portanto, creio que estaremos aqui de acordo que a controvérsia consiste na definição do
montante a ser considerado como faturamento bruto da sociedade cooperativa, para efeito de base
de cálculo do limite legal de doação para campanha eleitoral, referente ao pleito de 2010.
O Tribunal Regional Eleitoral entendeu que o faturamento bruto da doadora não se confunde com
o faturamento bruto dos seus integrantes ou coligados (fl. 244), de modo que só pode ser, pelo
Regional, considerada a receita bruta aquela oriunda da própria cooperativa, sendo, então, nesse
raciocínio, descabido pretender considerar o faturamento de seus integrantes ou coligados para
alterar a base de cálculo estabelecida, esta base de cálculo, pela legislação eleitoral (fl. 244-5).
Esse entendimento também foi acolhido - pelo que eu pude depreender e espero não me
equivocar - esse argumento, esse entendimento também foi acolhido por Sua Excelência, o
eminente Ministro relator que, ao ressaltar a ausência de intuito lucrativo das sociedades
cooperativas, afirmou que elas não criam riquezas para si, não adquirindo renda e, por
consequência, seu resultado contábil será sempre igual a zero, haja vista que o resultado positivo
deve ser repartido entre os cooperados na condição de sobras. Em seu voto, Sua Excelência
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2021 - n. 116

Brasília, quarta-feira, 23 de junho de 2021

79

deve ser repartido entre os cooperados na condição de sobras. Em seu voto, Sua Excelência
sustenta que, pelo fato de o ato cooperativo não implicar operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou de mercadoria, o resultado econômico dos atos cooperativos
pertence direta e exclusivamente aos cooperados, os quais são titulares da disponibilidade da
renda, sofrendo a incidência da tributação do imposto sobre a renda. Nessa linha, entendo que o
voto de Sua Excelência se posta ao afirmar que pertence ao cooperado o resultado das operações
de comercialização e industrialização de seus produtos, operando assim, atuando assim a
cooperativa apenas como facilitadora das operações que são realizadas, ao fim e ao cabo, pelo
cooperado. Com essa premissa, o voto de Sua Excelência conclui que a sociedade cooperativa
não dispõe do resultado das operações de comercialização e industrialização dos produtos
entregues pelos associados, [de modo que] essa renda não pode, segundo o eminente relator, ser
incluída na base de cálculo do valor admitido para doação nos termos da Lei 9.504/97, § 1º, art.
81, com a redação que vigia à época", obviamente, pois lhe faltaria a "real disponibilidade
econômica, e, nesse ponto, Sua Excelência invoca precedente, neste Tribunal Superior Eleitoral,
no REspe n. 51-25, do qual restou redator para o acórdão, o eminente Ministro Jorge Mussi (DJE
de 31.5.2019). Assim, ainda nas palavras do eminente relator, é inviável pretender-se incluir verbas
de titularidade dos cooperados na base de cálculo do valor de doação autorizado à cooperativa.
Peço vênia ao e. Min. Relator, e, desde logo, a todos que entendem a questão de igual forma, para
apresentar respeitosamente a divergência, com os seguintes fundamentos.
Principio, dizendo que as cooperativas são sociedades de pessoas, como sabemos, com forma e
natureza jurídica próprias, de natureza civil, como também sabemos, não sujeitas a falência, em
sentido técnico, constituídas para prestar serviços aos seus associados. A formação desse tipo de
sociedade reclama a celebração de contrato de sociedade cooperativa, em que as pessoas se
obrigam, reciprocamente, a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade
econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro (art. 3º tem essas expressões da Lei 5.764
/71).
Portanto, é elementar daí inferir realmente que a cooperativa é uma pessoa jurídica, com
personalidade jurídica própria, diversa da personalidade atribuída e ínsita a cada um de seus
associados; a cooperativa pratica atos civis e comerciais em nome próprio, ainda que vise, e deve
mesmo visar, ao benefício de seus integrantes. O fato de se tratar de sociedade de pessoas,
portanto, não é uma sociedade de capital, e tratando-se de sociedade de pessoas, não priva esse
fato as sociedades cooperativas de autonomia e personalidade jurídica própria. Obviamente que a
singularidade do modelo cooperativo confere a essas sociedades contornos jurídicos específicos, o
que não afasta, porém, a sua autonomia e distinção dos cooperados que a integram.
As cooperativas de produtores rurais ou agropastoris têm como objeto a prestação de serviços aos
associados, por meio do recebimento ou comercialização da produção conjunta, armazenamento e
industrialização, além da assistência técnica, até mesmo educacional e social, como muitas
cooperativas, de modo exemplar, assim o fazem. As operações da cooperativa poderão ser
realizadas entre ela e seus cooperados, poderão ser da cooperativa com outras cooperativas ou
entre a cooperativa e terceiros. A especificidade da sociedade cooperativa, contudo, impõe um
tratamento jurídico diverso para cada modalidade de operação. Nesse sentido, quando o ato for
praticado entre as cooperativas - ou a cooperativa - e seus associados, entre estes e aquelas, ou
aquela, - entre os associados e a sua cooperativa, ou entre associados e cooperativas - e mesmo
pelas cooperativas entre si, para a consecução dos seus objetivos sociais, o ato cooperativo
realmente não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria, o que a doutrina chama, portanto, de ato cooperativo típico. O mesmo não ocorre, por
sua vez, quando a sociedade cooperativa realiza operações com terceiros, mediante o
fornecimento de bens e serviços pois, neste caso, o tratamento contábil e tributário será o mesmo
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fornecimento de bens e serviços pois, neste caso, o tratamento contábil e tributário será o mesmo
dispensado às demais sociedades empresárias ou empresariais - já aqui utilizando a dicção que
está no novo Código Civil Brasileiro.
Esse tema já foi objeto de ampla discussão na literatura jurídica e na jurisprudência e, enfim,
restou analisado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
Lá, com efeito, no Supremo Tribunal Federal, em vista da revogação da isenção da contribuição
para o PIS e da COFINS (ambas incidentes sobre o faturamento e a receita bruta, critério
igualmente definidor dos limites para a doação eleitoral), portanto, com a revogação, por meio da
Medida Provisória n. 1.858/99, diversos Tribunais Regionais Federais - como foi o caso do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, autos que de lá emergiram e nos quais foi acolhida a repercussão
geral - os tribunais afirmavam que os atos cooperativos (Lei nº 5.746/71, art. 79) não geram receita
nem faturamento para as sociedades cooperativas. Não compõem, portanto, o fato imponível para
incidência da COFINS.
Opondo-se a essa tese, o Supremo Tribunal Federal, a partir do voto condutor do eminente
Ministro Luiz Fux, hoje, nosso Presidente do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário
n. 598.085/RJ, tomando a distinção entre o ato cooperativo típico, que está na lei (art. 79 da Lei n.
5.746/71), e as operações realizadas com terceiros, Sua Excelência concluiu que são tributáveis
pela COFINS as receitas auferidas pelas cooperativas quando, quando prestarem serviços a
terceiros não associados. Ressaltou o então Ministro relator, Ministro Luiz Fux, que, acaso adotado
o entendimento de que as cooperativas não possuem lucro ou faturamento quanto ao ato
cooperativo praticado com terceiros não associados (que são os não cooperados), inexistindo
imunidade tributária, haveria violação da determinação constitucional de que a seguridade social
será financiada por toda a sociedade, como está na alínea b do inciso I do importantíssimo art. 195
da Constituição Federal no Brasil.
Dessa forma, o STF refutou a tese de que as cooperativas gozariam de imunidade constitucional,
em relação às operações de venda de mercadoria e prestação de serviço a terceiro, destacando a
exigência de adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas, vale dizer: o que tem assento na letra c, inciso III, do art. 146 da Constituição da
República. E esta circunstância, ou seja, essa exigência de adequado tratamento tributário, não
impede a incidência tributária, em relação às operações realizadas com não cooperados.
Eu peço licença para mencionar que essa distinção não escapou, e nem poderia, do exame feito lá
naquele julgamento, pelo nosso Presidente aqui, do Tribunal Superior Eleitoral, eminente Ministro
Luiz Roberto Barroso. Me permito colher a lição que entendo, segundo o meu ponto de vista,
aplicável ao caso. E cito, pedindo vênia para citar essa sempre ilustrada lição. Disse Sua
Excelência o Ministro Barroso:
"A isenção prevista no art. 6º, I, da Lei Complementar nº 70/91 foi revogada pela Medida Provisória
nº 1.858/98 e reedições seguintes, consolidada na Medida Provisória nº 2.158/01, tornando-se
tributáveis pela Confins as receitas auferidas pelas cooperativas quando prestarem serviços
[tornando-se tributáveis quando prestarem serviços às cooperativas] a terceiros não associados.
Dessa forma [acrescentou o Ministro Barroso], permanecem desonerados os chamados atos
cooperativos típicos. (...) A compreensão mais adequada a ser lançada sobre o art. 79, parágrafo
único [antes por mim citado. Disse Sua Excelência o Ministro Barroso], deve estar conectada com
o primado constitucional de conferir à cooperativa um tratamento condizente com sua realidade. A
norma trata o produtor e a sociedade como uma unidade, submetendo ambos a uma incidência
única. É uma medida de neutralidade para conferir um tratamento 'adequado'. Quando a

cooperativa pratica dois atos, um deles é considerado típico (cooperativa-cooperado) e o outro
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cooperativa pratica dois atos, um deles é considerado típico (cooperativa-cooperado) e o outro
atípico (cooperativa-mercado). Somente o segundo ato é objeto de tributação. Este é o conteúdo
do dispositivo em análise". Concluiu, nesse trecho, o eminente Ministro Luiz Roberto Barroso.
E, como eu antes citei, a matéria está presente em numerosos julgados do Superior Tribunal de
Justiça, que assentou, como, por exemplo, no Recurso Especial 1822092, que menciono no voto,
no qual - da lavra da eminente Ministra Regina Helena Costa, julgamento de 10 de fevereiro de
2020 - lavrou-se que:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PIS
/COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE ATOS COOPERATIVOS PRATICADOS COM TERCEIROS.
POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO STF FIRMADA EM RE COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
II - Este Superior Tribunal, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de
recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou o posicionamento segundo o
qual se revela legítima a incidência de PIS e COFINS sobre os atos cooperativos praticados com
terceiros.
(...)
(AgInt nos EDcl no REsp 1822092/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)
Essa mesma racionalidade se encontra no que entendo ser o leading case, realmente o caso
condutor e paradigmático sobre a questão, que diz respeito ao julgamento daquele recurso
especial, para as eleições de 2010, levado a efeito neste Tribunal Superior Eleitoral, no Recurso
Especial Eleitoral 5125; o redator para o acórdão foi o eminente Ministro Jorge Mussi e o relator
originário foi o Ministro Henrique Neves da Silva. Esse julgamento restou publicado em 31 de maio
de 2019. E lá se assentou, especialmente no item 3, que aqui cito:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA
JURÍDICA. ART. 81, § 1°, DA LEI 9.504/97.
[...]
3. O conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97 - vigente à época dos
fatos - [portanto, nós estamos obviamente tratando de uma situação jurídica que hoje não mais se
colocaria, diante do que se tem presente, como decorrência da apreciação posterior desta matéria
- de doações de pessoas jurídicas - levada a efeito em boa hora e no rumo que me parece
consentâneo com a Constituição e que, em meu modo de ver, não é condizente com nenhum tipo
de retrocesso. Mas o tema diz respeito ao que era vigente à época dos fatos, e, neste acórdão se
assentou, então, que o conceito de faturamento bruto] compreende o resultado econômico auferido
pela pessoa jurídica que importe efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer
operações por ela realizadas, tributáveis ou não, e que resultem em real disponibilidade
econômica, não albergando, contudo, as hipóteses de registro de crédito para recebimento futuro
ou de ingresso de capital mediante empréstimo, como lá pretendia a recorrente.
E disse mais, porque aqui é preciso analisar o que que se assentou, pelo menos pelo meu olhar,
para o qual peço todas as vênias de equívoco que possa estar a fazer na compreensão dessa
decisão. E ainda mais, ali se assentou, na lavra do redator para o acórdão, o eminente Ministro
Jorge Mussi:
4. Referido conceito atende aos corolários da transparência e lisura do processo eleitoral, bem
como à mens legis do dispositivo em testilha [daquele dispositivo que estava em questão], pois o
legislador objetivou afastar o desequilíbrio oriundo do grande afluxo de capitais nas campanhas, e,
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legislador objetivou afastar o desequilíbrio oriundo do grande afluxo de capitais nas campanhas, e,
sobretudo, evitar potencial abuso de poder econômico oriundo do financiamento desmesurado por
empresas.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº 5125, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves da Silva, Relator(a)
designado(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 31/05/2019).
Muito bem, pinçam-se desse contexto e desse julgamento, em meu modo de ver, as seguintes
conclusões: (i) o fato de as Cooperativas serem - e já estou chegando à conclusão, Senhor
Presidente, o fato de as Cooperativas serem - imunes ao pagamento de imposto de renda não
traduz a certeza de que não praticam atos de mercado; (ii) as Cooperativas praticam, em nome
próprio, atos de mercado cujo objeto é fruto das atividades de produção de seus cooperados; (iii)
na realização dessas operações de venda, a Cooperativa emite faturas e notas fiscais, em nome
próprio, ainda que no interesse de outrem; (iv) é possível que as Cooperativas exerçam atividades
comerciais a partir de seus próprios recursos - exerçam atividades comerciais, a partir de seus
próprios recursos, o que é uma realidade empírica, constatável nas cooperativas, mas é também
uma hipótese abstratamente admissível, nessa interpretação que me parece racional e sistemática
da operação cooperativada -, e, nesta hipótese, exercendo atividade comercial emitirão, em nome
próprio, faturas e notas fiscais; (v) o conceito de faturamento bruto das Cooperativas abarca todas
as faturas por ela emitidas em nome próprio, seja na comercialização dos produtos oriundos do
labor de seus cooperados, seja na comercialização de suas atividades próprias. Não raro, as
grandes, operosas e importantes - e que prestam um serviço extraordinário ao bem do país cooperativas têm uma miríade de atividades, e muitas são comercialização em atividade própria.
Por força dessas conclusões a compreensão exposta, com toda vênia, não acolhe a concretização
desse sistema cooperativado ao caso concreto tal como feita, com todo respeito, pelo Tribunal
Regional Eleitoral paulista. Eis que, aqui valendo-se dessa expressão faturamento bruto, desse
significante, ou, para a teoria de [inaudível], desse topoi, como se diz na literatura jurídica, deste
lugar de sentido para o Direito, que é a expressão faturamento bruto, e, tomando em conta essa
expressão, aquele Tribunal Regional Eleitoral verificou ali uma questão prejudicial e orientou a
formação da moldura fática naquele julgamento.
A modificação dessa compreensão jurídica anterior à formação da moldura fática importa em
renovar os limites desta, tarefa que deve ser cumprida na Corte de origem, em razão das balizas
que limitam o julgamento do recurso especial eleitoral. Aqui, entendo, pode-se dizer o que falta,
mas não se pode colmatar a lacuna da falta, desbordando os limites que são impostos a esse
próprio Tribunal Superior Eleitoral.
E observo, no ponto, que o recurso especial eleitoral firmou pedido de anulação - a Recorrente
pede anulação - do acórdão do Tribunal paulista, proferido no julgamento dos embargos de
declaração, com fundamento no, então vigente, art. 535 do CPC, atual art. 1.022 do Código Fux,
do CPC/15, ao argumento de que não foram analisadas todas as suas fichas da sua declaração
para fins de imposto de renda da pessoa jurídica.
Sob o prisma do entendimento que ora se propõe - assim concluo, Senhor Presidente, eminentes
pares, do que ora estou a trazer à colação - quanto ao conceito de faturamento bruto das
Cooperativas, constata-se presente a alegada omissão contida no Recurso Especial, o que, em
meu modo de ver, autoriza a decretação de nulidade do acórdão regional e o retorno dos autos à
origem para que nova decisão seja proferida, observando-se estritamente os limites conceituais
contidos nesta decisão. E procuro minudentar, Senhor Presidente, tentando não cometer
equivocidade, na conclusão do que trago à colação.
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Ante o exposto, e renovando toda a minha vênia ao e. Min. Relator e a todos que o acompanham
em sua compreensão da questão, o meu voto, que trago aqui ao debate e à deliberação, é no
sentido de (i) fixar o conceito de faturamento bruto das Cooperativas como sendo a soma de todas
as operações comerciais realizadas em nome próprio, com a emissão de fatura e nota fiscal, seja
de bens e serviços próprios, seja de bens dos seus cooperados; (ii) reconhecer, a partir da fixação
da questão prejudicial do conceito de faturamento bruto que o acórdão regional proferido no
julgamento dos embargos de declaração é omisso na análise de todas - na análise de todas - as
fichas financeiras da DIRPJ já apresentadas pela Recorrente, para a Receita; (iii) dar provimento
ao recurso especial eleitoral para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração na Corte
de origem, com fundamento no art. 1.022, do CPC. Além disso, (iv) determinar o retorno dos autos
ao Tribunal Regional Eleitoral para que proceda a novo julgamento dos embargos de declaração,
adotando o conceito de faturamento bruto exposto no item (i) e projetando-o para todas as fichas
da DIRPJ já apresentadas - fichas já apresentadas - pela Recorrente em juízo, de modo a inserir
todos esses elementos - todos esses elementos - na moldura fática da decisão e a operar nova
subsunção do seu faturamento bruto nos moldes do, hoje revogado, § 1º, art. 81 da Lei nº 9.504
/97, a fim de estabelecer, a partir daí, o limite para a doação eleitoral da Recorrente no pleito de
2010.
Agradecendo a paciência dos eminentes pares, é como voto, Senhor Presidente.
[1] * Me permito aqui uma pequena nota de rodapé a essa altura, Senhor Presidente, para dizer
que este foi o ponto que me levou a pedir vista. Porque, ao lado da discussão técnico-jurídica
sobre faturamento e ato cooperativo, havia também esta questão documental que, no meu modo
de ver, é possível aqui examinar, nesses limites do que foi decidido na instância anterior. E, por
isso, estou me referindo às páginas distintas da mesma declaração.
DECLARAÇÃO DE VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhor Presidente, e. Pares, e. Min. Relator, trata-se de
recurso especial eleitoral no qual se debate a ocorrência de doação para campanha eleitoral,
realizada por pessoa jurídica, acima dos limites previstos no, hoje, revogado art. 81, da Lei nº 9.504
/97.
O voto colacionado pelo e. Min. Relator rejeita as teses do apelo nobre e mantém o acórdão
regional, entendendo que o faturamento bruto da recorrente no ano-fiscal de 2009 foi de R$
3.691.386,98 (três milhões seiscentos e noventa e um mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa
e oito centavos), de acordo com as informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal.
Sem descurar do relatório já colacionado a este Colegiado, a análise que se propõe dos autos se
beneficia de renovado, e conciso, reporte dos elementos relevantes da discussão, desde sua
origem.
A r. sentença do Juízo da 6ª Zona Eleitoral do Estado de São Paulo (vol. 1, part. 9, p. 16-17 e part.
10, p. 6-7) adotou a informação da Receita Federal no sentido de que o rendimento bruto da ora
recorrente no ano de 2009 foi negativo e, portanto, não poderia ter realizado doações para
campanhas eleitorais no ano de 2010, firmando ainda que não foi apresentado documento que
desconstituísse a força probante das informações da SRF. Ao final, impôs multa de 5 vezes o valor
doado em excesso (R$ 8.200.000,00) no valor final de R$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões
de reais).
No recurso eleitoral (vol. 1, part. 10, p. 13-18, p. 11, p. 6-18, p. 12, p. 6-14) defendeu-se a
regularidade das doações, expondo que em razão do Decreto nº 3000/1999 não incide o imposto
de renda sobre suas atividades econômicas praticadas em proveito comum, sem objetivo de lucro,
estando desobrigada de informar na ficha 6-A, da DIRPJ, a receita bruta obtida com a venda de
seus produtos.
Prossegue afirmando que apesar de não incidir imposto de renda sobre suas atividades, obteve no
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Prossegue afirmando que apesar de não incidir imposto de renda sobre suas atividades, obteve no
ano de 2009 o faturamento bruto de R$ 6.963.771.522,67 (seis bilhões, novecentos e sessenta e
três milhões, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e sete
centavos), devidamente informados na Ficha 69 de sua DIRPJ.
No ponto, alertou ainda que a Receita somente enviou ao MM. Juízo a ficha 6, página 1, da DIRPJ,
o que realmente demonstra a sua receita bruta como resultado 0 (zero), mas que não enviou a
ficha 69 (fls. 49 e 87) documento necessário que completava a informação requerida para o
deslinde da demanda.
Trabalha os conceitos de faturamento/receita bruta e de receita líquida e reforça que obteve
faturamento bruto tanto que preencheu o requisito necessário para aderir ao Programa de
Parcelamento Especial - PAES.
Assevera que deve-se entender por faturamento bruto o produto de todas as operações realizadas
por cooperativas, como por exemplo, a venda de mercadorias, serviços, rendimentos de aluguéis,
rendimentos de aplicações financeiras, dentre outros, não podendo-se, assim, confundir
rendimentos brutos com rendimentos tributáveis (part. 11, p. 16).
O acórdão regional (vol. 2, part. 4, p. 7-15) assenta que o faturamento bruto do recorrente, no ano
de 2009, foi de R$ 3.691.386,98 (três milhões seiscentos e noventa e um mil trezentos e oitenta e
seis reais e noventa e oito centavos), adotando como fundamento que o faturamento bruto da
Cooperativa não se confunde com o de seus integrantes ou coligados, visto que a legislação
eleitoral adota como critério objetivo para limitar as doações realizadas por pessoas jurídicas às
campanhas eleitorais o faturamento bruto obtido pela empresa doadora no ano anterior ao da
eleição (p. 13). Por isso, entendeu descabido pretender considerar o faturamento dos integrantes
ou coligados da recorrente para alterar a base de cálculo estabelecida na legislação eleitoral. Ao
final, reduziu o valor da multa para R$ 40.630.861,30 (quarenta milhões seiscentos e trinta mil
oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos).
Opostos embargos de declaração (vol. 2, part. 4, p. 19-20, part. 5, p. 6-18), com o objetivo de
integrar a compreensão quanto ao fato de que é a Cooperativa vende e emite nota fiscal, em nome
próprio de toda a produção de seus cooperados, operando em segundo momento o repasse
proporcional do resultado da venda, deduzidas as despesas.
Esgrime que o faturamento bruto da Cooperativa resulta da venda total - em nome próprio da
Cooperativa - da produção de seus cooperados (part. 5, p. 11), rejeitando a dissociação do seu
faturamento bruto do de seus associados.
Aduz, também, que o reconhecimento dos valores constantes na ficha Outras Receitas
Operacionais (R$ 3.691.386,98) como lastro para a doação para campanha eleitoral indica,
necessariamente, a existência de outra fonte primária de receita.
A rejeição dos embargos de declaração assenta-se na impossibilidade de rediscussão do mérito da
questão (vol. 2, part. 6, p. 17-19 e part. 7, p. 6-7).
O recurso especial eleitoral (vol. 2, part. 7, p. 11-21, part. 8, p. 6-17) versado sob o pálio do art.
121, § 4º, incisos I e II, da Constituição Federal, e art. 276, do Código Eleitoral, assevera a violação
do art. 24, parágrafo único e art. 81, ambos da Lei nº 9.504/97, art. 3º e 80, da Lei nº 5.764/71 e do
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
Expõe o regime jurídico das Cooperativas, repisando que quem vende e emite a nota fiscal de toda
a produção de seus cooperados é a Cooperativa, em nome próprio, repassando a eles o resultado
proporcionalmente, depois de deduzidas todas as despesas. O faturamento bruto da Cooperativa
resulta da venda total em nome próprio da Cooperativa da produção dos seus cooperados (part. 7,
p. 18).
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Analisa ainda o conceito de ato cooperativo e como não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, de modo que todos os produtos entregues
pelos cooperados à recorrente passam a compor um estoque único, administrado livremente por
esta última, inclusive para a finalidade de sua disposição (part. 7, p. 19).
Assim, entende que não é possível dissociar o faturamento bruto da Cooperativa do faturamento
bruto de seus cooperados, além de reforçar a distinção do conceito de rendimento bruto e de
rendimento líquido, sendo aquele, no caso das Cooperativas, a receita total decorrente das
atividades-fim da organização.
Alega a violação ao art. 275, do Código Eleitoral, porque a Corte regional deixou de analisar as
suas alegações no recurso integrativo, requerendo, caso não seja provido o recurso especial
eleitoral, a declaração de nulidade do acórdão de embargos de declaração (part. 8, p. 11-12).
A fundamentação perscruta, também, o dissídio jurisprudencial a partir de acórdão do TRE-AL.
Requer, ao final, a reforma do acórdão regional.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso especial eleitoral.
Senhor Presidente, pedi vista porque, em meu entender, a questão que se busca iluminar é a
distinção conceitual necessária, quanto às Cooperativas, entre faturamento bruto e renda, inclusive
sob o prisma do órgão cooperativo e de seus cooperados, e quais os efeitos dessa classificação no
caso concreto.
A elucidação da controvérsia reclama uma análise da legislação que trata das sociedades
cooperativas, especialmente a Lei n. 5.764/71 e a legislação que define seu regime tributário, mais
especificamente os tributos que incidem sobre a receita bruta ou o faturamento, a fim de extrair as
correspondentes repercussões na seara eleitoral.
Com efeito, a controvérsia dos autos consiste na definição do montante a ser considerado como
faturamento bruto da sociedade cooperativa, para efeito de base de cálculo do limite legal de
doação para campanha eleitoral, referente ao pleito de 2010.
Para a Corte Regional, o faturamento bruto da doadora não se confunde com o dos seus
integrantes ou coligados (fl. 244), de modo que só pode ser considerada a receita bruta oriunda da
própria cooperativa, sendo descabido pretender considerar o faturamento de seus integrantes ou
coligados para alterar a base de cálculo estabelecida pela legislação eleitoral (fl. 244-5).
Esse entendimento também foi acolhido pelo eminente relator que, ao ressaltar a ausência de
intuito lucrativo das sociedades cooperativas, afirmou que elas não criam riquezas para si, não
adquirindo renda e, por consequência, seu resultado contábil será sempre igual a zero, haja vista
que o resultado positivo deve ser repartido entre os cooperados na condição de sobras. Em seu
voto, ainda sustenta que, pelo fato de o ato cooperativo não implicar operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, nos termos do art. 79 da Lei n. 5.764/71, o
resultado econômico dos atos cooperativos pertence direta e exclusivamente aos cooperados, os
quais são titulares da disponibilidade da renda, sofrendo a incidência da tributação do imposto
sobre a renda. Prossegue dizendo, nessa linha, que pertence ao cooperado o resultado das
operações de comercialização e industrialização de seus produtos, operando a cooperativa apenas
como facilitadora das operações que são realizadas, ao fim e ao cabo, pelo cooperado. Com essa
premissa, conclui que a sociedade cooperativa não dispõe do resultado das operações de
comercialização e industrialização dos produtos entregues pelos associados, [de modo que] essa
renda não pode ser incluída na base de cálculo do valor admitido a doação pelo art. 81, § 1º, da
Lei 9.504/97, com a redação vigente à época", pois lhe faltaria a "real disponibilidade econômica,
invocando precedente desta Corte no REspe n. 51-25, redator para o acórdão, o Ministro Jorge
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Mussi (DJE de 31.5.2019). Dessa forma, ainda nas palavras do eminente relator, é inviável
pretender-se incluir verbas de titularidade dos cooperados na base de cálculo do valor de doação
autorizado à cooperativa.
Peço vênia ao e. Min. Relator, e a todos que entendem a questão de igual forma, para apresentar
divergência.
As cooperativas, na redação dada pelo art. 4º da Lei n. 5.764/71, são sociedades de pessoas, com
forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para
prestar serviços aos associados. A formação desse tipo de sociedade reclama a celebração de
contrato de sociedade cooperativa, em que as pessoas se obrigam, reciprocamente, a contribuir
com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem
objetivo de lucro (art. 3º).
Daí se infere que a cooperativa é uma pessoa jurídica, com personalidade jurídica própria, diversa
de seus associados, praticando atos civis e comerciais em nome próprio, ainda que vise ao
benefício de seus integrantes. O fato de se tratar de sociedade de pessoas - e não de capital - não
priva as sociedades cooperativas de autonomia e personalidade jurídica própria. Obviamente que a
singularidade do modelo cooperativo confere a essas sociedades contornos jurídicos específicos, o
que não afasta, porém, a sua autonomia e distinção dos cooperados que a integram.
As cooperativas de produtores rurais ou agropastoris têm como objeto a prestação de serviços aos
associados, por meio do recebimento ou comercialização da produção conjunta, armazenamento e
industrialização, além da assistência técnica, educacional e social. As operações da cooperativa
poderão ser realizadas entre ela e seus cooperados, com outras cooperativas ou com terceiros. A
especificidade da sociedade cooperativa, contudo, impõe um tratamento jurídico diverso para cada
modalidade de operação. Nesse sentido, quando o ato for praticado entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si, para a consecução dos objetivos
sociais, o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria, o que a doutrina tem chamado de ato cooperativo típico. O mesmo não
ocorre, por sua vez, quando a sociedade cooperativa realiza operações com terceiros, mediante o
fornecimento de bens e serviços pois, neste caso, o tratamento contábil e tributário será o mesmo
dispensado às demais sociedades empresariais.
Esse tema já foi objeto de ampla discussão na doutrina e na jurisprudência e, enfim, analisado pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
Com efeito, em vista da revogação da isenção da contribuição para o PIS e da COFINS (ambas
incidentes sobre o faturamento e a receita bruta, critério igualmente definidor dos limites para a
doação eleitoral), por meio da Medida Provisória n. 1.858/99, diversos Tribunais Regionais
Federais - como foi o caso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos em que foi
acolhida a repercussão geral - afirmavam que os atos cooperativos (Lei nº 5.746/71, art. 79) não
geram receita nem faturamento para as sociedades cooperativas. Não compõem, portanto, o fato
imponível para incidência da COFINS.
Opondo-se a essa tese, o Supremo Tribunal Federal, a partir do voto condutor do Ministro Luiz
Fux, no Recurso Extraordinário n. 598.085/RJ, tomando a distinção entre o ato cooperativo típico
(art. 79 da Lei n. 5.746/71) e as operações realizadas com terceiros, concluiu que são tributáveis
pela COFINS as receitas auferidas pelas cooperativas quando prestarem serviços a terceiros não
associados. Ressaltou o Ministro relator que, acaso adotado o entendimento de que as
cooperativas não possuem lucro ou faturamento quanto ao ato cooperativo praticado com terceiros
não associados (não cooperados), inexistindo imunidade tributária, haveria violação a
determinação constitucional de que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, ex
vi, art. 195, I, b, da CF/88.
Dessa forma, o STF refutou a tese de que as cooperativas gozariam de imunidade constitucional,
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Dessa forma, o STF refutou a tese de que as cooperativas gozariam de imunidade constitucional,
em relação às operações de venda de mercadoria e prestação de serviço a terceiro, destacando
que a exigência de adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas (art. 146, inciso III, c, da Constituição da República) não é impeditivo à incidência
tributária, em relação às operações realizadas com não cooperados.
Essa distinção não escapou do exame feito pelo Ministro Luís Roberto Barroso:
"A isenção prevista no art. 6º, I, da Lei Complementar nº 70/91 foi revogada pela Medida Provisória
nº 1.858/98 e reedições seguintes, consolidada na Medida Provisória nº 2.158/01, tornando-se
tributáveis pela Confins as receitas auferidas pelas cooperativas quando prestarem serviços a
terceiros não associados. Dessa forma, permanecem desonerados os chamados atos cooperativos
típicos. (...) A compreensão mais adequada a ser lançada sobre o art. 79, parágrafo único, deve
estar conectada com o primado constitucional de conferir à cooperativa um tratamento condizente
com sua realidade. A norma trata o produtor e a sociedade como uma unidade, submetendo
ambos a uma incidência única. É uma medida de neutralidade para conferir um tratamento
'adequado'. Quando a cooperativa pratica dois atos, um deles é considerado típico (cooperativacooperado) e o outro atípico (cooperativa-mercado). Somente o segundo ato é objeto de
tributação. Este é o conteúdo do dispositivo em análise".
No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PIS
/COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE ATOS COOPERATIVOS PRATICADOS COM TERCEIROS.
POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO STF FIRMADA EM RE COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
II - Este Superior Tribunal, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de
recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou o posicionamento segundo o
qual se revela legítima a incidência de PIS e COFINS sobre os atos cooperativos praticados com
terceiros.
(...)
(AgInt nos EDcl no REsp 1822092/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)
A mesma racionalidade encontra assento na jurisprudência eleitoral, inclusive no leading case
sobre a questão:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA
JURÍDICA. ART. 81, § 1°, DA LEI 9.504/97.
[...]
3. O conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97 - vigente à época dos
fatos - compreende o resultado econômico auferido pela pessoa jurídica que importe efetivo
ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer operações por ela realizadas, tributáveis
ou não, e que resultem em real disponibilidade econômica, não albergando, contudo, as hipóteses
de registro de crédito para recebimento futuro ou de ingresso de capital mediante empréstimo,
como pretende a recorrente.
4. Referido conceito atende aos corolários da transparência e lisura do processo eleitoral, bem
como à mens legis do dispositivo em testilha, pois o legislador objetivou afastar o desequilíbrio
oriundo do grande afluxo de capitais nas campanhas, e, sobretudo, evitar potencial abuso de poder
econômico oriundo do financiamento desmesurado por empresas.
[...]
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[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº 5125, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves da Silva, Relator(a)
designado(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 31/05/2019).
Pinçam-se desse contexto as seguintes conclusões: (i) o fato de as Cooperativas serem imunes ao
pagamento de imposto de renda não traduz a certeza de que não praticam atos de mercancia; (ii)
as Cooperativas praticam, em nome próprio, atos de mercancia cujo objeto é fruto das atividades
de produção de seus cooperados; (iii) na realização dessas operações de venda, a Cooperativa
emite faturas e notas fiscais, em nome próprio, ainda que no interesse de terceiros; (iv) é possível
que as Cooperativas exerçam atividades comerciais a partir de seus próprios recursos, hipótese na
qual também emitirão, em nome próprio, faturas e notas fiscais; (v) o conceito de faturamento bruto
das Cooperativos abarca todas as faturas por ela emitidas em nome próprio, seja na
comercialização dos produtos oriundos do labor de seus cooperados, seja na comercialização de
suas atividades próprias.
Por força dessas conclusões a compreensão exposta rejeita a concretização feita pelo Tribunal
Regional Eleitoral paulista do tópos faturamento bruto, o que serviu como questão prejudicial e
orientou a formação da moldura fática naquele julgamento.
A modificação dessa compreensão jurídica anterior à formação da moldura fática importa em
renovar os limites desta, tarefa que deve ser cumprida na Corte de origem, em razão das balizas
que limitam o julgamento do recurso especial eleitoral.
Observo, no ponto, que o recurso especial eleitoral firmou pedido de anulação do acórdão da Corte
paulista, proferido no julgamento dos embargos de declaração, com fundamento no, então vigente,
art. 535 do CPC, atual art. 1.022 do CPC/15, ao argumento de que não foram analisadas todas as
fichas de sua DIRPJ.
Sob o prisma do entendimento que ora se propõe quanto ao conceito de faturamento bruto das
Cooperativas, constata-se presente a alegada omissão, o que autoriza a decretação de nulidade
do acórdão regional e o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, desta
vez, observando estritamente os limites conceituais contidos nesta decisão.
Ante o exposto, e renovando minha vênia ao e. Min. Relator e a todos que o acompanham em sua
compreensão da questão, voto por (i) fixar o conceito de faturamento bruto das Cooperativas como
sendo a soma de todas as operações comerciais realizadas em nome próprio, com a emissão de
fatura e nota fiscal, seja de bens e serviços próprios ou de seus cooperados; (ii) reconhecer, a
partir da fixação da questão prejudicial do conceito de faturamento bruto que o acórdão regional
proferido no julgamento dos embargos de declaração é omisso na análise de todas as fichas
financeiras da DIRPJ já apresentadas pela recorrente; (iii) dar provimento ao recurso especial
eleitoral para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração na Corte de origem, com
fundamento no art. 1.022, do CPC; (iv) determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional
Eleitoral para que proceda a novo julgamento dos embargos de declaração, adotando o conceito
de faturamento bruto exposto no item (i) e projetando-o para todas as fichas da DIRPJ já
apresentadas pela Recorrente em juízo, de modo inserir todos esses elementos na moldura fática
da decisão e a operar nova subsunção do seu faturamento bruto aos moldes do, hoje revogado,
art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/97, a fim de estabelecer o limite para a doação eleitoral da Recorrente
no pleito de 2010.
É como voto.
VOTO (COMPLEMENTAÇÃO)
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS (relator): Senhor Presidente, considerando os
abalizados fundamentos trazidos pelo Ministro Edson Fachin, permito-me fazer uma breve
complementação do voto que proferi.
Como relatei em meu voto, a recorrente entende que não é possível dissociar o faturamento bruto
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Como relatei em meu voto, a recorrente entende que não é possível dissociar o faturamento bruto
da cooperativa do faturamento bruto de seus cooperados.
O Ministro Edson Fachin acolheu tal linha de entendimento, consignando que "o conceito de
faturamento bruto das Cooperativas abarca todas as faturas por ela emitidas em nome próprio,
seja na comercialização dos produtos oriundos do labor de seus cooperados, seja na
comercialização de suas atividades próprias".
Para tanto, invoca precedente do STF, pelo qual se reconheceu a incidência da Cofins sobre os
atos praticados por cooperativa com terceiros - RE 598.085/RJ.
De fato, não se põe em dúvida que são tributáveis pela Cofins as receitas derivadas de negócios
praticados entre a cooperativa e terceiros não associados.
Porém, a circunstância de a lei tributária estabelecer a obrigação de a cooperativa recolher a
contribuição social sobre os valores decorrentes da comercialização de produtos a ela entregues
pelos cooperados não lhe confere a disponibilidade econômica sobre tal receita.
Vale mencionar que a própria legislação tributária confere à sociedade cooperativa a possibilidade
de excluir da base de cálculo da Cofins os "valores repassados aos associados, decorrentes da
comercialização de produto por eles entregue à cooperativa" (art. 15, I, da MP 2.158-35),
justamente porque se supõe que essa receita não pertença à cooperativa, mas, sim, ao cooperado.
Nesse sentido, reafirmo que a legislação tributária prevê que a cooperativa não é contribuinte do
imposto sobre a renda resultante das operações de comercialização ou industrialização de
produtos de associados (art. 183, I, do Decreto 3.000/99, regulamento do imposto de renda vigente
à época), exatamente porque o titular do resultado dessas operações é o cooperado, que, detendo
a disponibilidade da renda, sofre a incidência da tributação.
Não dispondo a sociedade cooperativa do resultado das operações de comercialização e
industrialização dos produtos entregues pelos associados, essa renda não pode ser incluída na
base de cálculo do valor admitido a doação pelo art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97, com a redação
vigente à época.
A legislação eleitoral, ao mencionar "faturamento bruto" como base de cálculo do valor antes
permitido a doação, referia-se ao "ingresso de recursos financeiros [...] que [resultassem] em real
disponibilidade econômica" (REspe 51-25, rel. Min. Henrique Neves da Silva, red. para o acórdão
Ministro Jorge Mussi, DJE de 31.5.2019, grifo nosso.).
Assim, reafirmo meu entendimento de que não merece reparos a decisão do Tribunal de origem
que excluiu da base de cálculo do valor admitido a doação pela cooperativa as receitas oriundas
da comercialização de produtos produzidos por cooperados.
Por essas razões, com a devida vênia, mantenho o voto proferido, no sentido de negar provimento
ao recurso especial interposto pela Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar e Álcool do
Estado de São Paulo.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Boa noite, Presidente, Ministro Luís Roberto
Barroso, cumprimento nosso Vice-Presidente, Ministro Edson Fachin, Ministros Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell, Tarcisio Vieira, Sérgio Banhos. Também cumprimento o ViceProcurador-Geral Eleitoral, Doutor Renato Brill, e o nosso Secretário, Doutor João Paulo.
Presidente, as duas posições já estão aqui bem colocadas, não vou me alongar muito. A questão,
em que pese ser complexa, tem um ponto específico que é: se o faturamento bruto da cooperativa,
para fins aqui, é de doação - doação essa que já não é mais possível, doação de pessoa jurídica,
mas que era em 2010 -, se o faturamento bruto deve ou não ser dissociado dos seus cooperados.
Eu peço todas as vênias ao eminente Ministro Relator, Ministro Sérgio Banhos, mas concordo aqui
totalmente com o Ministro Edson Fachin e com a divergência. Não me parece que as cooperativas
possam - ou pudessem à época em que era possível essa doação -, pudessem estar excluídas da
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possam - ou pudessem à época em que era possível essa doação -, pudessem estar excluídas da
participação política enquanto cooperativa. A cooperativa tem uma personalidade jurídica diferente
dos seus cooperados, das empresas cooperadas. Ela, enquanto cooperativa, ela pode, e podia
participar politicamente com doações e ela estaria - sob o ponto de vista de cidadania -, estaria
prejudicada em relação a empresas cujo faturamento bruto leva em conta os lucros distribuídos a
seus sócios. Em que pese a diferença de constituição, a cooperativa é constituída para favorecer o
empreendimento dos diversos cooperados, mas ela terá sua personalidade jurídica criada, ela é
que arrecada, em que pese depois haja uma distribuição, mas não me parece possível,
simplesmente, dissociar o faturamento dos cooperados da cooperativa.
Além do que, a sanção aplicada aqui no acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é
uma pena de morte civil, quarenta e tantos milhões, depois baixou de não sei quantos milhões em
relação à participação nas eleições. Não há dúvida que o faturamento bruto da cooperativa em
2009 foi de 6 milhões, 963 mil e uns quebrados, em que pese depois, obviamente, haver a
repartição entre os cooperados porque é do instituto cooperativa. Então, Presidente, com todas as
vênias ao eminente Ministro Sérgio Banhos, acompanho a divergência inaugurada pelo Ministro
Edson Fachin.
ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (presidente): Muito obrigado, Ministro
Alexandre, que, portanto, acompanha a divergência - e pelo que eu entendi, vou tentar sintetizar no sentido de que o faturamento bruto de cooperativas para fins eleitorais corresponde à soma de
todas as operações comerciais realizadas em nome próprio, com emissão de fatura e nota fiscal,
seja de bens e serviços próprios ou dos cooperados. O que, portanto, muda, evidentemente, a
base de cálculo.
Pois não, Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO: Presidente, peço a palavra,
eminente Presidente, senhores ministros, eu fiquei com uma dúvida, a partir do voto oral
desenvolvido pelo Ministro Alexandre, e eu gostaria de indagar, se possível, ao eminente relator,
até para evoluir nos debates com uma compreensão mais completa do quadro. Me pareceu que o
que o Ministro Banhos tinha sustentado é que a cooperativa podia fazer doações, sim, sponte
propria, mas apenas de 73.827.
O voto do Ministro Alexandre seria, pelo que eu entendi, no sentido de que uma coisa excluiria a
outra, não, né?
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Não, não.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO: O que o Ministro Banhos está
dizendo é que teria havido a exasperação em mais de 8 milhões, porque [inaudível] na base de
cálculo.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Permite, Ministro Tarcisio? Permite?
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO: Pois não.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Na verdade...
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO: Eu não participei do início do
julgamento, mas eu assisti a sustentação oral do Doutor Versiani por vídeo e já li ambos os votos e
li o caderno processual, mas me escapou essa compreensão específica.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Presidente.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (presidente): Vossa Excelência tem a
palavra, Ministro Alexandre.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Obrigado.

Não, Ministro Tarcisio, uma coisa, obviamente, não exclui a outra. Agora, reduz demais a
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Não, Ministro Tarcisio, uma coisa, obviamente, não exclui a outra. Agora, reduz demais a
participação política, à época possível, por meio de doações da cooperativa. Se nós formos
dissociar o que a cooperativa, a base de cálculo da cooperativa, se formos dissociar dos seus
cooperados, o que ela mesmo faturou, o próprio Ministro Sérgio Banhos colocou "vai de não sei
quantos milhões para setenta e poucos mil reais". Por isso, exatamente, a questão toda não é a
participação, mas a maior ou menor participação, em que pese algumas cooperativas
redistribuírem tudo e ficarem com o rendimento zero no final e algumas ficam até com algumas
dívidas, aí sim, à época, estariam totalmente excluídas da participação política, mas são coisas
diversas.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO: Perfeito. Agradeço muito o
esclarecimento.
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Eminente Presidente, estimados colegas, um
cordial boa noite que, como é a primeira vez que me manifesto, também estendo ao Doutor Renato
Brill, aos senhores servidores e a todos que nos acompanham pela internet.
Presidente, ouvi com bastante atenção o debate muito interessante, um caso muito interessante
também. A fixação do conceito de rendimento bruto, no âmbito eleitoral, já, por si - já há alguns
precedentes da Casa-, já, por si, é muito interessante, quando coloca-se, então, a questão da
cooperativa, fica um tema ainda mais instigante.
Basta verificar a qualidade dos dois votos que foram apresentados e agora com mais ainda um
componente trazido pelo Ministro Alexandre. Então, tanto o eminente relator Ministro Banhos como
também o Ministro Fachin com votos muito densos e agora mais um complemento.
Essa diferença entre atos cooperativos típicos e atípicos, a jurisprudência, tanto no meu Tribunal do STJ - como também do Supremo, já vinha fazendo e agora o Ministro Fachin organizou as
ideias, somou a questão da diferença que se tem no conceito para o Direito Eleitoral do rendimento
bruto - do faturamento bruto -, de modo que eu penso, com a devida vênia do eminente relator, que
essa fixação da tese, proposta pelo Ministro Fachin, é a que melhor se coaduna com a
jurisprudência já formada, tanto para um conceito quanto para o outro.
De modo que eu, então, renovo as vênias ao eminente relator, mas acompanho a fixação do fator
do conceito de faturamento bruto - proposto pelo voto divergente - e também a conclusão que Sua
Excelência chega, no sentido de prover o recurso para que o Tribunal se manifeste na forma do
1.022 do CPC.
É como voto, por brevidade, Presidente, resumindo bastante.
VOTO
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Senhor Presidente, uma boa-noite a
Vossa Excelência, aos eminentes pares, ao eminente Procurador-Geral Eleitoral.
Senhor Presidente, a matéria posta está muito bem posta nos dois votos que foram lançados pelo
eminente relator, Ministro Sérgio Banhos, e pelo Ministro Edson Fachin. E sobre esse tema é muito
bom verificar que, logo ao chegar no STJ, eu e a Ministra Eliana Calmon éramos vencidos, Ministro
Fachin, exatamente quando procurávamos fazer - uma expressão muito utilizada pela Ministra
Eliana Calmon - decote de ato típico cooperado para, assim, e, somente após isso, chegarmos à
conclusão do que seria o faturamento bruto e fixar a base de cálculo de eventual exação sobre a
cooperativa.
De forma que, Ministro Banhos, eu vou rogar vênia a Vossa Excelência, mas a linha de intelecção
lançada aqui pelo eminente relator e que levou à conclusão de Sua Excelência por cassar o
acórdão originário é a minha linha de intelecção, também, no meu Tribunal de origem, no Superior
Tribunal de Justiça, de forma que eu vou rogar vênia a Vossa Excelência e acompanhar o voto
lançado, não obstante o brilhantismo de ambos os votos, mas é a posição que adoto tanto no
Superior Tribunal de Justiça e aqui passo a adotar e a preocupação de Vossa Excelência muito,
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lançado, não obstante o brilhantismo de ambos os votos, mas é a posição que adoto tanto no
Superior Tribunal de Justiça e aqui passo a adotar e a preocupação de Vossa Excelência muito,
muito importante, Ministro Relator, Ministros Banhos, ela é solapada na medida em que, salvo
eventual revisão de entendimento, este é um tema que não retornará a esta Corte.
Agradeço, Senhor Presidente.
VOTO
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO: O Ministro Campbell
acompanha a divergência, então, Ministro Presidente? Acompanha a divergência, não é?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (presidente): Sim.
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Sim.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO: Eu vou rogar vênias à maioria
já formada para, nesse caso, acompanhar o Ministro Banhos, muito embora eu tenha ficado
verdadeiramente impressionado com a qualidade da sustentação oral - o que é tradicional no
comportamento do nosso ex-ministro da Casa, hoje brilhante advogado, Arnaldo Versiani - e com o
valor em debate que supera a casa de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).
Também fiquei muito impressionado com o argumento do Ministro Alexandre de que essa é uma
hipótese minguante, já que de alguns anos está proibida esse tipo de doação, mas eu não
consegui me afastar muito - talvez por deficiência técnica na minha formação nessa matéria
específica - do conceito de real disponibilidade econômica. Eu não consegui enxergar que a
cooperativa tivesse real disponibilidade econômica de todos esses valores que poderiam ser,
portanto, utilizados na base de cálculo da doação.
Então, muito impressionado e confortado, até pelo fato de ficar vencido nesse caso, eu seguirei
meditando, mas eu estou acompanhando, às inteiras, o voto do eminente Ministro Sérgio Banhos,
pedindo vênias à maioria já formada.
É como voto, Presidente.
PEDIDO DE VISTA
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (presidente): Senhores Ministros, eu também,
embora a maioria já formada, eu, na verdade, vou pedir vista para trazê-la com muita brevidade
porque, primeiro, esse é o primeiro precedente envolvendo cooperativa.
É verdade que possivelmente não haverá outros, na medida em que já não se admite mais a
doação por pessoa jurídica, mas penso - esse era o meu sentimento originário - que a tese, a linha
seguida pelo Ministro Sérgio Banhos correspondia ao que a mim me parecia ser a jurisprudência
desse Tribunal, relativamente ao tema do faturamento. Porém, tenho por convicção profunda que
tudo o que produz um resultado que não pareça razoável merece ser revisitado ou eventualmente
consertado para frente.
De modo que, diante dessas duas considerações - o Ministro Alexandre fez um comentário que
considerei relevante -, R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) não sei se, no caso, seria
uma morte financeira, mas evidentemente R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) é
bastante dinheiro, até para quem tem muito dinheiro.
Portanto, eu gostaria de ser capaz de reconciliar o que a mim me parecia ser a jurisprudência
tradicional da Casa com um resultado que me parece fugir dos padrões de razoabilidade que gosto
de utilizar nas minhas decisões.
Para sopesar esses dois fatores, embora já definido o resultado, eu vou pedir vista me
comprometendo a trazer isso com muita brevidade porque esse caso está encantado, ele já vem
desde 2010 tramitando aqui na Justiça Eleitoral e não serei eu o responsável por uma
procrastinação muito mais relevante, mas tenho a preocupação da não contradição, ou, para usar
uma expressão célebre do Ronald Dworkin, do Romance em Cadeia, quer dizer, o capítulo
seguinte pode ser inovador e original, mas tem que ser uma continuidade dos capítulos anteriores.
Também eu cumprimentando o ilustre advogado que esteve na Tribuna, já com uma vitória parcial.
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Também eu cumprimentando o ilustre advogado que esteve na Tribuna, já com uma vitória parcial.
EXTRATO DA ATA
REspEl nº 0001362-14.2012.6.00.0000/SP. Relator: Ministro Sérgio Banhos. Recorrente:
Cooperativa de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo
(Advogados: Arnaldo Versiani Leite Scares - OAB: 6235/DF e outros). Recorrente: Paulo Roberto
de Souza (Advogados: Eduardo Pellegrini Arruda Alvim - OAB: 118685/SP e outros). Recorrido:
Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto divergente do Ministro Edson Fachin, no
sentido de dar provimento ao recurso, para anular o acórdão que julgou os embargos de
declaração, determinar o retorno dos autos ao TRE/SP para novo julgamento, e fixar tese, no que
foi acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell
Marques, pediu vista o Ministro Luís Roberto Barroso (presidente). Acompanhou o relator, no
sentido de negar provimento ao recurso especial eleitoral, o Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 16.3.2021.
VOTO-VISTA
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (presidente): Senhores Ministros, trata-se de
recurso especial eleitoral interposto pela Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar e Álcool
do Estado de São Paulo e por Paulo Roberto de Souza contra o acórdão do Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo - TRE/SP, que rejeitou a preliminar de decadência e, no mérito, deu parcial
provimento ao recurso eleitoral, para (i) manter a procedência da representação fundada no art. 81
da Lei nº 9.504/1997; (ii) afastar as sanções de proibição de licitar e de contratar com o Poder
Público e a declaração de inelegibilidade de Paulo Roberto de Souza; e (iii) reduzir a multa imposta
ao valor de R$ 40.630.861,30. O acórdão foi ementado nos seguintes termos (fls. 235-246 - ID
50291488):
"RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO FUNDADA NO ART. 81 DA LEI Nº 9.504/97.
DOAÇÕES À CAMPANHA ELEITORAL EFETUADAS EM EXCESSO. PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA AFASTADA. A BASE DE CÁLCULO PARA AFERIÇÃO DO LIMITE LEGAL É
DETERMINADA POR CRITÉRIO OBJETIVO, CONSISTENTE NO FATURAMENTO BRUTO
OBTIDO PELA EMPRESA DOADORA NO ANO ANTERIOR À ELEIÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A MULTA APLICADA E AFASTAR TANTO A
PROIBIÇÃO DE LICITAR E CELEBRAR CONTRATOS COM O PODER PÚBLICO COMO A
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE".
2. Contra o acórdão acima ementado, foram opostos embargos de declaração (fls. 250/264 - IDs
50291488 e 50291588), os quais foram rejeitados (fls. 277/282 - IDs 50291688 e 50291838).
3. Em seu recurso especial, os recorrentes alegam, em síntese, afronta aos arts. 24, parágrafo
único, e 81 da Lei nº 9.504/1997, arts. 3º e 80 da Lei nº 5.764/1971 e art. 5º, LV, da Constituição
Federal, pelos seguintes fundamentos: (i) não há que se falar em dissociação do faturamento dos
cooperados e da cooperativa, pois sua finalidade social é reunir a produção de todos os
cooperados, para que esta promova a sua comercialização de forma mais benéfica a todos os
cooperados, sendo todos os lucros e dividendos rateados proporcionalmente entre todos; (ii) o
conceito de faturamento bruto para os fins eleitorais ser mais elástico do que o estabelecido para
os fins tributários; (iii) o Parquet, ao asseverar que o faturamento bruto da cooperativa recorrente,
no ano de 2009, teria sido de R$ 3.691.386,98, analisou apenas o item "outras receitas
operacionais" da DIPJ, sem que fossem apreciadas as receitas principais decorrentes do objeto
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operacionais" da DIPJ, sem que fossem apreciadas as receitas principais decorrentes do objeto
social da cooperativa. Ademais, sustenta que houve violação ao art. 275 do Código Eleitoral, pois o
Tribunal de origem deixou de analisar as alegações constantes dos embargos de declaração,
requerendo, subsidiariamente, a declaração de nulidade do acórdão dos aclaratórios.
4. Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (fls. 380-382v - IDs
50292538 e 50292588).
5. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 394-396 - ID
50292688).
6. Na sessão do dia 16.03.2021, o eminente relator, Ministro Sérgio Banhos, votou pelo
desprovimento do recurso especial, por entender, em apertada síntese, que as cooperativas não
dispõem do resultado das operações de comercialização e industrialização dos produtos entregues
pelos associados e, portanto, essa renda não pode ser incluída na base de cálculo do valor
admitido a doação pelo art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, com a redação vigente à época. Isso
porque o TSE, no REspe n° 51-25, red. para o acórdão Ministro Jorge Mussi, j. em 04.04.2019,
definiu o conceito de faturamento bruto, para fins eleitorais, como "o resultado econômico auferido
pela pessoa jurídica que importe efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer
operações por ela realizadas, tributáveis ou não, e que resultem em real disponibilidade
econômica".
7. Após o voto do relator, inaugurou a divergência o Ministro Luiz Edson Fachin, que votou pelo
provimento do recurso, para (i) fixar o conceito de faturamento bruto das cooperativas como sendo
a soma de todas as operações comerciais realizadas em nome próprio, com a emissão de fatura e
nota fiscal, seja de bens e serviços próprios ou de seus cooperados, e (ii) anular o acórdão que
julgou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao TRE/SP para novo
julgamento, de acordo com os parâmetros apresentados em seu voto.
8. O eminente Ministro Edson Fachin considerou que (i) as operações realizadas entre as
cooperativas e terceiros, mediante o fornecimento de bens e serviços, caracterizam-se como atos
de mercancia, recebendo o mesmo tratamento contábil e tributário dispensado às demais
sociedades empresariais, inclusive com a incidência do PIS e da COFINS, conforme entendimento
do Supremo Tribunal Federal; e (ii) o conceito de faturamento bruto das cooperativas deve abarcar
todas as faturas por ela emitidas em nome próprio, seja na comercialização dos produtos oriundos
do labor de seus cooperados, seja na comercialização de suas atividades próprias.
9. A divergência foi acompanhada pelos Ministros Alexandre de Moraes, Luis Felipe Salomão e
Mauro Campbell Marques. O relator foi acompanhado pelo Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto.
10. Apesar da maioria já formada, tendo em vista ser este o primeiro caso julgado pelo TSE
relativo a doações efetuadas por cooperativas, pedi vista dos autos, para buscar conciliar o que
entendo como a jurisprudência tradicional da Corte com um resultado que me parece fugir dos
padrões de razoabilidade que procuro utilizar em meus votos. Trago-os agora para continuidade do
julgamento.
11. O TSE, no julgamento do REspe nº 51-25/MG, red. para o acórdão Ministro Jorge Mussi, j. em
04.04.2019, fixou que o conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504
/1997 - vigente à época dos fatos - compreende "o resultado econômico auferido pela pessoa
jurídica que importe efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer operações por
ela realizadas, tributáveis ou não, e que resultem em real disponibilidade econômica, não
albergando, contudo, as hipóteses de registro de crédito para recebimento futuro ou de ingresso de
capital mediante empréstimo".
12. O primeiro ponto a ser ressaltado é que o faturamento bruto, para fins eleitorais, difere do
conceito de faturamento fornecido pelo direito tributário. Portanto, a natureza, tributável ou não,
dos rendimentos auferidos não é determinante para a sua inclusão como base de cálculo para
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conceito de faturamento fornecido pelo direito tributário. Portanto, a natureza, tributável ou não,
dos rendimentos auferidos não é determinante para a sua inclusão como base de cálculo para
aferir o percentual autorizado para doação por pessoa jurídica, na forma do art. 81 da Lei nº 9.504
/1997, então vigente.
13. O segundo ponto relevante diz respeito à exigência de que o doador detenha real
disponibilidade econômica sobre os recursos doados, para assegurar que as doações sejam
realizadas por quem possua efetiva capacidade e disponibilidade financeira. Isso porque o
faturamento bruto, na seara eleitoral, constitui parâmetro da efetiva capacidade econômica do
doador, de modo a assegurar a legitimidade do pleito e "afastar o desequilíbrio oriundo do grande
afluxo de capitais nas campanhas, e, sobretudo, evitar potencial abuso de poder econômico
decorrente do financiamento desmesurado por pessoas jurídicas" (REspe nº 51-25/MG, red. para o
acórdão Ministro Jorge Mussi, j. em 04.04.2019).
14. Conforme ressaltado pelo eminente relator, Ministro Sérgio Banhos, as sociedades
cooperativas diferem-se das sociedades empresárias por não visarem ao lucro, atuando
exclusivamente no interesse dos seus cooperados. Em outras palavras, a cooperativa não cria
riquezas para si, devendo repartir o resultado positivo entre os seus associados. Nas palavras do
relator, "o resultado econômico dos atos cooperativos pertence direta e exclusivamente aos
cooperados, tratando-se a cooperativa de uma espécie de longa manus do associado, atuando no
seu exclusivo interesse".
15. Na hipótese dos autos, a atividade da cooperativa recorrente é o fomento e estímulo da
comercialização de açúcar e álcool, bem como dos respectivos subprodutos, cabendo-lhe
promover, com exclusividade, a comercialização da produção de seus cooperados. É certo que,
conforme ressaltado no voto do Ministro Luiz Edson Fachin, quem vende e emite a nota fiscal de
toda a produção de seus cooperados é a cooperativa, em nome próprio, repassando a eles o
resultado proporcionalmente, depois de deduzidas todas as despesas. No entanto, a sociedade
cooperativa não possui real disponibilidade econômica sobre o resultado das operações de
comercialização de tais produtos, já que esses recursos deverão ser repassados aos cooperados,
inexistindo intuito lucrativo da cooperativa.
1
16. Tanto é assim que a legislação tributária (art. 183, I, do Decreto nº 3.000/1999 , regulamento
do imposto de renda vigente à época) prevê que a cooperativa não é contribuinte do imposto sobre
a renda resultante das operações de comercialização ou industrialização de produtos de
associados. Quem detém a disponibilidade dessa renda é o cooperado, que sofre a incidência da
tributação.
17. Portanto, inexistindo real disponibilidade econômica sobre a renda resultante da
comercialização de produtos dos cooperados, concluo que tais valores não estão incluídos no
conceito de "faturamento bruto" da cooperativa, para fins de aferição do percentual autorizado para
doação por pessoa jurídica, na forma do art. 81 da Lei nº 9.504/1997, vigente à época.
18. No entanto, embora reitere a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema, entendo que, em
razão das peculiaridades das sociedades cooperativas, havia dúvida razoável sobre a amplitude do
conceito de faturamento bruto para as doações eleitorais por elas efetuadas. Considerando que
este é o primeiro caso julgado pelo TSE relacionado à doação acima do limite legal por
cooperativa, e em razão do quantitativo da multa aplicada, acompanho, em relação a esse caso
específico, a divergência inaugurada pelo Ministro Luiz Edson Fachin.
19. Com esses fundamentos, divirjo do relator para (i) dar provimento ao recurso especial eleitoral,
a fim de anular o acórdão que julgou os embargos de declaração na Corte de origem, com
fundamento no art. 1.022 do CPC; e (ii) determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional

Eleitoral, para que proceda a novo julgamento dos embargos de declaração, adotando o conceito
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2021 - n. 116

Brasília, quarta-feira, 23 de junho de 2021

96

Eleitoral, para que proceda a novo julgamento dos embargos de declaração, adotando o conceito
de faturamento bruto exposto no voto do eminente Ministro Luiz Edson Fachin, projetando-o para
todas as fichas da DIRPJ já apresentadas pela recorrente em juízo.
20. É como voto.
1

Art. 183. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação específica

pagarão o imposto calculado sobre os resultados positivos das operações e atividades estranhas à
sua finalidade, tais como (Lei nº 5.764, de 1971, arts. 85, 86, 88 e 111, e Lei nº 9.430, de 1996,
arts. 1º e 2º):
I - de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou de pesca, de
produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar
lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para suprir capacidade ociosa de suas
instalações industriais;
II - de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos objetivos sociais;
III - de participação em sociedades não cooperativas, públicas ou privadas, para atendimento de
objetivos acessórios ou complementares.
EXTRATO DA ATA
REspEl nº 0001362-14.2012.6.00.0000/SP. Relator originário: Ministro Sérgio Banhos. Redator
para o acórdão: Ministro Edson Fachin. Recorrente: Cooperativa de Produtores de Cana-deaçúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (Advogados: Arnaldo Versiani Leite Scares OAB: 6235/DF e outros). Recorrente: Paulo Roberto de Souza (Advogados: Eduardo Pellegrini
Arruda Alvim - OAB: 118685/SP e outros). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por maioria, vencidos os Ministros Sérgio Banhos, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto e Alexandre de Moraes, fixou o conceito de faturamento bruto das Cooperativas como sendo
a soma de todas as operações comerciais realizadas em nome próprio, com a emissão de fatura e
nota fiscal, seja de bens e serviços próprios ou de seus cooperados, reconheceu, a partir da
fixação da questão prejudicial do conceito de faturamento bruto que o acórdão regional proferido
no julgamento dos embargos de declaração é omisso na análise de todas as fichas financeiras da
DIRPJ já apresentadas pela recorrente, deu provimento ao recurso especial eleitoral para anular o
acórdão que julgou os embargos de declaração na Corte de origem, determinou o retorno dos
autos ao Tribunal Regional Eleitoral para que proceda a novo julgamento dos embargos de
declaração, adotando o conceito de faturamento bruto, e projetando-o para todas as fichas da
DIRPJ já apresentadas pela Recorrente em juízo, de modo inserir todos esses elementos na
moldura fática da decisão e a operar nova subsunção do seu faturamento bruto aos moldes do,
hoje revogado, art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/97, a fim de estabelecer o limite para a doação eleitoral
da Recorrente no pleito de 2010, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, que redigirá o
acórdão. Acompanharam a divergência os Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques e Luís Roberto Barroso.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.
SESSÃO DE 29.4.2021.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0000001-66.2017.6.26.0386
PROCESSO

: 0000001-66.2017.6.26.0386 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (BARUERI DF)

RELATOR

: Ministro Mauro Campbell Marques

RECORRIDO

: FERNANDO FLAVIO DE ARRUDA SIMOES
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FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : União Federal

MCM 19/15
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) Nº 0000001-66.2017.6.26.0386 (PJe) - BARUERI SÃO PAULO
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques
Recorrente: União
Advogada: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Recorrido: Fernando Flávio de Arruda Simões
Advogados: Percio Farina e outra
DESPACHO
Trata-se de recurso especial interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo.
O relator à época, Ministro Og Fernandes, por meio de decisão monocrática, negou seguimento ao
recurso (ID 67508938, fls. 17-20 e ID 67509688, fl. 1).
Conforme a certidão de ID 67509688, fl. 2, a referida decisão foi publicada no DJe de 11.2.2020 e
a intimação pessoal da Procuradoria da Fazenda Nacional ocorreu em 11.2.2021, como comprova
o termo de intimação juntado no ID 67509688, fl. 2.
O referido processo foi inicialmente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP), tramitando por meio de autos físicos. Posteriormente, os autos foram
digitalizados e migrados para o sistema de Processo Judicial eletrônico deste Tribunal (PJe),
conforme a certidão de ID 67531538.
Os autos vieram conclusos em 22.12.2020.
Foi determinada a remessa dos autos à Secretaria Judiciária para que informasse se já havia
ocorrido o trânsito em julgado do referido processo (ID 67509688).
A Secretaria Judiciária, por meio da Informação-Seproc 2/Cpro/SJD nº 1/2021, informou o seguinte
(ID 134647888, fls. 2-6):
Informo, ainda, que, por se tratar de processo referente à execução fiscal, esta Coordenadoria de
Processamento aplica as regras do Código de Processo Civil (Precedente: AgR-REspe 804-21
/RN), de acordo com o prazo previsto no artigo 1.070 c/c os artigos 183 e 219 do Código de
Processo Civil, e que, durante o transcurso de prazo para recurso da recorrente, houve a
publicação da Resolução-TSE nº 23.615/2020, em 23/03/2020, que suspendeu os prazos
processuais dos processos físicos, motivo pelo qual impediu esta Coordenadoria de registrar o
decurso de prazo para recurso da recorrente.
Ademais, Informo que os autos físicos foram migrados para o PJe em 19/12/2020, nos termos da
Portaria 247/2020, e, na mesma data, foram juntados os arquivos decorrentes da digitalização
integral do processo físico. Em 22/12/2020, os autos foram conclusos ao Relator.
Diante disso, sugiro s.m.j, que a União Federal, por meio da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, seja intimada, via sistema, da migração dos referidos autos para o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, e, a partir dessa intimação, que se reinicie a contagem do restante do prazo
recursal (12 dias úteis) para a recorrente, em face da decisão de 6/02/2020 (fls. 17/20 da ID
67508938 e fl. 1 da ID 67509688), tendo em vista que seu prazo de 15 (quinze) dias úteis, em
dobro, que se iniciou a partir de 20/02/2020, foi suspenso pela publicação da Resolução 23.615
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dobro, que se iniciou a partir de 20/02/2020, foi suspenso pela publicação da Resolução 23.615
/2020, em 23/03/2020 e continuou suspenso conforme Art. 2º da Portaria-TSE 265/2020.
É o relatório.
Considerando a publicação da Res.-TSE nº 23.615/2020, a qual determinou a suspensão dos
prazos processuais que corriam em meio físico, bem como considerando a migração dos
presentes autos para o PJe em 19.12.2020, nos termos da Portaria nº 247/2020, é necessária a
intimação das partes para conhecimento da migração dos presentes autos para o PJe e da
retomada da contagem do prazo processual.
Ante o exposto, acolho a sugestão da Secretaria Judiciária e, de ordem (Portaria Interna nº 1 Gab
/MCM), determino a intimação das partes para tomarem ciência da migração dos referidos autos
para o PJe. A contagem do prazo para recurso deverá ser retomada de onde parou, a partir da
intimação pessoal da Fazenda Nacional a respeito da migração processual.
Publique-se.
Brasília, 18 de junho de 2021.
Liana Pedroso Dias Dourado de Carvalho
Assessora-Chefe
(Gab. Min. Mauro Campbell Marques)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060070070.2020.6.16.0195
PROCESSO
RELATOR

: 0600700-70.2020.6.16.0195 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(CAMPINA GRANDE DO SUL - DF)
: Ministro Mauro Campbell Marques

AGRAVADO : COLIGAÇÃO CAMPINA PARA OS CAMPINENSES
ADVOGADO : DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (0094217/PR)
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (0027936/PR)
ADVOGADO : LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (0035267/PR)
ADVOGADO : MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (0066281/PR)
ADVOGADO : MIRIAM CIPRIANI GOMES (0016759/PR)
ADVOGADO : REGIELY ROSSI RIBEIRO (0070286/PR)
ADVOGADO : VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (0036343/PR)
AGRAVANTE : AIRTON DE OLIVEIRA
ADVOGADO : MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS (0059589/PR)
ADVOGADO : TAINARA PRADO LABER (0092625/PR)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Brasília, 22 de junho de 2021.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) - 0600700-70.2020.6.16.0195 CAMPINA GRANDE DO SUL - PARANÁ
RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE: AIRTON DE OLIVEIRA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
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ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
AGRAVADA: COLIGAÇÃO CAMPINA PARA OS CAMPINENSES
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: MARCO AURÉLIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR0070286
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A AGRAVO INTERNO
Reclamações e representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/97, Resolução-TSE nº 23.608
/2019
Fica intimada a agravada para oferecimento de contrarrazões, nos termos do art. 27, § 6º, da
Resolução-TSE nº 23.608/2019.
Andréa Luciana Lisboa Borba
Coordenadoria de Processamento

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600132-82.2020.6.17.0015
PROCESSO

: 0600132-82.2020.6.17.0015 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (CABO DE
SANTO AGOSTINHO - DF)

RELATOR

: Ministro Luiz Edson Fachin

RECORRIDO

: COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DO CABO

ADVOGADO

: DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO (0023101/PE)

ADVOGADO

: JAILSON BARBOSA PINHEIRO FILHO (0039739/PE)

ADVOGADO

: JESSICA DE ARAUJO FERREIRA (0036077/PE)

ADVOGADO

: KETTY FILIZOLA PINEDA FALCAO (0021907/PB)

ADVOGADO

: MARIA STEPHANY DOS SANTOS (0036379/PE)

RECORRENTE : CLAYTON DA SILVA MARQUES
ADVOGADO

: LEANDRO DAS CHAGAS FELIX MATIAS (0049198/PE)

ADVOGADO

: RAFAEL JUREMA DE ASSIS CORREA (0030482/PE)

ADVOGADO

: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA (0026433/PE)

ADVOGADO

: RODRIGO SALES MORENO (0052014/PE)

RECORRENTE : COLIGAÇÃO UNIDOS POR UM CABO FELIZ
ADVOGADO

: LEANDRO DAS CHAGAS FELIX MATIAS (0049198/PE)

ADVOGADO

: RAFAEL JUREMA DE ASSIS CORREA (0030482/PE)

ADVOGADO

: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA (0026433/PE)

ADVOGADO

: RODRIGO SALES MORENO (0052014/PE)

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Brasília, 21 de junho de 2021.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) - 0600132-82.2020.6.17.0015 - CABO DE SANTO
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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) - 0600132-82.2020.6.17.0015 - CABO DE SANTO
AGOSTINHO - PERNAMBUCO
RELATOR(A): MINISTRO(A) LUIZ EDSON FACHIN
RECORRENTE: CLAYTON DA SILVA MARQUES
ADVOGADO: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA - OAB/PE0026433
ADVOGADO: RAFAEL JUREMA DE ASSIS CORREA - OAB/PE0030482
ADVOGADO: RODRIGO SALES MORENO - OAB/PE0052014
ADVOGADO: LEANDRO DAS CHAGAS FELIX MATIAS - OAB/PE0049198
RECORRENTE: COLIGAÇÃO UNIDOS POR UM CABO FELIZ
ADVOGADO: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA - OAB/PE0026433
ADVOGADO: RAFAEL JUREMA DE ASSIS CORREA - OAB/PE0030482
ADVOGADO: RODRIGO SALES MORENO - OAB/PE0052014
ADVOGADO: LEANDRO DAS CHAGAS FELIX MATIAS - OAB/PE0049198
RECORRIDO: COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DO CABO
ADVOGADO: JAILSON BARBOSA PINHEIRO FILHO - OAB/PE0039739
ADVOGADO: KETTY FILIZOLA PINEDA FALCAO - OAB/PB0021907
ADVOGADO: JESSICA DE ARAUJO FERREIRA - OAB/PE0036077
ADVOGADO: MARIA STEPHANY DOS SANTOS - OAB/PE0036379
ADVOGADO: DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - OAB/PE0023101
FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A AGRAVO INTERNO
Reclamações e representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/97, Resolução-TSE nº 23.608
/2019
Fica(m) intimado(a)(s) o(s) agravado(a)(s) para oferecimento de contrarrazões, nos termos dos
arts. 27, §§ 6º, da Resolução-TSE nº 23.608/2019.
Janine Medeiros Santos
Coordenadoria de Processamento

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600145-60.2020.6.19.0198
PROCESSO
RELATOR

: 0600145-60.2020.6.19.0198 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (ITATIAIA DF)
: Ministro Mauro Campbell Marques

RECORRENTE : COLIGAÇÃO PRA FAZER AINDA MAIS
ADVOGADO

: ADMAR GONZAGA NETO (0010937/DF)

ADVOGADO

: ALEC GAIA DUARTE MORENO (0232858/RJ)

ADVOGADO

: ANA PAULA CUNHA COELHO (0190347/RJ)

ADVOGADO

: DANILA JESUS SILVA FERREIRA (0061399/DF)

ADVOGADO

: FERNANDA CHAGAS MONIZ DE ARAGAO GONZAGA (0059900/DF)

ADVOGADO

: GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS (67287/DF)

ADVOGADO

: LUCAS FECHER GAYOSO PRATES (2109890/RJ)

ADVOGADO

: MARCELLO DIAS DE PAULA (0039976/DF)

ADVOGADO

: MARCIO VIEIRA SANTOS (0087330/RJ)

ADVOGADO

: PEDRO HENRIQUE DE ASSIS DINIZ (0220659/RJ)

ADVOGADO

: RAPHAEL COSTA TAVARES (0168585/RJ)

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
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: Ministério Público Eleitoral

MCM 7
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) Nº 060014560.2020.6.19.0198 (PJe) - ITATIAIA - RIO DE JANEIRO
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques
Agravante: Coligação Pra Fazer Ainda Mais
Advogados: Alec Gaia Duarte Moreno - OAB/RJ 232858 e outros
Agravado: Ministério Público Eleitoral
Referência: Petição de ID 137054738
DESPACHO
Trata-se de petição apresentada por Eduardo Guedes da Silva, eleito prefeito, por meio da qual
requer o seu ingresso no feito na qualidade de assistente da agravante, com esteio no art. 119 do
CPC.
Alega que o caso é excepcional, considerando que a irregularidade que culminou no indeferimento
do DRAP foi verificada em convenção partidária do PSL, partido o qual tem como filiado o viceprefeito, eleito na mesma chapa, fato que tornaria de rigor sua cisão.
Assim, de ordem (Portaria Interna nº 1 Gab/MCM), intimem-se as partes para que, no prazo
comum de 24 horas, manifestem-se sobre o referido pedido (ID 137054738).
Publique-se.
Brasília, 18 junho de 2021.
Liana Pedroso Dias Dourado de Carvalho
Assessora-Chefe
(Gab. Min. Mauro Campbell Marques)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060003508.2020.6.16.0178
PROCESSO
RELATOR

: 0600035-08.2020.6.16.0178 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(CURITIBA - DF)
: Ministro Carlos Horbach

AGRAVANTE : COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
ADVOGADO : ANDRE EIJI SHIROMA (0063833/PR)
ADVOGADO : CRISTIANO HOTZ (0027197/PR)
ADVOGADO : DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (0057666/PR)
ADVOGADO : GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (0093909/PR)
ADVOGADO : JOSE HOTZ (0017276/PR)
ADVOGADO : OLIVAR CONEGLIAN (0020891/PR)
ADVOGADO : RODRIGO AJUZ (0033259/PR)
AGRAVADO : JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
ADVOGADO : ANDRE MALCZEWSKI (0097087/PR)
ADVOGADO : ANDREA SABBAGA DE MELO (0026678/PR)
ADVOGADO : CAMILA SALDANHA MARTINS (70063/PR)
ADVOGADO : JONAS AUGUSTO DE FREITAS (0075053/PR)
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ADVOGADO : JULIANA BERTHOLDI (0075052/PR)
ADVOGADO : LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA (0082680/PR)
AGRAVADO : PARTIDO NOVO (NOVO) - MUNICIPAL
ADVOGADO : ANDREA SABBAGA DE MELO (0026678/PR)
ADVOGADO : JULIANA BERTHOLDI (0075052/PR)
ADVOGADO : LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA (0082680/PR)
AGRAVANTE : DEMOCRATAS - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO : LETICIA MARIA TITON HOTZ (0094853/PR)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Brasília, 21 de junho de 2021.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) - 0600035-08.2020.6.16.0178 CURITIBA - PARANÁ
RELATOR(A): MINISTRO(A) CARLOS HORBACH
AGRAVANTE: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB/PR0033259
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
AGRAVADO: PARTIDO NOVO (NOVO) - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - OAB/PR0082680
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR0075052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR0026678
AGRAVADO: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR0026678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR0075052
ADVOGADO: CAMILA SALDANHA MARTINS - OAB/PR70063
ADVOGADO: JONAS AUGUSTO DE FREITAS - OAB/PR0075053
ADVOGADO: ANDRE MALCZEWSKI - OAB/PR0097087
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - OAB/PR0082680
FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A AGRAVO INTERNO
Reclamações e representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/97, Resolução-TSE nº 23.608
/2019
Ficam intimados os agravados para oferecimento de contrarrazões, nos termos dos arts. 27, §§ 6º,
da Resolução-TSE nº 23.608/2019.
PRISCILA SIQUEIRA MARTINS DE ESPINDOLA
Coordenadoria de Processamento

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600323-70.2020.6.26.0341
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: 0600323-70.2020.6.26.0341 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (EMBU DAS
ARTES - DF)
: Ministro Sergio Silveira Banhos

RECORRENTE : SANDOVAL SOARES PINHEIRO
ADVOGADO

: ANA CLAUDIA SCALIONI LOURO (0350934/SP)

ADVOGADO

: BRUNA RUIZ DE CAMPOS GOMES DOS SANTOS (0418368/SP)

ADVOGADO

: FERNANDA MASSAD DE AGUIAR FABRETTI (0261232/SP)

ADVOGADO

: GLAUCIA CAROLINA DOS SANTOS (0259550/SP)

ADVOGADO

: JOEL DE MATOS PEREIRA (0256729/SP)

ADVOGADO

: JOHNNY ROCHA DO CARMO (0418319/SP)

ADVOGADO

: MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO (0167008/SP)

ADVOGADO

: MARIANA BURTI GENARO DE CASTRO (0380528/SP)

ADVOGADO

: MARIANA SILVA MATOS PEREIRA (0400202/SP)

ADVOGADO

: PATRICIA APARECIDA HAYASHI (0145442/SP)

RECORRIDO

: COLIGAÇÃO VAMOS RESGATAR EMBU DAS ARTES

ADVOGADO

: VANESSA MILANESE (0436427/SP)

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) - 060032370.2020.6.26.0341 - EMBU DAS ARTES - SÃO PAULO
RELATOR: MINISTRO SERGIO SILVEIRA BANHOS
AGRAVANTE: SANDOVAL SOARES PINHEIRO
Advogados do AGRAVANTE: MARIANA SILVA MATOS PEREIRA - SP0400202, ANA CLAUDIA
SCALIONI LOURO - SP0350934, JOHNNY ROCHA DO CARMO - SP0418319, BRUNA RUIZ DE
CAMPOS GOMES DOS SANTOS - SP0418368, GLAUCIA CAROLINA DOS SANTOS SP0259550, MARIANA BURTI GENARO DE CASTRO - SP0380528, PATRICIA APARECIDA
HAYASHI - SP0145442, FERNANDA MASSAD DE AGUIAR FABRETTI - SP0261232, JOEL DE
MATOS PEREIRA - SP0256729, MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO - SP0167008
AGRAVADA: COLIGAÇÃO VAMOS RESGATAR EMBU DAS ARTES
Advogado do AGRAVADA: VANESSA MILANESE - SP0436427
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A AGRAVO REGIMENTAL
Considerando a interposição de agravo regimental, fica a parte agravada intimada para apresentar
contrarrazões, no prazo de três dias.
Rayme Silva Nery
Coordenadoria de Processamento

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600063-81.2020.6.13.0267
PROCESSO

: 0600063-81.2020.6.13.0267 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (DOM CAVATI
- DF)

RELATOR

: Ministro Luis Felipe Salomão

RECORRIDO

: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - MUNICIPAL

ADVOGADO

: ANA PAULA DE SOUZA SILVA (170718/MG)

RECORRENTE : AMARILDO AFONSO DE SOUZA
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RECORRENTE : ANGELITA DA SILVA CASTRO CAMILO
ADVOGADO

: ANDRE MYSSIOR (0091357/MG)

ADVOGADO

: JULIA GARCIA RESENDE COSTA (0180996/MG)

RECORRENTE : JADSON NASCIMENTO BRAZ
ADVOGADO

: ANDRE MYSSIOR (0091357/MG)

ADVOGADO

: JULIA GARCIA RESENDE COSTA (0180996/MG)

RECORRENTE : JEOVANA CORDEIRO
ADVOGADO

: ANDRE MYSSIOR (0091357/MG)

ADVOGADO

: JULIA GARCIA RESENDE COSTA (0180996/MG)

RECORRENTE : JOÃO FRANCISCO DUARTE
ADVOGADO

: ANDRE MYSSIOR (0091357/MG)

ADVOGADO

: JULIA GARCIA RESENDE COSTA (0180996/MG)

RECORRENTE : JUNIOR BATISTA MARQUES
ADVOGADO

: ANDRE MYSSIOR (0091357/MG)

ADVOGADO

: JULIA GARCIA RESENDE COSTA (0180996/MG)

RECORRENTE : LEANDRO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO

: ANDRE MYSSIOR (0091357/MG)

ADVOGADO

: JULIA GARCIA RESENDE COSTA (0180996/MG)

RECORRENTE : MEIRE CUNHA
ADVOGADO

: ANDRE MYSSIOR (0091357/MG)

ADVOGADO

: JULIA GARCIA RESENDE COSTA (0180996/MG)

RECORRENTE : NILTON SOARES DA CRUZ
ADVOGADO

: ANDRE MYSSIOR (0091357/MG)

ADVOGADO

: JULIA GARCIA RESENDE COSTA (0180996/MG)

RECORRENTE : RUY SERGIO ANTUNES LAVIOLA
ADVOGADO

: ANDRE MYSSIOR (0091357/MG)

ADVOGADO

: JULIA GARCIA RESENDE COSTA (0180996/MG)

RECORRENTE : ULLISSIS RICARDO DE LIMA
ADVOGADO

: ANDRE MYSSIOR (0091357/MG)

ADVOGADO

: JULIA GARCIA RESENDE COSTA (0180996/MG)

RECORRENTE : ZAQUEU FERREIRA CAMPOS
ADVOGADO

: ANDRE MYSSIOR (0091357/MG)

ADVOGADO

: JULIA GARCIA RESENDE COSTA (0180996/MG)

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Brasília, 21 de junho de 2021.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) - 0600063-81.2020.6.13.0267 - DOM CAVATI MINAS GERAIS
RELATOR(A): MINISTRO(A) LUIS FELIPE SALOMÃO
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MINAS GERAIS
RELATOR(A): MINISTRO(A) LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE: AMARILDO AFONSO DE SOUZA
ADVOGADO: JULIA GARCIA RESENDE COSTA - OAB/MG0180996
ADVOGADO: ANDRE MYSSIOR - OAB/MG0091357
RECORRENTE: ANGELITA DA SILVA CASTRO CAMILO
ADVOGADO: JULIA GARCIA RESENDE COSTA - OAB/MG0180996
ADVOGADO: ANDRE MYSSIOR - OAB/MG0091357
RECORRENTE: JADSON NASCIMENTO BRAZ
ADVOGADO: JULIA GARCIA RESENDE COSTA - OAB/MG0180996
ADVOGADO: ANDRE MYSSIOR - OAB/MG0091357
RECORRENTE: JEOVANA CORDEIRO
ADVOGADO: JULIA GARCIA RESENDE COSTA - OAB/MG0180996
ADVOGADO: ANDRE MYSSIOR - OAB/MG0091357
RECORRENTE: JOÃO FRANCISCO DUARTE
ADVOGADO: JULIA GARCIA RESENDE COSTA - OAB/MG0180996
ADVOGADO: ANDRE MYSSIOR - OAB/MG0091357
RECORRENTE: JUNIOR BATISTA MARQUES
ADVOGADO: JULIA GARCIA RESENDE COSTA - OAB/MG0180996
ADVOGADO: ANDRE MYSSIOR - OAB/MG0091357
RECORRENTE: LEANDRO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO: JULIA GARCIA RESENDE COSTA - OAB/MG0180996
ADVOGADO: ANDRE MYSSIOR - OAB/MG0091357
RECORRENTE: MEIRE CUNHA
ADVOGADO: JULIA GARCIA RESENDE COSTA - OAB/MG0180996
ADVOGADO: ANDRE MYSSIOR - OAB/MG0091357
RECORRENTE: NILTON SOARES DA CRUZ
ADVOGADO: JULIA GARCIA RESENDE COSTA - OAB/MG0180996
ADVOGADO: ANDRE MYSSIOR - OAB/MG0091357
RECORRENTE: ULLISSIS RICARDO DE LIMA
ADVOGADO: JULIA GARCIA RESENDE COSTA - OAB/MG0180996
ADVOGADO: ANDRE MYSSIOR - OAB/MG0091357
RECORRENTE: ZAQUEU FERREIRA CAMPOS
ADVOGADO: JULIA GARCIA RESENDE COSTA - OAB/MG0180996
ADVOGADO: ANDRE MYSSIOR - OAB/MG0091357
RECORRENTE: RUY SERGIO ANTUNES LAVIOLA
ADVOGADO: JULIA GARCIA RESENDE COSTA - OAB/MG0180996
ADVOGADO: ANDRE MYSSIOR - OAB/MG0091357
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - MUNICIPAL
ADVOGADO: ANA PAULA DE SOUZA SILVA - OAB/MG170718
FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A AGRAVO INTERNO
Reclamações e representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/97, Resolução-TSE nº 23.608
/2019
Fica(m) intimado(a)(s) o(s) agravado(a)(s) para oferecimento de contrarrazões, nos termos dos
arts. 27, §§ 6º, da Resolução-TSE nº 23.608/2019.
RODRIGO MOREIRA DA SILVA
Coordenadoria de Processamento
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060070240.2020.6.16.0195
PROCESSO
RELATOR

: 0600702-40.2020.6.16.0195 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(CAMPINA GRANDE DO SUL - DF)
: Ministro Mauro Campbell Marques

AGRAVADO : COLIGAÇÃO CAMPINA PARA OS CAMPINENSES
ADVOGADO : DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (0094217/PR)
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (0027936/PR)
ADVOGADO : LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (0035267/PR)
ADVOGADO : MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (0066281/PR)
ADVOGADO : MIRIAM CIPRIANI GOMES (0016759/PR)
ADVOGADO : REGIELY ROSSI RIBEIRO (0070286/PR)
ADVOGADO : VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (0036343/PR)
AGRAVANTE : ROSIMERI DA SILVA CECCON
ADVOGADO : MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS (0059589/PR)
ADVOGADO : TAINARA PRADO LABER (0092625/PR)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Brasília, 21 de junho de 2021.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) - 0600702-40.2020.6.16.0195 CAMPINA GRANDE DO SUL - PARANÁ
RELATOR(A): MINISTRO(A) MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE: ROSIMERI DA SILVA CECCON
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
AGRAVADO: COLIGAÇÃO CAMPINA PARA OS CAMPINENSES
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR0070286
FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A AGRAVO INTERNO
Reclamações e representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/97, Resolução-TSE nº 23.608
/2019
Fica(m) intimado(a)(s) o(s) agravado(a)(s) para oferecimento de contrarrazões, nos termos dos
arts. 27, §§ 6º, da Resolução-TSE nº 23.608/2019.
RODRIGO MOREIRA DA SILVA
Coordenadoria de Processamento
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ATOS DO CORREGEDOR
PORTARIA
PORTARIA CGE Nº 1/2021
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que, nos termos do art. 17, § 1º, do Código Eleitoral, as atribuições do CorregedorGeral da Justiça Eleitoral serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
Considerando que, nos termos do art. 2º, V, da Res.-TSE 7.651/65, compete ao Corregedor-Geral
da Justiça Eleitoral velar pela fiel execução das leis e instruções, baixando os provimentos que
julgar necessários;
Considerando que, nos termos do art. 2º, VI, da Res.-TSE 7.651/65, também compete ao
Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral apurar erros, abusos ou irregularidades que devam ser
corrigidos,
Considerando relatos de natureza genérica, relativos à existência de fraudes nas eleições,
divulgados por autoridades públicas, a exemplo dos constantes dos endereços indicados no anexo
desta Portaria, os quais, enquanto não esclarecidos, podem macular a imagem da Justiça Eleitoral
quanto ao seu dever de garantir a legitimidade dos pleitos,
Considerando os trabalhos em curso relativos à organização das eleições de 2022 e a
necessidade de serem certificadas a segurança, a transparência e, por conseguinte, a
confiabilidade na lisura do processo eleitoral,
Considerando que a credibilidade das instituições eleitorais constitui pressuposto necessário à
preservação da estabilidade democrática e à manutenção da normalidade constitucional,
Considerando que o conhecimento das eventuais vulnerabilidades a que se referem os
mencionados relatos poderia favorecer o aprimoramento das barreiras de segurança hoje já
existentes, na esteira dos procedimentos adotados nos Testes Públicos de Segurança,
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar procedimento administrativo com objetivo de apurar a existência ou não de
eventuais elementos concretos que possam ter comprometido a segurança do processo eleitoral
de 2018 e de 2020, com vistas à preparação e ao aperfeiçoamento do pleito de 2022.
Art. 2º Determinar o levantamento de informações e a apresentação de evidências junto às
autoridades que tenham relatado ou venham a relatar a ocorrência de fraudes em eleições
anteriores ou, ainda, falhas que lhe tenham comprometido a sua lisura.
Publique-se.
Comunique-se e cumpra-se.
Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral
Anexo da Portaria CGE nº 1/2021
1) Declarações do Presidente sobre suposta fraude
1.1) 9/6/2021: declaração do Presidente da República em culto religioso em Anápolis/GO
- Link: https://www.youtube.com/watch?v=pFSPWoqxS2U
- Principal passagem:
"Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. Mas o sistema, né, a fraude que
existiu sim, me jogou para o segundo turno. Outras coisas aconteceram e eu só acabei ganhando
porque tive muito voto e algumas poucas pessoas que entendiam de como evitar ou inibir que
houvesse a fraude naquele momento, nos elegemos. [...]"
1.2) 6/1/2021: declaração do Presidente da República em entrevista à imprensa em geral
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1.2) 6/1/2021: declaração do Presidente da República em entrevista à imprensa em geral
- Link: https://www.youtube.com/watch?v=IjfrfVvFeWQ
- Principal passagem:
"[após falar das eleições americanas de 2020]. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em
22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. [...] Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18".
1.3) 10/11/2020: declaração do Presidente da República em evento oficial
- Link: https://www.youtube.com/watch?v=C10Y-c-k07o
- Principal passagem:
"Não temos um sistema sólido de votação no Brasil, que é passível de fraude sim, que tudo pode
mudar no futuro com fraude. Eu entendo que eu só me elegi presidente porque tive muito voto".
1.4) 9/3/2020: declaração do Presidente da República em entrevista em Miami
- Link: https://www.youtube.com/watch?v=vJmfdajJn_o
- Principal passagem:
"Minha campanha, eu acredito que pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar
brevemente. [...] Eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude, tá? E nós
temos não apenas uma palavra, nós temos comprovado, brevemente eu quero mostrar, porque
nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Caso contrário,
passível de manipulação e de fraude. Então eu acredito até que elegi [em primeiro turno] porque
tive muito mais votos no segundo turno do que se poderia esperar e ficaria bastante complicado
um fraude naquele momento".
1.5) 7/6/2019 declaração do Presidente da República na TV Brasil (com a presença de Ernesto
Araújo)
- Link: https://www.youtube.com/watch?v=HoiTYpdwbO4
- Principal passagem:
"E digo mais: acho que só fui eleito também porque tive muito voto, porque o nosso sistema
eletrônico é completamente frágil e fraudável".
1.6) Data não especificada (logo após o primeiro turno): declaração do então candidato Jair
Bolsonaro em live (com a presença de Paulo Guedes)
- Link: https://www.youtube.com/watch?v=8n6NK-FVzng
- Principal passagem:
"Faltam aí três semanas para o segundo turno. Vamos juntos ao TSE exigir soluções para isso que
aconteceu agora. E não foi pouca coisa, foi muita coisa. Tenho certeza se problema [não] tivesse
ocorrido e tivéssemos confiança no voto eletrônico já teríamos o nome do futuro Presidente da
República decidido no dia de hoje".
2) Declarações do Deputado Estadual Oscar Castello Branco de Luca sobre a suposta fraude
2.1) 19/11/2020: declaração do Deputado Estadual Castello Branco (PSL/SP) no plenário da
Assembleia Legislativa
- Link: https://www.youtube.com/watch?v=RDnpw0dtbY0
- Principal passagem:
"Não é uma acusação leviana, são apenas evidências muito fortes, reclamações muito fortes de
eleitores, algumas inquestionáveis, como por exemplo 'eu votei na minha urna e meu voto não
aparece'. [...] Tem erro no sistema e ele tem que ser corrigido".
3) Declarações do então candidato a Presidência da República Cabo Daciolo sobre a suposta
fraude
3.1) 18/8/2018: declaração do candidato Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos (Cabo Daciolo)
em debate entre candidatos presidenciáveis na RedeTV
- Link: https://www.youtube.com/watch?v=I2hI7UXXLts
- Principal passagem:
"O teu voto é secreto, mas tem que haver a contabilidade dos votos. É provado que há fraude sim
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- Principal passagem:
"O teu voto é secreto, mas tem que haver a contabilidade dos votos. É provado que há fraude sim
nas urnas eletrônicas. Eu quero convidar você, nação brasileira, a entrarmos juntos numa ação
para que venhamos votar em cédulas. Tem que haver as cédulas, porque senão já está tudo
escrito lá no final, já tá tudo programado, já tem um candidato da nova ordem mundial para entrar
no país. E não fique pensando que isso é teoria da conspiração não. Porque que tinha uma lei
federal [...] que era para botar o voto impresso e não colocaram, e tiraram ela? Como é que
fizeram isso e porque que fizeram isso?

DESPACHO
DESPACHO CGE
1. Trata-se de procedimento administrativo visando ao levantamento e à análise de elementos que
possam ter comprometido a regularidade de pleitos anteriores, consoante divulgado por
autoridades na imprensa.
A busca de informações detalhadas e documentadas sobre os fatos narrados tem por objetivo
principal subsidiar estratégias de aprimoramento dos recursos de segurança que envolvem as
atividades voltadas à realização das eleições, em especial as relativas ao pleito que se avizinha.
2. Considerando o teor das manifestações indicadas no anexo da Portaria CGE nº 1/2021, que
sugerem haver inconformidades no processo eleitoral, oficie-se às autoridades que as tenham
produzido para que apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, evidências ou informações de que
disponham, relativas à ocorrência de eventuais fraudes ou inconformidades em eleições anteriores,
consoante afirmado nos respectivos registros amplamente veiculados.
3. Recebidas as informações, voltem-me conclusos.
4. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral

ÍNDICE DE ADVOGADOS
ADMAR GONZAGA NETO (0010937/DF) 100
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO (272393/SP) 65 65
ALBERTO ALBIERO JUNIOR (0049173/RS) 8
ALBERTO FULVIO LUCHI (196164/SP) 65 65
ALDAIR JOSE DE SOUSA (23674/DF) 65
ALEC GAIA DUARTE MORENO (0232858/RJ) 100
ALECSANDRO ANTONUCCI SILVEIRA (159372/SP) 65 65
ALESSANDRO RODRIGUES MELO (0125767/RJ) 3 3
ALISSON SILVA ROSA (0030184/PR) 15 22
ALUIZIO JOSE DE ALMEIDA CHERUBINI (165399/SP) 65 65
ALVARO LUIZ REHDER DO AMARAL (93478/SP) 65 65
ANA CLAUDIA SCALIONI LOURO (0350934/SP) 102
ANA PAULA CUNHA COELHO (0190347/RJ) 100
ANA PAULA DE SOUZA SILVA (170718/MG) 103
ANDRE CUNHA ASSIS (305267/SP) 65 65
ANDRE EIJI SHIROMA (0063833/PR) 101
ANDRE MALCZEWSKI (0097087/PR) 101
ANDRE MYSSIOR (0091357/MG) 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
ANDRE VIZEU RODRIGUES (192396/SP) 65
ANDREA SABBAGA DE MELO (0026678/PR) 101 101
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ANDREA SABBAGA DE MELO (0026678/PR) 101 101
ANDREA SIROTSKY GERSHENSON HARARI (220249/SP) 65 65
ANDRESA LARISSA SILVA VASCONCELOS (0050937/PE) 5
ANGELICA MUNIZ LEAO DE ARRUDA ALVIM (124535/SP) 65 65
ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO (0055029/DF) 12
ANTONIO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS (00850/DF) 65
ARAKEN DE ASSIS (11380/RS) 65 65
ARMANDO VERRI JUNIOR (2755500A/SP) 65 65
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES (06235/DF) 65
BRUNA RUIZ DE CAMPOS GOMES DOS SANTOS (0418368/SP) 102
BRUNO AMANO DOS SANTOS (305409/SP) 65 65
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (0066004/PR) 15 22
BRUNO CRISTALDI COSTA DE MATTOS (0259375/SP) 3 3
BRUNO RUAS CARNEIRO DE CASTRO MOREIRA (0148494/RJ) 1 1 1
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA (5910900/DF) 45
CAMILA CAROLINA DAMASCENO SANTANA (0035758/DF) 3
CAMILA SALDANHA MARTINS (70063/PR) 101
CARLA ALBUQUERQUE ZORZENON (0050044/DF) 3
CARLOS EDUARDO RODRIGUES BALADI MARTINS (173869/SP) 65 65
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIQUORI FILHO (141040/RJ) 65 65
CAROLINA ALMEIDA LIMA CARMONA (304499/SP) 65 65
CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA (182761/SP) 65 65
CRISTIANO HOTZ (0027197/PR) 101
DANIEL ETUR MARTINS PEREIRA (0161855/RJ) 1 1
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (0094217/PR) 41 98 105
DANIEL WILLIAN GRANADO (271203/SP) 65 65
DANILA JESUS SILVA FERREIRA (0061399/DF) 100
DECIO GENOSO (85606/SP) 65 65
DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO (0023101/PE) 99
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (0057666/PR) 101
DIEGO VASQUES DOS SANTOS (239428/SP) 65 65
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM (1186850A/SP) 65 65
EMMA ROBERTA PALU BUENO (0070382/PR) 15 22
EVERALDO AUGUSTO CAMBLER (68312/SP) 65 65
EVIE NOGUEIRA E MALAFAIA (185020/RJ) 65 65
FABIANA CRISTHINA ALMEIDA PROBST SALGADO (258394/SP) 65 65
FELIPE SANTOS CORREA (0053078/DF) 45
FERNANDA CHAGAS MONIZ DE ARAGAO GONZAGA (0059900/DF) 100
FERNANDA MASSAD DE AGUIAR FABRETTI (0261232/SP) 102
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES (132932/SP) 65 65
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES (138094/SP) 65 65
FRANCISCO PREHN ZAVASCKI (0058888/RS) 65 65
FRANCO BET DE MORAES SILVA (297770/SP) 65 65
FREDERICO GUILHERME FONSECA TORRES DE OLIVEIRA (107167/RJ) 65 65
GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS (67287/DF) 100
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (0097109/PR) 15 22
GERALDO VALENTIM JUNIOR (46829/SP) 65 65
GIANFRANCESCO GENOSO (96954/SP) 65 65
GLAUCIA CAROLINA DOS SANTOS (0259550/SP) 102
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GIANFRANCESCO GENOSO (96954/SP) 65 65
GLAUCIA CAROLINA DOS SANTOS (0259550/SP) 102
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (0021989/PR) 15 15 22 22
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (0093909/PR) 101
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES (14230/DF) 65 65
GUILHERME WANDERLEY DIAS RODRIGUES (156876/RJ) 65 65
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO (105061/SP) 65 65
HELGA BRAGA MOURA (136690/RJ) 28
HUGO FERRAZ RODRIGUES (30477/DF) 65
IAN RODRIGUES DIAS (10074/DF) 1 1
IGOR VILHENA DE MELO RIKER (0161012/RJ) 1 1 1
IVONE BAIKAUSKAS (79649/SP) 96
JAILSON BARBOSA PINHEIRO FILHO (0039739/PE) 99
JAIR PINHEIRO MENARDI (185254/SP) 65
JEFFERSON ARAUJO RIBAS (0043407/PE) 5
JESSICA DE ARAUJO FERREIRA (0036077/PE) 99
JOEL DE MATOS PEREIRA (0256729/SP) 102
JOELSON COSTA DIAS (0010441/DF) 3
JOHNNY ROCHA DO CARMO (0418319/SP) 102
JONAS AUGUSTO DE FREITAS (0075053/PR) 101
JOSE FRANCISCO PAES LANDIM (391/DF) 20 21
JOSE HOTZ (0017276/PR) 101
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO (12363/SP) 65 65
JULIA GARCIA RESENDE COSTA (0180996/MG) 103 103 103 103 103 103 103 103 103
103 103 103
JULIANA ALBUQUERQUE ZORZENON (0054056/DF) 3
JULIANA BERTHOLDI (0075052/PR) 101 101
JULIO ANTON ALVAREZ (46532/SP) 65 65
KETTY FILIZOLA PINEDA FALCAO (0021907/PB) 99
LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA (212281/SP) 65 65
LAURO MARIO PERDIGAO SCHUCH (037500/RJ) 1 1 1
LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES (237733/SP) 65 65
LEANDRO BESSA DA SILVA (107311/RJ) 28
LEANDRO DAS CHAGAS FELIX MATIAS (0049198/PE) 99 99
LETICIA MARIA TITON HOTZ (0094853/PR) 101
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA (0082680/PR) 101 101
LUCAS FECHER GAYOSO PRATES (2109890/RJ) 100
LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI (305349/SP) 65 65
LUIS FELIPE VILLACA LOPES DA CRUZ (271419/SP) 65 65
LUIZ ANTONIO DIORIO FILHO (192463/SP) 65 65
LUIZ CARLOS SIGMARINGA SEIXAS (00814/DF) 65
LUIZ EDUARDO PECCININ (0058101/PR) 15 22
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (0027936/PR) 41 98 105
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (0035267/PR) 41 98 105
LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA (0137677/RJ) 20 21
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (0045149/PR) 50 58
MAIRA DANIELA GONCALVES CASTALDI LUNIERE (39894/DF) 3
MARA DE FATIMA HOFANS (0068152/RJ) 1 1 1
MARAISA CRISTINA DE MORAES (290440/SP) 65 65
MARCELLI DE CASSIA PEREIRA (0033843/DF) 3
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MARAISA CRISTINA DE MORAES (290440/SP) 65 65
MARCELLI DE CASSIA PEREIRA (0033843/DF) 3
MARCELLO ALENCAR DE ARAUJO (6259/DF) 65
MARCELLO DIAS DE PAULA (0039976/DF) 100
MARCELO DELMANTO BOUCHABKI (0146774/SP) 3 3
MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO (0167008/SP) 102
MARCELO MAGNO CONSTANT PRAIS (22716/SP) 65 65
MARCIA DE SOUSA SOARES (071425/RJ) 65 65
MARCIO ASBAHR MIGLIOLI (188532/SP) 65 65
MARCIO VIEIRA SANTOS (0087330/RJ) 100
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (0066281/PR) 41 98 105
MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO (6281800A/RJ) 1 1
MARIA STEPHANY DOS SANTOS (0036379/PE) 99
MARIANA BURTI GENARO DE CASTRO (0380528/SP) 102
MARIANA SILVA MATOS PEREIRA (0400202/SP) 102
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI (0040455/PR) 15 22
MAYCON MORAES (148564/RJ) 28
MELINA LEMOS VILELA (243283/SP) 65 65
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS (0059589/PR) 41 50 58 98 105
MILTON CESAR DA ROCHA (0046984/PR) 50 58
MIRIAM CIPRIANI GOMES (0016759/PR) 41 98 105
OLIVAR CONEGLIAN (0020891/PR) 101
OTAVIO KERN RUARO (74117/RS) 65 65
PATRICIA APARECIDA HAYASHI (0145442/SP) 102
PATRICIA CALMON CEZAR REIS (162326/SP) 65 65
PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI (125390/SP) 65 65
PAULA CRISTINA TRAVAIN (169151/SP) 65 65
PEDRO BANNWART COSTA (26798/DF) 3
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS DINIZ (0220659/RJ) 100
PERCIO FARINA (95262/SP) 96
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (0097632/PR) 15 22
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO (0025120/DF) 45
RAFAEL JUREMA DE ASSIS CORREA (0030482/PE) 99 99
RAPHAEL COSTA TAVARES (0168585/RJ) 100
RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA (0026433/PE) 99 99
REGIELY ROSSI RIBEIRO (0070286/PR) 41 98 105
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (0034206/PR) 15 22
RODRIGO AJUZ (0033259/PR) 101
RODRIGO SALES MORENO (0052014/PE) 99 99
TAINARA PRADO LABER (0092625/PR) 41 50 58 98 105
TARCISIO ASSIS DA SILVA (0046745/PE) 5
THEREZA CELINA DINIZ DE ARRUDA ALVIM (12426/SP) 65 65
UBIRATAN MENEZES DA SILVEIRA (0026442/DF) 3
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (0036343/PR) 41 98 105
VANESSA MILANESE (0436427/SP) 102
VINICIUS CORDEIRO (0062752/RJ) 28
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (0066181/PR) 50 58
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (0091541/PR) 15 22
YANNA CALDAS PEREIRA (0064623/DF) 3
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YANNA CALDAS PEREIRA (0064623/DF) 3

ÍNDICE DE PARTES
AIRTON DE OLIVEIRA 98
AMARILDO AFONSO DE SOUZA 103
ANGELITA DA SILVA CASTRO CAMILO 103
CARLOS ROBERTO LUPI 1
CLAYTON DA SILVA MARQUES 99
COLIGAÇÃO CAMPINA PARA OS CAMPINENSES 41 98 105
COLIGAÇÃO CHAPA UNIÃO 15 22
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 101
COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DO CABO 99
COLIGAÇÃO PRA FAZER AINDA MAIS 100
COLIGAÇÃO UNIDOS POR UM CABO FELIZ 99
COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS 50 58
COLIGAÇÃO VAMOS RESGATAR EMBU DAS ARTES 102
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO
DE SAO PAULO. 65
DEMOCRATAS - CURITIBA - PR - MUNICIPAL 101
EDSON MARTINS DE ALENCAR 15 22
ETERLON PEREIRA BARBOSA 12
FERNANDO FLAVIO DE ARRUDA SIMOES 96
IGOR HENRIQUE DE SOUZA LIMA 5
JADSON NASCIMENTO BRAZ 103
JEOVANA CORDEIRO 103
JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES 101
JOSE CARLOS OLIVEIRA MELO 3
JOSEMAR BISPO DOS SANTOS 22
JOÃO FRANCISCO DUARTE 103
JUNIOR BATISTA MARQUES 103
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO 3
LAURA RIBEIRO DE CASTRO 41
LEANDRO RODRIGUES MARTINS 103
LUCIANO CAMPOS FARIA 28
LUIZ CARLOS STRAMBEK 50
MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA 1
MEIRE CUNHA 103
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - MUNICIPAL 103
Ministério Público Eleitoral 5 12 28 65 100
NILTON SOARES DA CRUZ 103
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - NACIONAL 1
PARTIDO NOVO (NOVO) - MUNICIPAL 101
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO (PSTU) - ESTADUAL 8
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) - NACIONAL 20 21
PAULO ROBERTO DE SOUZA 65
PODEMOS (PODE) - NACIONAL 3
Procurador Geral Eleitoral
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ROSIMERI DA SILVA CECCON 105
RUY SERGIO ANTUNES LAVIOLA 103
SALIM IBRAHIME 58
SANDOVAL SOARES PINHEIRO 102
TONY DE SIQUEIRA SECHI 45
ULLISSIS RICARDO DE LIMA 103
União Federal 20 21 96
ZAQUEU FERREIRA CAMPOS 103
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