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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600222-12.2020.6.16.0147FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
Agravantes: Coligação O Trabalho Continua e outro
Advogados: Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR e outros
Agravado: Coligação Quem Ama Cuida
Advogado: Juliano de Oliveira Dobler - OAB: 5200/PR
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. INSERÇÃO. MENÇÃO AO NOME DO VICE. DESCUMPRIMENTO. ART. 36, § 4º,
DA LEI 9.504/1997. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MULTA. DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelos Agravantes não são capazes de conduzir à reforma da
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1. Os argumentos apresentados pelos Agravantes não são capazes de conduzir à reforma da
decisão.
2. Blocos e inserções são institutos distintos, o que afasta a pertinência de se tratar como infração
única a veiculação de um único bloco com o conteúdo aglutinado de três inserções, diversas entre
si, e a veiculação posterior destas três partes como inserções autônomas, todas, bloco e
inserções, eivados da mesma irregularidade formal, qual seja, a ausência de menção do nome do
Vice.
3. A tese de reformatio in pejus consubstancia indevida inovação recursal, não lançada a questão
nas contrarrazões ao recurso.
4. Agravo Regimental desprovido.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento do
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 9 de setembro de 2021.
MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Senhor Presidente, trata-se de Agravo
Regimental interposto por Francisco Lacerda Brasileiro e pela Coligação "O Trabalho Continua"
contra a decisão pela qual dado provimento ao Recurso Especial da Coligação "Quem Ama Cuida"
para, afastada a litispendência, manter a sentença que impôs multa no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais) aos Representados, pelo descumprimento do art. 36, § 4º, da Lei das Eleições.
Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em suma, que: a) a ausência de irresignação
nos autos da representação principal, no qual se reconheceu a litispendência, enseja a extinção da
presente demanda pela ocorrência da coisa julgada, com a manutenção de multa no valor único de
R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) a litispendência apreciada na decisão agravada se encontra
acobertada pelo manto da coisa julgada; c) o exame do conteúdo impugnado encontra óbice na
Súmula 24 do TSE; e d) o provimento do Recurso Especial, em conjunto com os demais, importa
na majoração do valor da multa arbitrada pelo Juízo da 147º Zona Eleitoral do Paraná, ainda que
fixada individualmente em seu mínimo legal.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (relator): Senhor Presidente, conheço do
recurso interposto, uma vez que se encontram presentes todos os requisitos de admissibilidade
recursal.
Eis o teor da decisão impugnada (ID 136804638):
"Passo ao julgamento conjunto dos Recursos Especiais (art. 96-B, caput, da Lei 9.504/97).
Na origem, a coligação Recorrente ajuizou quatro Representações Eleitorais contra os Recorridos
em razão de terem veiculado propaganda eleitoral, na modalidade inserção, em programas de
televisão transmitidos nos dias 9 e 10 de outubro de 2020 (período noturno), sob a alegação de
que o nome do Candidato ao cargo de Prefeito foi mencionado sem o do Vice (nº 0600220-42, nº
0600221-27, nº 0600222-12 e nº 0600223-94).
O Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR julgou procedentes as Representações e
condenou os Recorridos ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
cada uma das quatro ações.
O TRE/PR, ao apreciar conjuntamente os feitos, manteve a procedência decretada na primeira
Representação (nº 0600220-42), majorou a multa imposta para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de

modo a sugeridamente unificar as sanções, considerando "o conjunto de irregularidades", e
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modo a sugeridamente unificar as sanções, considerando "o conjunto de irregularidades", e
extinguiu as outras três Representações, sem resolução do mérito, em razão de suposta
litispendência.
Contra dito acórdão, foram interpostos os Recursos Especiais aqui examinados (nº 0600221-27, nº
0600222-12 e nº 0600223-94).
Reproduzo, por oportuno, excertos do acórdão recorrido:
"2. A Representante alega na inicial que houve irregularidade na propaganda eleitoral gratuita EM
INSERÇÕES, no município de Foz do Iguaçu, na televisão, veiculada no horário noturno nos dias
09 e 10 de outubro de 2020, do candidato à Prefeito da Coligação representada, que não
mencionou o nome do candidato ao cargo de vice-prefeito.
3. Com efeito, há matéria de ordem pública a ser aventada, de ofício, preliminarmente ao mérito.
4. Verifica-se que a propaganda objeto desta Representação trata-se de trecho (veiculado por meio
de inserção de 30"), da propaganda eleitoral da coligação recorrente, objeto da Representação
nº0600220-42.2016.6.16.0147 (em rede de 1'30"), em julgamento conjunto com estes autos nesta
data.
5. Vale ressaltar que a reiteração da irregularidade aqui apontada foi analisada na representação
nº 0600220-42.2020.6.16.0147 que manteve a sentença de procedência da representação e, de
ofício, reformou a multa imposta para aplicar uma única sanção para todas as veiculações da
propaganda impugnada (nas quatro representações), arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais).
6. Assim, tendo as ações entre si identidade de partes, objetos e causas de pedir, mister o
reconhecimento da litispendência, devendo essa representação ser extinta, sem resolução do
mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise das
teses recursais. (destaquei).
De início, embora a Corte Regional tenha consignado a existência de uma mesma peça
publicitária, observa-se que se trata de propagandas com conteúdos distintos, a saber:
- REspe nº 0600221-27.
"Esse foi o cenário de terra arrasada que aqui encontramos ao tomar posse em maio de 2017.
Trabalhamos muito para colocar as coisas em ordem. Recuperamos a credibilidade da prefeitura.
Hoje somos uma cidade ficha limpa. O trabalho não pode parar, vamos juntos, mudar mais e
avançar mais".
- REspe 0600222-12.
"Pouco mais de três anos se passaram desde que entramos na prefeitura. Três anos de muitas
mudanças. Três anos de grandes avanços. Ao olhar pra trás e fazer um balanço desse período, o
sentimento que carrego em meu peito é o de dever cumprido. Mas também carrego a certeza de
que ainda há muito por fazer. O trabalho não pode parar, vamos juntos, mudar mais e avançar
mais"
- REspe 0600223-94.
"Quero pedir licença para me dirigir aos familiares e amigos das vítimas da COVID-19. A todos
vocês o meu mais sincero sentimento. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance junto com os
profissionais de saúde para oferecer o melhor atendimento a todos que precisaram de internação.
aproveito para lembrar que essa pandemia não acabou. Vamos continuar usando máscaras.
Higienizando as mãos. Evitando aglomerações e assim salvando vidas. Vamos nos cuidar e cuidar
dos outros".
Como é cediço, blocos e inserções são coisas distintas, o que afasta a pertinência de se tratar
como infração única a veiculação de um bloco com o conteúdo aglutinado de três inserções,
diversas entre si, e a veiculação posterior destas três partes como inserções autônomas, todas,
bloco e inserções, eivados da mesma irregularidade formal, qual seja, a ausência de menção do
nome do Vice.
Embora os fatos envolvam partes e pedidos idênticos, isso se dá pela simples razão de que o
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. 189

Brasília, quinta-feira, 14 de outubro de 2021

5

nome do Vice.
Embora os fatos envolvam partes e pedidos idênticos, isso se dá pela simples razão de que o
infrator é o mesmo e a cominação legal para a irregularidade identificada é a mesma, mas incide
em cada uma das vezes em que a infração for reiterada, ou seja, em cada uma das vezes em que
a propaganda irregular for veiculada, em especial pois tal ocorre em momentos distintos, atingindo
público variado e variável, conforme o momento de sua veiculação.
Aliás, ficou expressamente consignado no acórdão que esse conteúdo - diverso - foi transmitido
em dias diferentes (entre os dias 9 e 10 de outubro).
De acordo com o apontamento feito pelo Procurador-Geral-Eleitoral: "o próprio aresto regional
reconheceu tratar-se de inserções reiteradas, portanto, veiculadas em momentos e datas distintas,
o que é corroborado pela narrativa trazida na petição inicial e nas razões recursais, segundo as
quais se veiculou inserções sem o nome do vice nos dias 09 e 10 de outubro em horários
diferentes, inserções estas que ensejaram o ajuizamento de 4 representações diferentes".
Descabido, nesse contexto, falar-se em identidade de causa de pedir, pressuposto para o
reconhecimento da litispendência, assim entendida, como "o fato em si mesmo" (Júnior, Humberto
Theodoro. Direito Processual Civil, Vol. 1. 59ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, pág. 203).
Nesta linha, Nelson Nery Jr. e Rosa M. A. Nery lecionam:
"A igualdade de todos os componentes da causa de pedir (próxima e remota) é exigida para a
configuração de litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou mais
ações idênticas (CPC 301 § 2.°). Uma ação só é idêntica à outra se contiverem ambas as mesmas
partes, o mesmo pedido (mediato e imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e remota)."
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 7.ª
edição, rev. e ampl., São Paulo: RT, 2003, pág. 504).
Nesse contexto, não há falar em litispendência.
Doutra parte, tal como reconhecido em sentença, a irregularidade constatada - que de resto foi
assentada pela própria Corte Regional nos autos da Representação nº 0600220-42 é de natureza
objetiva.
Com efeito, dispõe o art. 36. § 4.º, da Lei n.º 9.504/1997 que:
Art. 36
(...)
§ 4º Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos
candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a
30% (trinta por cento) do nome do titular.
Ante o exposto, na forma prevista no art. 36, 7º do RITSE, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS
ESPECIAIS para, afastando a litispendência reconhecida pela Corte Regional entre as presentes
Representações e a de número 0600220-42.2016.6.16.0147, negar provimento ao recurso eleitoral
e manter a sentença que impôs aos recorridos a multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei das
Eleições, em seu patamar mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais)".
Os argumentos apresentados pelos Agravantes não são capazes de conduzir à reforma da decisão
agravada.
Observo ainda que a tese de reformatio in pejus consubstancia indevida inovação recursal, não
lançada a questão nas contrarrazões ao Recurso Especial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental.
É o voto.
EXTRATO DA ATA

AgR-REspEl nº 0600222-12.2020.6.16.0147/PR. Relator: Ministro Alexandre de Moraes.
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AgR-REspEl nº 0600222-12.2020.6.16.0147/PR. Relator: Ministro Alexandre de Moraes.
Agravantes: Coligação O Trabalho Continua e outro (Advogados: Gustavo Bonini Guedes - OAB:
41756/PR e outros). Agravado: Coligação Quem Ama Cuida (Advogado: Juliano de Oliveira Dobler
- OAB: 5200/PR).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento do 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: Paulo Gustavo Gonet Branco.
SESSÃO DE 9.9.2021.

RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL(11550) Nº 0601463-39.2018.6.27.0000
PROCESSO
RELATOR

: 0601463-39.2018.6.27.0000 RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL (PALMAS TO)
: Ministro Alexandre de Moraes

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : Ministério Público Eleitoral
RECORRIDO

: NILTON BANDEIRA FRANCO

ADVOGADO

: ALINE RANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA (0004458/TO)

ADVOGADO

: SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA (0002433/TO)

RECORRIDO

: DULCE FERREIRA PAGANI MIRANDA

ADVOGADO

: DEBORA SOUSA RIBEIRO (5623000A/TO)

ADVOGADO

: EVALEDA LINHARES NUNES DO VALE (4828000A/TO)

ADVOGADO

: SERGIO RODRIGO DO VALE (5470000A/TO)

RECORRIDO

: JOSE HAROLDO NUNES DE AZEVEDO

ADVOGADO

: DEBORA SOUSA RIBEIRO (5623000A/TO)

ADVOGADO

: EVALEDA LINHARES NUNES DO VALE (4828000A/TO)

ADVOGADO

: SERGIO RODRIGO DO VALE (5470000A/TO)

RECORRIDO

: ANTONIO JAIR ABREU FARIAS

ADVOGADO

: JOSE RENARD DE MELO PEREIRA (3607000A/GO)

ADVOGADO

: JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA SANTANA (2674000A/TO)

ADVOGADO

: JUVENAL KLAYBER COELHO (0000182A/TO)
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL Nº 0601463-39.2018.6.27.0000
- PALMAS - TOCANTINS
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
Agravante: Ministério Público Eleitoral
Agravado: Nilton Bandeira Franco
Advogados: Solano Donato Carnot Damacena - OAB: 2433/TO e outros
Agravado: Antônio Jair Abreu Farias
Advogados: Juvenal Klayber Coelho - OAB: 182/TO-A e outros
Agravados: Dulce Ferreira Pagani Miranda e outro
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Agravados: Dulce Ferreira Pagani Miranda e outro
Advogados: Sérgio Rodrigo do Vale - OAB: 547/TO e outros
ELEIÇÕES

2018.

AGRAVO

REGIMENTAL.

RECURSO

ORDINÁRIO

ELEITORAL.

REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO E GASTO ILÍCITO DE RECURSOS. ART. 30-A DA LEI N.º 9.504
/97. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CANDIDATA. REPASSE DE
VERBAS ÀS CANDIDATURAS MASCULINAS SEM O CORRESPONDENTE BENEFÍCIO DA
REPRESENTADA. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. DOBRADINHAS. DESPROVIMENTO.
1. No processo de prestação de contas da candidata beneficiada pelo repasse do FEFC-Mulher,
ficou consignada a doação de material de propaganda aos candidatos homens, também
denominado de "dobradinhas", situação que beneficiou todos os envolvidos. Nesse cenário, além
de amplamente discutida a finalidade da despesa no feito contábil, ficou assente o proveito eleitoral
da campanha da candidata por meio da utilização de propaganda conjunta.
2. Em prestígio à segurança jurídica e à uniformidade da jurisdição, incabível o reexame da
questão, ainda que sob a ótica do art. 30-A da Lei 9.504/1997, pelo vínculo de dependência e
correlação das teses.
3. O art. 19, § 5º, da Res.-TSE 23.553/2018, aplicável ao pleito de 2018, exigia apenas a
destinação desta verba "no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo
ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas". Somente em 2020, sobreveio regulamentação acerca do benefício comum à
campanha feminina (art. 17, § 7º da Res.-TSE 23.607/2017). Logo, impossibilitada a retroatividade
da resolução relativa às eleições de 2020 a fatos pretéritos.
4. Agravo Regimental desprovido.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, em negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 16 de setembro de 2021.
MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Senhor Presidente, trata-se de Agravo
Regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra decisão que negou seguimento ao
seu Recurso Ordinário, mantida a improcedência da Representação fundada no art. 30-A da Lei
9.504/1997 (ID 132559238).
Em suas razões recursais (ID 149624688), o Agravante sustenta, em síntese, que: a) o requisito do
"benefício para campanhas femininas" diante da utilização de verbas do FEFC destinadas às
candidaturas femininas para o pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero
masculino não foi atendido; b) "o fato de a Corte Regional ter analisado a questão fática
controvertida em sede de prestação de contas não impede que se proceda ao seu exame nestes
autos, a fim de se verificar se o volume de recursos repassados à campanha dos agravados era
condizente com as despesas declaradas e se acarretaram benefício à candidatura da agravada"; c)
não há demonstração de que os eventos realizados no interior de Tocantins tenham alcançado a
cifra de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), de forma que é evidente a desproporção entre os
gastos informados e os recursos recebidos; d) a dobradinha com o candidato Nilton Bandeira
Franco não trouxe qualquer benefício à agravada, uma vez que em 11 municípios, a candidata não
obteve sequer 50% dos votos dados àquele e, em 7, não conquistou nem 10% dos votos obtidos
pelo candidato; e) o baixo desempenho de José Haroldo Nunes de Azevedo demonstra que a
dobradinha tampouco trouxe benefício à candidatura da agravada, uma vez que esse obteve
apenas 374 votos; f) os R$ 865.000,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil reais) repassados pela
agravada aos candidatos não se trataram de doação estimável - rateio de material de publicidade
conjunta -, mas de repasse direto de recursos financeiros; e g) o TSE consolidou seu entendimento
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
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conjunta -, mas de repasse direto de recursos financeiros; e g) o TSE consolidou seu entendimento
no sentido de que "a gravidade da conduta necessária à configuração do ilícito em tela pode ser
aferida não apenas pela má-fé, mas também pela relevância jurídica da irregularidade" (RO
180355, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 14/12/2018).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (relator): Senhor Presidente, conheço do
recurso interposto, uma vez que se encontram presentes todos os requisitos de admissibilidade
recursal.
Eis o teor da decisão impugnada (ID 132559238):
"Registra-se, inicialmente, a inexistência de controvérsia acerca da malfadada praxe existente na
política brasileira, relacionada à fraude das "candidaturas femininas laranjas". O caso não envolve
candidaturas enganosas para o preenchimento fictício da reserva de gênero, pois todos os
Representados foram eleitos, seja na qualidade de titular ou de suplente.
A essencialidade da discussão está em aferir se o repasse de valores oriundos do FEFC-Mulher
para as candidaturas masculinas (2º, 3º e 4º recorridos) foi materializado com o objetivo de
proporcionar alguma espécie de benefício
político-eleitoral à candidata (doadora) ou se a manobra foi idealizada para transgredir, de modo
dissimulado, as cotas de gênero, caracterizando a captação ilícita de recursos pelo repasse
irregular da verba específica (art. 30-A da Lei 9.504/1997).
Desde logo, firmo as premissas básicas que regem a presente Representação:
1. Nos termos da jurisprudência do TSE, "a tipificação do art. 30-A da Lei n° 9.504/1997 exige não
apenas ilegalidade na forma de arrecadação e gasto, mas a ilegalidade qualificada, marcada pela
má-fé do candidato, apta a macular a necessária lisura do pleito [...]" RO 1662/GO (Rel. Min.
GILMAR MENDES, DJe de 30/9/2016).
2. A mera desaprovação das contas não acarreta, obrigatoriamente, a condenação do prestador
por arrecadação ilícita de recursos. Nesse sentido: REspe 2641-64/RR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
DJe de 28/2/2014; REspe 204/PB, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/10/2016.
No caso, Dulce Ferreira Pagani Miranda, Deputada Federal, teria distribuído recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha específico para mulheres (no total de R$ 865.000,00)
aos candidatos Antônio Jair Abreu Farias, Nilton Bandeira Franco, ambos Deputado Estadual, e
José Haroldo Nunes de Azevedo, suplente de Deputado Estadual, sem o correspondente benefício
para a candidata doadora, contrariando, portanto, o disposto no art. 19, §§ 5º e 6º da Res.-TSE
23.553/2017.
O repasse desse valor foi circunstância apurada na prestação de contas da candidata,
oportunidade em que a Corte Regional inicialmente reputou como grave a falha apurada,
notadamente pela ausência de prova do benefício da candidatura feminina, pois efetivamente
doados recursos financeiros, em espécie, que correspondem a 36% dos valores recebidos pelo
FEFC-Mulher.
Contudo, em Embargos de Declaração, ficou assentado que "o recurso proveniente do FEFC,
destinado ao custeio das candidaturas femininas, doados pela prestadora de contas aos
candidatos do sexo masculino, na forma de 'dobradinhas', com votação expressiva, demonstra nos
autos o benefício da verba aplicada em prol da eleição da referida candidata (art. 19, § 6º RES
/TSE nº 23.553/2017)". Assim, o recurso foi provido, com efeitos infringentes, para aprovar, com
ressalvas, as contas da candidata.
Em ato seguinte, o Ministro LUIS ROBERTO BARROSO negou seguimento ao Recurso Especial
em decisão assim ementada:
Direito eleitoral. Recurso especial eleitoral. Eleições 2018. Prestação de contas. Aprovação com
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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Direito eleitoral. Recurso especial eleitoral. Eleições 2018. Prestação de contas. Aprovação com
ressalvas. Fundo especial para financiamento de campanha. Doação a candidatos do sexo
masculino. Negativa de seguimento.
1. Recurso especial eleitoral interposto contra acórdão que, em sede de embargos de declaração,
aprovou com ressalvas as contas de campanha para o cargo de deputada federal nas Eleições
2018.
2. De início, não prospera a tese de violação ao art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do Código
de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido reconheceu a existência de contradição na
decisão embargada, tendo em vista o permissivo contido no art. 19, § 6º, da Res.-TSE nº 23.553
/2017.
3. No caso, o TRE/TO assentou que as doações feitas pela prestadora de contas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento das Campanhas - FEFC a candidatos do sexo masculino, para o
financiamento de "dobradinhas" com deputados estaduais, demonstrou o benefício da verba em
prol de sua campanha, resultando, inclusive, em sua eleição.
4. Para chegar às conclusões pretendidas pelo recorrente, no sentido de que não houve benesse à
candidata com as doações realizadas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos. Referido procedimento é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 24
/TSE, segundo a qual "não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fáticoprobatório".
5. Recurso especial eleitoral a que se nega seguimento.
Na lição de JOSÉ JAIRO GOMES, "a prestação de contas constitui instrumento oficial que permite
a realização de contrastes e avaliações, bem como a fiscalização e o controle financeiro das
campanhas eleitorais" (Direito Eleitoral - 12. ed. - São Paulo: Atlas, 2016, p. 438). Os mecanismos
adotados pela Justiça Eleitoral têm como objetivo assegurar a rastreabilidade dos recursos
financeiros, a fim de aferir eventuais impactos na confiabilidade e na transparência das contas,
cujo principal destinatário é o eleitor.
No caso das despesas com recursos do FEFC-MULHER, além da rastreabilidade dos recursos,
mediante a devida comprovação do gasto, exigiu-se, a partir da campanha de 2020, o qualificador
do "benefício da candidatura feminina", sob pena de tornar inócua a ação afirmativa na qual se
busca ampliar o espaço de voz e atuação da mulher na sociedade.
Nesse cenário, portanto, entendo que além de amplamente discutida a finalidade da despesa no
feito contábil, ficou assente o proveito eleitoral da campanha da candidata por meio da utilização
de propaganda conjunta com os demais representados, também denominada de dobradinha.
Tal situação é por mim admitida, inclusive no caso de candidatos não coligados, por se tratar de
prática historicamente costumeira nas campanhas eleitorais (REspe 0605109-47.2018.6.13.0000,
Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, com vista ao e. Ministro LUÍS FELIPE
SALOMÃO).
Na oportunidade, destaquei ser comum as coligações não refletirem a identidade de alianças seja
no âmbito territorial, seja nas diferentes esferas da competição eleitoral, situação que criava o
compartilhamento do material de propaganda sem a observância dessas uniões. Ou seja, o
candidato ao cargo de Deputado Estadual por vezes dividia espaço de propaganda com candidato
a Senador, em que sequer os partidos tinham entre si vínculos nesse espaço de poder. Tal
circunstância remanesceu no pleito de 2020, inclusive, mesmo diante da reforma eleitoral que veda
a formação de coligações ao pleito proporcional.
Vê-se, portanto, se tratar de praxe eleitoral em franco benefício de todos os candidatos envolvidos,
notadamente pela possibilidade de ampliar os canais de difusão da propaganda. Na hipótese, os
cargos em disputa justificam ainda mais a atuação ampla no estado, maximizando a oportunidade
de divulgação das campanhas em mais de uma vertente, ou seja, por mais de um candidato em
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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de divulgação das campanhas em mais de uma vertente, ou seja, por mais de um candidato em
diversos cargos em disputa. Assim me parece clara a prova do benefício eleitoral.
Por outro lado, note-se que o registro da despesa foi contabilizado na prestação de contas da
candidata, inclusive com a indicação dos beneficiados, o que evidencia a de boa-fé e a utilização
regular dos recursos públicos.
Além disso, o art. 19, § 5º da Res.-TSE 23.553/2018, aplicável ao pleito de 2018, exigia apenas a
destinação desta verba "no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo
ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas
". Somente em 2020, sobreveio regulamentação acerca do benefício comum à campanha feminina
(art. 17, § 7º da Res.-TSE 23.607/2017). Logo impossibilitada a retroatividade da resolução relativa
às eleições de 2020 a fatos pretéritos.
Finalmente, a questão fática já foi examinada pela Justiça Eleitoral, de forma que em prestígio à
segurança jurídica e à uniformidade da jurisdição, incabível o reexame da questão, ainda que sob
a ótica do art. 30-A da Lei 9.504/1997, pelo vínculo de dependência e correlação das teses.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, com base no art. 36, § 6º, do RITSE."
Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da decisão
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental.
É o voto.
VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhor Presidente, trata-se de agravo regimental
interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra decisão que negou seguimento a recurso
especial, para manter a improcedência do pedido formulado em Representação com base no art.
30-A da Lei das Eleições, proposta com base na alegação de desvio de verba vinculada ao
financiamento de campanhas de mulheres.
O Relator negou provimento ao agravo por não identificar irregularidades no uso da verba
destinada à candidatura de mulheres em propaganda conjuntamente realizada com candidatos
homens. Desse modo, sendo a propaganda conjunta, constata-se o beneficiamento para ambos os
candidatos, a mulher, para quem é destinada a verba, e os homens, que participaram da
propaganda conjunta.
Acompanho o Ministro relator, haja vista que a irregularidade no uso da verba destinada à
propaganda eleitoral de candidatas caracteriza-se em hipótese de benefício exclusivo de candidato
homem, o que não ocorreu na espécie.
Todavia, e com a devida vênia, não acompanho o entendimento com relação ao item 2 da ementa,
que se refere à impossibilidade de reexame de questão identificada em sede de Prestação de
Contas na representação por captação ou gastos ilícitos de recursos.
Isso porque, na linha do que esclarecem Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato e Marcelo Abelha
Rodrigues, "(...) existe uma relação muito próxima entre a Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
que apura a captação e/ou o gasto ilícito de campanha eleitoral e a ação de prestação e contas,
embora uma não seja dependente da outra" (Curso de Direito Eleitoral, Juspodium. 2020, p. 760).
É dizer, não há dependência ou vinculação entre a prestação de contas e a representação por
captação ou gastos ilícitos de recurso (art. 30-A, LE), como o caso em questão. Nesse sentido:
"A prestação de contas de campanha e a ação de investigação judicial eleitoral são ações diversas
e o resultado atingido em uma não vincula necessariamente a decisão a ser tomada na outra, não
bastando, assim, que as contas tenham sido reprovadas para que se chegue, automaticamente, à
aplicação das severas sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/97" (RO 4434-82, rel. Min. Henrique
Neves da Silva, DJE de 1º.4.2014).
Desse modo, acompanho o i. Min. Relator, exceto no ponto, em face do entendimento contrário ao
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
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Desse modo, acompanho o i. Min. Relator, exceto no ponto, em face do entendimento contrário ao
exposto no item 2 da ementa.
EXTRATO DA ATA
AgR-RO-EL nº 0601463-39.2018.6.27.0000/TO. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Agravante:
Ministério Público Eleitoral. Agravado: Nilton Bandeira Franco (Advogados: Solano Donato Carnot
Damacena - OAB: 2433/TO e outros). Agravado: Antônio Jair Abreu Farias (Advogados: Juvenal
Klayber Coelho - OAB: 182/TO-A e outros). Agravados: Dulce Ferreira Pagani Miranda e outro
(Advogados: Sérgio Rodrigo do Vale - OAB: 547/TO e outros).
Decisão: O Tribunal, por maioria, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto
Barroso, 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: Paulo Gustavo Gonet Branco.
SESSÃO DE 16.9.2021.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060038128.2020.6.05.0060
PROCESSO
RELATOR

: 0600381-28.2020.6.05.0060 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(CONDEÚBA - BA)
: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADO : COLIGAÇÃO MUDA CONDEÚBA
ADVOGADO : ISMAEL RIBEIRO FARIAS (0044610/BA)
AGRAVANTE : DINAILDE JOAO DO NASCIMENTO
ADVOGADO : SIMONE GONCALVES RIBEIRO FARIAS (0055886/BA)
AGRAVANTE : SILVAN BALEEIRO DE SOUSA
ADVOGADO : SIMONE GONCALVES RIBEIRO FARIAS (0055886/BA)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600381-28.2020.6.05.0060 (PJe) CONDEÚBA - BAHIA
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, DINAILDE JOAO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: SIMONE GONCALVES RIBEIRO FARIAS - BA0055886
Advogado do(a) AGRAVANTE: SIMONE GONCALVES RIBEIRO FARIAS - BA0055886
AGRAVADO: COLIGAÇÃO MUDA CONDEÚBA
Advogado do(a) AGRAVADO: ISMAEL RIBEIRO FARIAS - BA0044610
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Silvan Baleeiro de Souza e Dinailde João do Nascimento contra
decisão do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA) que, entendendo incidente
a Súmula 25 do TSE, negou seguimento ao Recurso Especial interposto contra decisão que
manteve a condenação pela prática de conduta vedada consubstanciada na divulgação de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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manteve a condenação pela prática de conduta vedada consubstanciada na divulgação de
publicidade institucional em período vedado (art. 73, IV, "b", da Lei 9.504/97), mediante aplicação
de multa no valor de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais).
No Recurso Especial (ID 132038188), amparado na ofensa ao artigo acima referenciado e em
dissídio jurisprudencial, os Recorrentes defendem não comprovado o ilícito eleitoral, diante do
caráter informativo da mensagem veiculada e pela falta de autorização pessoal da veiculação do
conteúdo impugnado.
Em suas razões (ID 132038388), os Agravantes reiteram as razões expendidas no Recurso
Especial, deduzindo, no mais, que a "decisão de inadmissão encontra-se em dissonância aos
preceitos legais que regem o tema".
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do Agravo (ID 154741338).
É o breve relatório. Decido.
O Recurso Especial foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Avio
Mozar José Ferraz de Novaes, membro do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA), que
reconheceu a prática da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/1997 (ID
132037888).
Nos termos do art. 276 do Código Eleitoral, é cabível o Recurso Especial contra decisão proferida
pelos Tribunais Regionais Eleitorais, o que não ocorreu na espécie, ausente o prévio esgotamento
das instâncias ordinárias.
Incidência da Súmula 25 do TSE: "é indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para a
interposição de recurso especial eleitoral".
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 05 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600131-48.2020.6.02.0037
PROCESSO
RELATOR

: 0600131-48.2020.6.02.0037 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (SÃO BRÁS AL)
: Ministro Alexandre de Moraes

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : MARCOS SANDES
ADVOGADO

: DANIEL PESSOA PORTO REBELO (0018023/AL)

ADVOGADO

: MATHEUS HOLANDA WILLEY RAMOS (0018021/AL)

RECORRIDO

: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) - MUNICIPAL

ADVOGADO

: DANIELA PRADINES DE ALBUQUERQUE MONTE (0008626/AL)

ADVOGADO

: FELIPE CARIBE DE ANDRADE (12796/AL)

ADVOGADO

: FRANCISCO DAMASO AMORIM DANTAS (0010450/AL)

ADVOGADO

: PEDRO MARCELO DA COSTA MOTA (0010439/AL)

ADVOGADO

: RODRIGO DELGADO DA SILVA (0011152/AL)
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) Nº 0600131-48.2020.6.02.0037 (PJe) - SÃO BRÁS ALAGOAS
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
RECORRENTE: MARCOS SANDES
Advogados do(a) RECORRENTE: DANIEL PESSOA PORTO REBELO - AL0018023, MATHEUS
HOLANDA WILLEY RAMOS - AL0018021
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) - MUNICIPAL
Advogados do(a) RECORRIDO: FELIPE CARIBE DE ANDRADE - AL12796, PEDRO MARCELO
DA COSTA MOTA - AL0010439, DANIELA PRADINES DE ALBUQUERQUE MONTE AL0008626, RODRIGO DELGADO DA SILVA - AL0011152, FRANCISCO DAMASO AMORIM
DANTAS - AL0010450
DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial Eleitoral interposto por Marcos Sandes, Prefeito do município de São
Brás/AL, contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), pelo qual confirmada
a prática de conduta vedada no art. 73, VI, "b", da Lei 9.504/97 e a condenação do ora recorrente à
multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Em suas razões recursais (ID 137328488), com fundamento na violação ao art. 73, VI, "b" da Lei
9.504/97 e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o Recorrente sustenta, em
síntese, que: i); além de não ter concorrido à reeleição "a publicação não demonstrou qualquer
tentativa da gestão em assumir a responsabilidade pela obra do ginásio"; ii) a divulgação das
imagens de obras públicas não violou o equilíbrio das eleições, tanto que os candidatos ao cargo
de Prefeito foram excluídos do polo passivo; iii) não houve empenho de recursos públicos em prol
de candidaturas; iv) subsidiariamente, o valor da multa deve ser reduzido, considerando os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Requer a reforma do acórdão regional para que a Representação Eleitoral seja julgada
improcedente. Subsidiariamente, pede a redução da multa.
O Ministério Público Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso (ID 154819088).
É o relatório. Decido.
O Tribunal Regional condenou Marcos Sandes, Prefeito do município de São Brás/AL, pela prática
de conduta vedada, consubstanciada na realização de propaganda institucional em período
proibido, fixando a multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 73, § 4º da Lei 9.504
/1997.
Nos termos do acórdão recorrido (ID 137327238), o ilícito eleitoral ficou comprovado, diante da
veiculação de imagens de obras realizadas no ginásio de esportes da cidade, em período proscrito
e no perfil oficial da Prefeitura (rede social Facebook), acompanhadas da legenda "Reforma do
Ginásio de Esportes de São Brás".
A Corte de Origem consignou que as fotos e a mensagem "vinculam a 'Reforma do Ginásio de
Esportes de São Brás' à atual gestão, de forma que resta indubitável a realização de propaganda
institucional em período vedado e fora das exceções previstas na legislação".
A jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL é firme no sentido de que a conduta
vedada descrita no art. 73, VI, "b", da Lei 9.504/97 possui natureza objetiva, caracterizado o ilícito
mediante a simples veiculação da publicidade institucional dentro do período vedado, independente
do intuito eleitoral (REspe 415-84/SP, Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 7/8/2018).
Nesse mesmo sentido: AREspe 0600042-20/PR, DJe de 4/5/2021 e ARESPE nº 0600190-35, DJe
de 4/8/2021, ambos sob a minha relatoria.

Nesse contexto, o fato de o recorrente não ter concorrido à reeleição se afigura irrelevante. Diga-se
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Nesse contexto, o fato de o recorrente não ter concorrido à reeleição se afigura irrelevante. Diga-se
o mesmo em relação à exclusão dos candidatos do polo passivo da lide, fato este que, por si só,
não tem o condão de afastar a irregularidade da conduta, mas de apenas delimitar, sob a
perspectiva subjetiva, os eventuais responsáveis pelo ilícito.
O evento divulgado na página oficial da Administração local nos três meses que antecederam à
eleição se subsume à hipótese legal, na medida em que difunde obra realizada na gestão
municipal. Repare, inclusive, que o TSE confere a essa espécie de divulgação, a pecha da ilicitude,
uma vez que a presença de termos como "mais uma obra do governo" no conteúdo da mensagem
- o qual guarda equivalência semântica com o anúncio feito pelo Recorrente: "Reforma do Ginásio
de Esportes de São Brás" - é suficiente para caracterizar publicidade institucional vedada (REspe
060229748, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 18/9/2019; AI 85-42/PR, Rel. Min. ADMAR
GONZAGA, DJe de 2/2/2018), notadamente pela sua repercussão no âmbito local.
A ratio normativa visa, entre outros, impedir que a máquina pública seja utilizada, de qualquer
modo, para desvirtuar a publicidade institucional. Assim, a norma veda, de modo objetivo, a
"publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo
em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral".
Conforme registrado pelo acórdão regional, na hipótese dos autos, a peça publicitária impugnada
não constitui nenhuma das exceções legais.
Nesse contexto, a reforma da conclusão regional quanto ao conteúdo da publicidade, a fim de
descaracterizá-la como conduta vedada, demandaria o inequívoco reexame de fatos e provas,
circunstância vedada nesta instância especial. Incidência, portanto, da Súmula 24 do TSE.
Por fim, relativamente ao quantum da multa, ressalto o entendimento do TSE no sentido de que,
em linhas gerais, tal espécie de sanção, quando fixada nos limites previstos na legislação, não
ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo também inviável a sua
redução quando especificada por decisão fundamentada (REspEl nº 0600107-71, minha relatoria,
DJe de 6/7/2021.
No caso, o TRE/AL fixou o valor da multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois "a
página possui mais de 4.000 (quatro mil) amigos na rede social. Esses são números relevantes,
sobretudo ao se ter em mente que há apenas cerca de 6.000 (seis mil) eleitores em São Brás/AL.
Nesse panorama, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a repercussão
social do ato, bem como a capacidade financeira do autor, tenho por adequada a sua fixação".
Assim, no ponto, a decisão também se alinha à jurisprudência desta CORTE SUPERIOR
ELEITORAL.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060053095.2020.6.24.0027
PROCESSO

: 0600530-95.2020.6.24.0027 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(SÃO FRANCISCO DO SUL - SC)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADA

: COLIGAÇÃO SÃO CHICO EM 1º LUGAR

ADVOGADO : HENRY DAL CORTIVO JUNIOR (0030937/SC)
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AGRAVANTE : ANTONIO BERNARDO VAILATTI
ADVOGADO : ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM (0026960/SC)
AGRAVANTE : CHRISTOPHER CAMARGO OLIVEIRA
ADVOGADO : ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM (0026960/SC)
AGRAVANTE : COLIGAÇÃO SÃO CHICO PODE MAIS
ADVOGADO : ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM (0026960/SC)
AGRAVANTE : JOCENYR MAXIMILIANO SCHARMITZEL
ADVOGADO : ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM (0026960/SC)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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index: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626)-0600530-95.2020.6.24.0027[Cargo - Prefeito, Cargo - Vereador, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Representação]-SANTA CATARINA-SÃO FRANCISCO DO SUL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600530-95.2020.6.24.0027 (PJe) SÃO FRANCISCO DO SUL - SANTA CATARINA
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: JOCENYR MAXIMILIANO SCHARMITZEL, CHRISTOPHER CAMARGO OLIVEIRA,
ANTONIO BERNARDO VAILATTI, COLIGAÇÃO SÃO CHICO PODE MAIS
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM - SC0026960
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM - SC0026960
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM - SC0026960
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM - SC0026960
AGRAVADA: COLIGAÇÃO SÃO CHICO EM 1º LUGAR
Advogado do(a) AGRAVADA: HENRY DAL CORTIVO JUNIOR - SC0030937
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Jocenyr Maximiliano Scharmitzel, Christopher Camargo de
Oliveira, Antônio Bernardo Vailati e Coligação "Chico Pode Mais" contra decisão do Presidente do
Tribunal Regional de Santa Catarina (TRE/SC) que, entendendo aplicável a Súmula 28 do TSE e
desatendido o requisito legal acerca da indicação do dispositivo legal violado, inadmitiu o Recurso
Especial interposto contra acórdão pelo qual mantida a procedência da Representação por
propaganda eleitoral irregular com a aplicação de multa, agora solidária, aos Representados no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com amparo nos arts. 37, § 2º, I, § 6º, da Lei 9.504/1997 e
19, § 4º, e 20, I, da Res.-TSE. 23.610/2019 (ID 153137488).
No Recurso Especial (ID 153137938), com fundamento na violação dos arts. 37, § 2º, I, e § 6º e 41
da Lei 9.504/1997, 248 do Código Eleitoral e 19, § 4º, e 20, inciso I, da Res.-TSE. 23.610/2019, os
Recorrentes alegam, em síntese, que a movimentação de cabos eleitorais e apoiadores, mediante
a utilização de bandeiras em via pública, é circunstância insuficiente à configuração do ilícito,
especialmente por ausência de prejuízo à circulação no local. Para tal conclusão, defendem ser
desnecessário o reexame de fatos e provas, o que impede a incidência da Súmula 24/TSE.
Nas razões do Agravo (ID 153138388), os Representados sustentam, preliminarmente a
usurpação de competência no exame da admissibilidade recursal. Quanto ao mais, defendem: i)
devidamente demonstrada a similitude fática entre o acordão paradigma e o caso dos autos; e ii)
"na peça recursal há a límpida indicação dos dispositivos infraconstitucionais violados, bem como
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"na peça recursal há a límpida indicação dos dispositivos infraconstitucionais violados, bem como
os fatos que ensejariam a sua aplicação, de modo que não procede o entendimento da Tribunal de
origem sobre a ausência de demonstração da violação da norma concernente ao caso".
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pela negativa de seguimento ao Agravo (ID 156894158).
É breve o relato. Decido.
Inicialmente afasto a alegada usurpação de competência, pois o TSE não está vinculado ao juízo
de admissibilidade realizado na instância de origem, de modo que tal exame não impede o
exercício definitivo da admissibilidade recursal pelo órgão ad quem. Nessa linha: AgR-REspe
0601606-72, minha relatoria, DJe de 17/03/2021.
Além disso, observo que a ofensa aos arts. 41 da Lei 9.504/1997 e 248 do CE pende de
prequestionamento, o que afasta a possibilidade de seu exame nesta seara, nos termos da Súmula
72 do TSE.
Por fim, não conheço da divergência jurisprudencial, pois amparada em mera transcrição de
ementas de julgados, sem que demonstrada a similitude fática entre as hipóteses confrontadas.
Incidência da Súmula 28 do TSE. Nessa linha: AgR-RESpe 39015, minha relatoria, DJe de 16/3
/2021.
Quanto ao mérito, os Agravantes foram condenados, solidariamente, ao pagamento de multa pela
divulgação de propaganda eleitoral por meio de bandeiras em calçadas públicas, a menos de 20
metros de esquinas e faixas de pedestres, prejudicando o trânsito de pessoas e veículos no local,
em desrespeito à legislação eleitoral e às orientações expedidas pelo Juiz Eleitoral durante a
reunião do plano de mídia na qual "ficou estabelecida a proibição de cabos eleitorais com
bandeiras dificultando a passagem em faixas de pedestre e na esquina da Rua Barão do Rio
Branco com Don Fernando Trejo Sanabria".
Consta do acórdão regional, as seguintes fotografias que amparam a ocorrência do ilícito:
Para a Corte de origem, "a propaganda veiculada pelos representados dificultou a circulação de
pedestres no local, uma vez que em algumas imagens é possível perceber que a aglomeração de
cabos eleitorais portando bandeiras ocupa praticamente todo o espaço destinado à circulação de
pedestres na calçada" (ID 153137638).
Neste contexto, entendeu aplicável o preceito previsto no art. 37, § 2º, I, da Lei 9.504/1997,
segundo o qual "não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que
não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos".
Assim, a reforma da conclusão regional para fins de afastar a elementar do prejuízo à circulação
no local demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado nesta
instância especial, a teor da Súmula 24/TSE.
Além disso, o entendimento do TRE/SC está alinhado à jurisprudência desta CORTE ELEITORAL
de que o permissivo para utilização de bandeiras ao longo das vias públicas exige, para a
compreensão de sua regularidade, o preenchimento dos seguintes requisitos: "mobilidade e bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos" (AgR-AI 3411-13, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 17/9
/2015), o que não ficou comprovado na hipótese dos autos. Incidência da Súmula 30 do TSE.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0000220-27.2016.6.20.0016
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: 0000220-27.2016.6.20.0016 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (SANTA CRUZ
- RN)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADO

: Ministério Público Eleitoral

AGRAVANTE

: ANA FABRICIA DE ARAUJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO

: VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS (0003812/RN)

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : MYLLENA SANNEZA DE LIMA BULHOES FERREIRA
ADVOGADO

: ALTAIR SOARES DA ROCHA FILHO (0014966A/RN)

RECORRENTE : SUELI GOMES CRISANTO REINALDO
ADVOGADO

: ALTAIR SOARES DA ROCHA FILHO (0014966A/RN)

RECORRENTE : FERNANDA COSTA BEZERRA
ADVOGADO

: ANDRE AUGUSTO DE CASTRO (0003898A/RN)

RECORRENTE : IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
ADVOGADO

: ANDRE AUGUSTO DE CASTRO (0003898A/RN)

RECORRENTE : ACRISIO GOMES JUNIOR
ADVOGADO

: JOSE MAJULI BEZERRA FILHO (7540/RN)

ADVOGADO

: THIAGO JOFRE DANTAS DE FARIA (8345/RN)

RECORRENTE : GENARO FERNANDES DA SILVA FILHO
ADVOGADO

: JOSE MAJULI BEZERRA FILHO (7540/RN)

ADVOGADO

: THIAGO JOFRE DANTAS DE FARIA (8345/RN)

RECORRENTE : JEFFERSON MONIK GONCALO LIMA DE MELO
ADVOGADO

: JOSE MAJULI BEZERRA FILHO (7540/RN)

ADVOGADO

: THIAGO JOFRE DANTAS DE FARIA (8345/RN)

RECORRENTE : MARIO AUGUSTO FERREIRA DE FARIAS GUEDES
ADVOGADO

: JOSE MAJULI BEZERRA FILHO (7540/RN)

ADVOGADO

: THIAGO JOFRE DANTAS DE FARIA (8345/RN)

RECORRENTE : RAIMUNDO FERNANDES SOARES
ADVOGADO

: JOSE MAJULI BEZERRA FILHO (7540/RN)

ADVOGADO

: THIAGO JOFRE DANTAS DE FARIA (8345/RN)

RECORRENTE : TARCISIO REINALDO DA SILVA
ADVOGADO

: JOSE MAJULI BEZERRA FILHO (7540/RN)

ADVOGADO

: THIAGO JOFRE DANTAS DE FARIA (8345/RN)

RECORRENTE : THIAGO AUGUSTO FONSECA GOMES
ADVOGADO

: THIAGO JOFRE DANTAS DE FARIA (8345/RN)

RECORRIDO

: Ministério Público Eleitoral
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0000220-27.2016.6.20.0016 SANTA CRUZ - RIO GRANDE DO NORTE
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
Agravantes: Fernanda Costa Bezerra e outro
Advogados: André Augusto de Castro - OAB: 3898/RN e outro
Agravado: Ministério Público Eleitoral
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO. PROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE).
ART. 105-A DA LEI 9.504/97. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. BUSCA E
APREENSÃO. LEGALIDADE. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
PROVA ROBUSTA. DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE MEDICAMENTOS A ALIADOS POLÍTICOS
COM USO DE RECURSOS PÚBLICOS. DESVIO DE FINALIDADE. GRAVIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelos Agravantes não são capazes de conduzir à reforma da
decisão.
2. Nas investigações judiciais eleitorais disciplinadas na LC 64/1990, o interesse processual
remanesce mesmo após o término dos mandatos, uma vez que as sanções não se restringem à
cassação do registro ou do diploma, abrangendo a declaração de inelegibilidade (AgR-AgR-RO
5376-10, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 13/3/2020).
3. Os Agravantes interpuseram, contra acórdão regional, simultaneamente, Embargos de
Declaração (fls. 2.158-2.174) e Recurso Especial (fls. 2.193-2.236) e, posteriormente, após a
publicação da decisão que rejeitou os embargos, novo Recurso Especial (fls. 2.343-2.363). Assim,
sendo rejeitados os Embargos de Declaração, ausente qualquer modificação no acórdão
embargado, incide a jurisprudência desta CORTE, segundo a qual a interposição simultânea de
Recurso Especial e de Embargos de Declaração contra acórdão regional impede o conhecimento
de novo Recurso Especial, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões e da
preclusão consumativa (REspe nº 45867, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 14/11/2017).
4. O procedimento de busca e apreensão foi proposto anteriormente à Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (Aije).Tal circunstância, considerada a natureza civil do procedimento, não faz
incidir o foro por prerrogativa de função da Prefeita, pois restrito a processos de natureza penal, e
torna legítima sua proposição pelo Promotor de Justiça e a apreciação pelo Juízo Zonal (art. 24 da
LC 64/1990), ainda que os elementos de convicção provenientes da medida sejam,
posteriormente, utilizados para lastrear procedimentos penais. Precedentes do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
5. Uma vez necessária para o prosseguimento das investigações, revela-se plenamente legítima a
busca e apreensão deferida a partir de fatos e elementos de convicção concretos que demonstrem
a existência de fundadas razões.
6. A prova colhida por meio de PPE, segundo jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, não afronta o disposto no art. 105-A da Lei 9.504/1997, que deve ser interpretado em
conformidade com os arts. 127 da CF/88, que atribui ao Ministério Público prerrogativa de defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e de interesses sociais individuais indisponíveis, e 129,
III, que prevê o inquérito civil e a ação civil pública para a tutela de interesses difusos e coletivos.
7. A Corte Regional, com fundamento em amplo lastro probatório, detalhou o esquema promovido
pela então Prefeita e candidata à reeleição, consistente no emprego desproporcional de recursos
públicos, oriundos de contrato firmado pela prefeitura com farmácia local, para conceder cotas para
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públicos, oriundos de contrato firmado pela prefeitura com farmácia local, para conceder cotas para
a aquisição de medicamentos a parlamentares da base aliada, em manifesto desvio de finalidade,
visando à cooptação de apoio político-eleitoral. Incidência da Súmula 24/TSE.
8. Fatos apontados pelas instâncias ordinárias, considerado o desvio de finalidade de serviços
vinculados à saúde, que se revestem de gravidade suficiente para comprometer a legitimidade e
normalidade do pleito.
9. 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, 16 de setembro de 2021.
MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Senhor Presidente, trata-se de Agravo
Regimental interposto por Fernanda Costa Bezerra e Ivanildo Ferreira Lima Filho contra decisão
monocrática, proferida pelo eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, pela qual, em
julgamento conjunto (AI 217-72/RN e AI 66-23/RN), não conhecido do Recurso Especial Eleitoral
de fls. 2.398-448 e negado seguimento ao Agravo e demais Recursos Especiais, mantido o
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN) que reformou
parcialmente a sentença para ampliar o alcance da configuração do abuso do poder político e
econômico e, como consequência, cassou os diplomas da Prefeita e do Vice-Prefeito, considerada
a indivisibilidade da chapa, e de Vereadores do Município de Santa Cruz/RN, bem como
reconheceu a inelegibilidade dos envolvidos, com exceção do Vice-Prefeito.
Em suas razões recursais (ID 141202688), os Agravantes sustentam, em síntese: i) que foi
desconsiderado pela decisão agravada o efeito integrativo dos Embargos de Declaração quando
não conhecido o Recurso Especial interposto às fls. 2.398-448, devendo ser conhecido porque não
analisados pela Corte Regional: a) a preliminar de incompetência da nulidade da busca e
apreensão; b) a alegação de que as "cotas" seriam limites de crédito, sendo incompatíveis com a
tese de "aumento" de gastos durante o período eleitoral; c) a ausência de pagamento das
despesas dos Vereadores por parte da prefeitura, assim como a inexistência de provas dessa
condição; d) o argumento acerca da ausência de nexo causal com as atitudes dos Agravantes; e) a
premissa equivocada quanto ao suposto aumento de gastos da prefeitura de Santa Cruz na
farmácia Droga Center; e ii) inaplicáveis as Súmulas 24 e 27 do TSE. No mais, reiteram as razões
expostas quanto à nulidade da busca e apreensão e do procedimento investigativo, bem como a
inexistência de abuso de poder.
Em contraminuta, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo não conhecimento do Agravo Interno,
ante a incidência da Súmula 26/TSE ou, na hipótese de se superar o óbice processual, ratifica os
termos do seu parecer, de fls. 2.592-2.605 (IDs 139520188 e 139520288) no sentido do
desprovimento do Recurso Especial.
Certidão de apensamento do AI 217-72 em 23/6/2021. Conclusos os autos em 17/8/2021.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (relator): Senhor Presidente, conheço do
recurso interposto, uma vez que se encontram presentes todos os requisitos de admissibilidade
recursal.
Eis o teor da decisão impugnada (IDs 139520288 a 139520288):
"DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM
AGRAVO. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DA
o
SÚMULA
N 24/TSE.
NÃO
CONHECIMENTO
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
Diário da Justiça
Eletrônico
do Tribunal
Superior Eleitoral DE
(DJE/TSE).
Documento
assinado digitalmente
conforme
MP n. E
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
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JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DA
o
SÚMULA N 24/TSE. NÃO CONHECIMENTO DE SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO E
RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS A QUE SE NEGAM SEGUIMENTO.
RESPE 220-27
I- HIPÓTESE: 1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral e recursos
especiais eleitorais interpostos contra acórdão proferido pelo TRE/RN, que reformou parcialmente
sentença para ampliar o alcance da configuração do abuso do poder politico e econômico em
relação a parte dos recorrentes. Como consequência, (i) cassou os diplomas da prefeita; do viceprefeito; e de vereadores do Município de Santa Cruz/RN; e (ii) reconheceu a inelegibilidade dos
recorrentes, com exceção do vice-prefeito. 2. O TRE/RN assentou a existência (i) de desvio de
finalidade no exercício dos mandatos da prefeita e de alguns vereadores ao realizarem
assistencialismo politico; e (ii) do emprego excessivo de recursos públicos em beneficio de suas
respectivas candidaturas. A prática consistiria na utilização de contrato, firmado pela prefeitura com
urna farmácia local, visando a distribuição de 'cotas' de medicamentos a vereadores e aliados
políticos da então prefeita, com intuito de auferir benefícios eleitorais. Concluiu-se que os fatos
seriam graves e ocasionado desequilíbrio na disputa entre candidatos.
II- AGRAVO 3. A petição de agravo deixou de insurgir-se contra um dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, qual seja a ausência de indicação dos dispositivos legais
que teriam sido violados pelo acórdão regional. 4. É inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para sua manutenção
(Súmula 26/TSE).
III- RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS: 5. De início, verifica-se que os recorrentes Fernanda da
Costa Bezerra (prefeita) e Ivanildo Ferreira Lima Filho (vice-prefeito) interpuseram recurso especial
(fls. 2.193-2.236), simultaneamente com a oposição de embargos de declaração (fls. 2.158-2.174).
Após o julgamento dos aclaratórios, interpuseram novo apelo especial (fls. 2.398- 2.45 8). 6. Esta
Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que a interposição simultânea de recurso
especial e de embargos de declaração contra acórdão regional, impede o conhecimento de novo
recurso especial em razão de se operar a preclusão consumativa. Precedentes.
III.1. NULIDADE DO MANDADO E DAS PROVAS OBTIDAS EM PROCEDIMENTO DE BUSCA E
APREENSÃO 7. Não prospera as alegações de nulidade do mandado, tampouco das provas
obtidas no procedimento de busca e apreensão determinado pela instância de origem. 8. Verificase que a alegação de nulidade do mandado foi formulada de maneira ampla, limitando-se a
apontar como irregularidade o fato de ser genérico. Essa circunstância atrai a incidência da
Súmula 27/TSE, que dispõe que 'é inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação
impossibilite a compreensão da controvérsia'. 9. No caso, o procedimento de busca e apreensão
foi proposto em caráter antecedente a AIJE, a qual possui natureza cível-eleitoral. Tal fato (i) afasta
o foro por prerrogativa de função da prefeita (STF, QO-AP n

o

937/RJ); e (ii) legitima a sua

proposição por promotor de justiça, bem como a sua apreciação pelo juízo zonal (art. 24, da LC n°
64/1990). Ademais, o acórdão regional (1) ratificou a presença dos requisitos autorizadores a
concessão da tutela de urgência, os quais, inclusive, já teriam sido apreciados em ação autônoma
(MS n° 207- 76/RN); e (ii) apresentou motivos suficientes para afastar a alegação de inveracidade
dos fatos que subsidiaram o deferimento do pedido. Logo, não há qualquer nulidade a esse
respeito.
III.2) NULIDADE DO PROCEDIMENTO PREPARATORIO ELEITORAL (PPE) 10. Não se sustenta,
também, a alegação de nulidade do Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE). 11. Quanto à
ausência de norma regulamentadora sobre o tema, o TSE tem firmado, reiteradamente, que o art.
105-A da Lei n° 9.504/1997 deve ser interpretado à luz dos arts. 127 e 129, III, da Constituição.
Assim, vem admitindo a instauração de PPE com objetivo de apurar a prática de ilícitos eleitorais
pelo Ministério Público. Precedentes. Portanto, o entendimento do TRE/RN no sentido de conferir
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pelo Ministério Público. Precedentes. Portanto, o entendimento do TRE/RN no sentido de conferir
legitimidade às provas oriundas de PPE está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior. 12. Não prospera, ainda, a alegada parcialidade do promotor de justiça na condução do
procedimento. Isso porque a respectiva suspeição estaria fundamentada em supostas
irregularidades processuais, o que seria insuficiente para desnaturar a sua atuação institucional.
Além disso, a alegação de sua suspeição já teria sido afastada em processo específico, apreciado
pelo TRE/RN.
III.3) ABUSO DO PODER POLITICO E ECONOMICO 13. O abuso do poder politico configura-se
quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, atua em beneficio eleitoral próprio ou de terceiros, de modo a comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos. Precedentes. 14. Para a
caracterização do abuso do poder econômico é necessário o emprego desproporcional e excessivo
de recursos patrimoniais, públicos ou privados, em beneficio eleitoral do candidato, que seja capaz
de comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas. Precedente. 15. Ademais, em
ambas as hipóteses, deve ser considerada, ainda, 'a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam' (art. 22, XVI. da LC n° 64/1990). Na linha da jurisprudência deste Tribunal, 'o bem
jurídico a ser protegido com a proibição do abuso ë de titularidade coletiva, sendo suficientes, para
demonstrar o liame entre a prática da conduta e o resultado do pleito, a sua gravidade e aptidão
para macular a igualdade na disputa'. Precedentes. 16. No caso, o quadro fático delineado pelo
acórdão regional revela: (i) vinculação das condutas dos recorrentes com a distribuição de 'cotas'
de medicamentos, fornecidos em razão de contrato firmado pela prefeitura com uma farmácia
local; (ii) desvio de finalidade no exercício dos mandatos - de prefeita e de vereadores - ao
intermediarem a administração de medicamentos (serviço vinculado a saúde pública), de modo a
gerenciar a prestação de serviço para beneficiar as respectivas candidaturas; e (iii) o emprego
desproporcional e excessivo de recursos públicos com fins eleitorais, considerando a) a totalidade
dos valores fornecidos; b) o aumento significativo das quantias entregues no período eleitoral de
2016 (cerca de 85% a mais em comparação ao mesmo período de 2015); e c) o somatório dos
valores distribuídos durante toda a gestão municipal (2013-2016). 17. Em razão disso, com base
em amplo acervo probatório, considerou que as condutas eram graves e possuíam viés eleitoral,
sendo suficientes para configurar o abuso do poder politico e econômico. Para chegar as
conclusões pretendidas pelos recorrentes no sentido de que os fatos não configurariam prática
abusiva, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Referido
procedimento é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula n° 24/TSE, segundo a
qual 'no cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório'. 18.
Ademais, o acórdão regional alinha-se ao entendimento desta Corte de que o desvio de finalidade
de serviços de saúde, constitucionalmente gratuitos e universalizáveis a todos, reveste-se de
gravidade suficiente a afetar a legitimidade e normalidade do pleito. Precedente. 19. Registre-se,
ainda, que o acórdão regional apresentou argumentos suficientes para firmar as suas conclusões.
As decisões judiciais devem ser interpretadas a partir da conjugação de todos os seus elementos
(art. 489, § 30, do CPC). A ausência de análise especifica quanto a alguns pontos que o Tribunal
de origem reputou irrelevantes para o deslinde da controvérsia no enseja a violação do art. 275 do
Código Eleitoral.
o
AUTOS APENSADOS 217-72/RN E 66-23/RN. 20. Em decisão proferida no Al n 66-23/RN (autos
formados como instrumento do Al n° 217-72), neguei seguimento do recurso especial com agravo.
Tal decisão transitou em julgado em 15.08.2018. Nesse sentido, nada há nada a prover em relação
a ambos os autos apensados.

IV - CONCLUSAO 21. Recurso especial eleitoral de fls. 2.398-2.458 não conhecido. Agravo e
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IV - CONCLUSAO 21. Recurso especial eleitoral de fls. 2.398-2.458 não conhecido. Agravo e
demais recursos especiais a que se negam seguimento."
Infere-se dos autos que o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(Aije) relatando a ocorrência de dois esquemas bem definidos de corrupção supostamente
conduzidos pela então Prefeita - e candidata à reeleição - em benefício próprio e de seu grupo
político. A prática abusiva consistia na distribuição de cotas (créditos) mensais fixos a candidatos
aliados que garantiam a aquisição de medicamentos e de combustíveis sem custo em
estabelecimentos contratados pelo Poder Público.
Na origem, somente foi reconhecida a utilização de contrato firmado pela Prefeitura Municipal de
Santa Cruz/RN com farmácia local visando à distribuição dos vales específicos de medicamentos,
reconhecendo-se que a entrega das benesses objetivava auferir benefícios eleitorais em favor da
Prefeita, de Vereadores da base governista e seus aliados políticos.
Em relação especificamente aos ora Agravantes, a Corte Regional reconheceu a prática de abuso
de poder político e econômico para cassar os diplomas de Prefeito e de Vice-Prefeito, em razão da
unicidade da chapa, afastando-os do cargo, e determinou a realização de novas eleições
municipais, bem como a inelegibilidade de Fernanda Costa Bezerra (Prefeita) pelo período de 8
(oito) anos.
Feitas essas considerações, prossigo na análise.
De início, destaco que nas investigações judiciais eleitorais disciplinadas na LC 64/1990, o
interesse processual remanesce mesmo após o término dos mandatos, uma vez que as sanções
não se restringem à cassação do registro ou do diploma, abrangendo a declaração de
inelegibilidade (AgR-AgR-RO 5376-10/MG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 13/3/2020).
No tocante ao não conhecimento do segundo Recurso Especial, verifica-se que os Agravantes
interpuseram, contra o acórdão regional, simultaneamente, Embargos de Declaração (fls. 2.1582.174) e Recurso Especial (fls. 2.193-2.236) e, posteriormente, após a publicação da decisão que
rejeitou os embargos, novo Recurso Especial (fls. 2.343-2.363). Assim, sendo rejeitados os
embargos de declaração, ausente qualquer modificação no acórdão embargado, incide a
jurisprudência desta CORTE, segundo a qual a interposição simultânea de Recurso Especial e de
Embargos de Declaração contra acórdão regional impede o conhecimento de novo Recurso
Especial, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão
consumativa (REspe nº 45867, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 14/11/2017).
Em relação à suscitada nulidade do procedimento de busca e apreensão, observa-se que o órgão
ministerial requereu ao Juízo Eleitoral a concessão de tutela de urgência, antecedente à Aije, com
o objetivo de coletar elementos probatórios relacionados à suspeita de irregularidade envolvendo o
uso de recursos públicos na aquisição de medicamentos e de combustíveis com fins eleitorais,
tendo sido deferido liminarmente o pedido, confirmado posteriormente em sentença, no sentido de
serem realizadas buscas em farmácias e postos de combustíveis no município (AC 217-72/RN).
No ponto, ainda que os Agravantes repisem as alegações que foram detidamente analisadas na
decisão agravada, reforço o que já destacado pelo Relator, no sentido de que as alegações de
nulidade foram formuladas de forma genérica, o que atraiu, naquela oportunidade, a incidência da
Súmula 27/TSE. O procedimento foi proposto em caráter antecedente à Aije, a qual se reveste de
natureza cível-eleitoral. Tal circunstância afasta o foro por prerrogativa de função da Prefeita e
torna legítima sua proposição pelo Promotor de Justiça e a apreciação pelo Juízo Zonal (art. 24 da
LC 64/1990), ainda que os elementos de convicção provenientes da busca e apreensão sejam,
posteriormente, utilizados para lastrear procedimentos de natureza penal (Inq. 3.776, Rel. Min.
ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/11/2014; HC 80.112, Rel. Min. SYDNEY SANCHES,
Pleno, DJ de 17/11/2000; AP 396, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/10/2010).
Verifica-se que o acórdão do TRE/RN ratificou a presença dos requisitos que autorizaram a
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Verifica-se que o acórdão do TRE/RN ratificou a presença dos requisitos que autorizaram a
concessão da tutela de urgência, os quais, inclusive, já teriam sido apreciados em ação autônoma
de impugnação impetrada perante aquele Tribunal (MS 207- 76/RN), e apresentou motivos
suficientes para afastar a alegação de inveracidade dos fatos que subsidiaram o deferimento do
pedido. É que, conforme se infere do acórdão Regional, a busca e apreensão fez-se lastreada pelo
depoimento de Arilson Medeiros de Aráujo, por meio do qual descreveu "de forma detalhada o
funcionamento de suspostos "esquemas" de distribuição de medicamentos e combustível ao
eleitorado, através de vereadores e lideranças do grupo político da Prefeita Fernanda Costa
Bezerra, utilizando-se para tanto de recursos públicos oriundos da Prefeitura Municipal." O
depoimento do declarante, inclusive, apresentou conteúdo incriminador até mesmo em relação à
sua esposa, à época candidata ao cargo de prefeito na oposição, sendo antes aliada da base
governista.
Por essa razão, vê-se que a busca e apreensão foi deferida a partir de fatos concretos aptos a
demonstrarem a existência de fundadas razões, legitimando-se, assim, a realização da medida
(Pet. 8.261, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 25/10/2019; RHC 117.039, Rel. Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013).
Da mesma forma, não prospera a alegação de nulidade do Procedimento Preparatório Eleitoral
(PPE). Sobre o tema, ao art. 105-A da Lei 9.504/97 deve ser dada a interpretação conforme a
Constituição Federal, que atribui ao Ministério Público a prerrogativa de defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e de interesses sociais individuais indisponíveis, e, nos termos do art. 129,
III, que prevê inquérito civil e ação civil pública para a tutela de interesses difusos e coletivos.
Dessa forma, há inúmeros julgados desta CORTE SUPERIOR no sentido de ser lícita a prova
colhida por meio de PPE, haja vista que sua instauração não afronta o disposto no art. 105-A da
Lei 9.504/1997. Nesse sentido: (RO 2007-51, Red. p/ acórdão Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
de 16/2/2021; AgR-AI nº 693-54, Rel. Min. TARCÍSIO VEIRA DE CARVALHO NETO, DJe de 27/3
/2019; REspe nº 545-88, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 8/9/2015).
Quanto à prática das condutas abusivas, a gravidade das circunstâncias é facilmente deduzida do
contexto fático probatório dos autos diante da quantidade de medicamentos adquirida pelos
envolvidos às custas de dinheiro público atingido, concretamente, um diverso número de potenciais
eleitores. A Corte Regional assentou que a distribuição dos valores dos medicamentos, então
destinados à população hipossuficiente, era estrategicamente entregue no valor fixo de R$ 900,00
(novecentos reais) aos Vereadores e, aos demais beneficiados, o valor era distribuído de acordo
com o proveito eleitoral obtido, havendo, na farmácia, uma verdadeira contabilidade do esquema
criminoso, sendo as transações realizadas com o controle de consumo de gastos (data
/medicamento/valor) e com o registro em caderno específico com a informação "Controle de notas
fiscais emitidas para a Prefeitura Municipal de Santa Cruz".
Registre-se, ainda, que o esquema de corrupção de desvio de recursos públicos - com a nítida
finalidade de desequilibrar a disputa eleitoral e a isonomia entre os candidatos e manifesto desvio
de finalidade - era praticado de forma reiterada desde o início da gestão municipal (2013) e se
intensificou com a proximidade das Eleições 2016. Ainda, merece destaque o significativo volume
de recursos despendidos apenas nos 4 (quatro) meses que antecederam a data do pleito, R$
43.223,95 (quarenta e três mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos),
diretamente aplicados em município que contava com pouco mais de 26.000 eleitores, bem como o
aumento global da despesa de 85% quando comparada ao mesmo período de 2015.
Nesse sentido concluiu o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO na decisão agravada:
82. Dessa forma, o Tribunal Regional entendeu comprovados os seguintes fatos: (i) vinculação dos
recorrentes com a distribuicão de medicamentos fornecidos com dinheiro público; (ii) desvio de
finalidade no exercício do mandato de prefeita e de vereadores; (iii) assistencialismo politico com
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finalidade no exercício do mandato de prefeita e de vereadores; (iii) assistencialismo politico com
viés eleitoral; (iv) o emprego desproporcional e excessivo de recursos públicos visando auferir
benefícios eleitorais; e (v) conduta grave e apta a desequilibrar o pleito. Diante disso, concluiu que
houve configuração da prática de abuso do poder politico e econômico com fundamento em amplo
lastro probatório.
83. E certo que a jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido de que a configuração do abuso
de poder demanda a existência de prova robusta, não sendo possível aplicar penalidades corn
base em presunções (RE n° 285-88/SC, Rd. Min. Luciana Lóssio, j. em 23.02.2016). Porém, como
se observa, os atos elencados e comprovados nos autos são aptos a impulsionar a candidatura da
candidata a reeleição ao cargo de prefeita e de seus aliados políticos de modo desproporcional e
ilegítimo, possuindo gravidade o suficiente para caracterizar o abuso do poder politico. Portanto, a
decisão não se fundamentou em meras conjecturas.
Desse modo, assentada, pelas instâncias ordinárias, a existência de conjunto probatório robusto e
convergente quanto à prática ilícita, verifica-se a conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, segundo a qual, para a caracterização do
abuso de poder, se faz necessária: i) a existência de prova inequívoca, considerados fatos
concretos, não meras conjecturas ou presunções (RO 060293560, Rel. Min. ALEXANDRE DE
MORAES, DJe de 16/3/2021); ii) a gravidade dos fatos, pois se revelam suficientes para violar o
bem jurídico tutelado pela norma: normalidade e lisura do pleito, de modo a garantir a vontade livre
e consciente do eleitor (REspe 552-16, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/8/2021),
uma vez que a distribuição de cotas de medicamentos com dinheiro público e o desvio de
finalidade de serviços vinculados à saúde, constitucionalmente gratuito e universalizável a todos,
reveste-se de gravidade suficiente a afetar a legitimidade e normalidade do pleito (REspe 319-31,
Rel. p/ acórdão Min. LUCIANA LÓSSIO, julgado em 4/2/2016).
Rever a conclusão do acórdão do Tribunal Regional exigiria, assim, revolvimento do conjunto fático
e probatório, providência que não se mostra compatível com o recurso especial, nos termos da
Súmula 24/TSE.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental.
Traslade-se cópia aos autos apensados.
É o voto.
EXTRATO DA ATA
AgR-REspEl nº 0000220-27.2016.6.20.0016/RN. Relator: Ministro Alexandre de Moraes.
Agravantes: Fernanda Costa Bezerra e outro (Advogados: André Augusto de Castro - OAB: 3898
/RN e outro). Agravado: Ministério Público Eleitoral.
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: Paulo Gustavo Gonet Branco.
SESSÃO DE 16.9.2021.
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AGRAVANTE : COLIGAÇÃO SANTA ADÉLIA NO NOVO MOMENTO
ADVOGADO : LEANDRO IVAN BERNARDO (0189282/SP)
ADVOGADO : THALES HENRIQUE BERTUCCI (0398935/SP)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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index: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626)-0600548-04.2020.6.26.0111[Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Representação]-SÃO
PAULO-SANTA ADÉLIA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600548-04.2020.6.26.0111 (PJe) SANTA ADÉLIA - SÃO PAULO
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: COLIGAÇÃO SANTA ADÉLIA NO NOVO MOMENTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: THALES HENRIQUE BERTUCCI - SP0398935, LEANDRO IVAN
BERNARDO - SP0189282
AGRAVADO: GUILHERME COLOMBO DA SILVA, ALPHIO FORMIGONI JUNIOR
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS CESAR MINUCI DE SOUSA - SP0129397
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS CESAR MINUCI DE SOUSA - SP0129397
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto pela coligação "Santa Adélia no Novo Momento" contra decisão do
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que, entendendo ausente a
divergência jurisprudencial e incidente a Súmula 24 do TSE (ID 136011638), negou seguimento ao
Recurso Especial, este interposto em face de acórdão que manteve a improcedência de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), voltada a apurar a prática de abuso de poder político e
conduta vedada (suposta divulgação, em período vedado, de propaganda em grupos de whatsapp
institucionais, cuja destinação originária seria facilitar a comunicação de atividades escolares
durante a pandemia).
No Recurso Especial (ID 136011438), sustenta, em síntese: i) violação ao art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97, dado o caráter institucional das plataformas nas quais divulgadas as postagens; ii) os
investigados confessaram ter pleno conhecimento de tais práticas vedadas, conforme se pode
extrair da defesa juntada; iii) a Secretária Municipal de Educação "adotou procedimentos
omissivos, ou seja, em nenhum momento tentou coibir qualquer ato praticado pelos Diretores da
Rede Municipal de Ensino"; e iv) divergência jurisprudencial.
Nas razões de Agravo (ID 136011888), afirma que o caso não demanda a reanálise de fatos e
provas e que logrou comprovar o dissídio jurisprudencial, atento ao requisito do cotejo analítico.
Renova as teses do Recurso Especial e sustenta que a conduta dos agentes possui gravidade
suficiente para atrair as sanções previstas na norma.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pela negativa de seguimento do Agravo (ID 156898331).
É o breve relato. Decido.

De início, o Recurso Especial é deficiente em confrontar o caso concreto com os arestos
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De início, o Recurso Especial é deficiente em confrontar o caso concreto com os arestos
comparados: não houve a realização adequada de cotejo analítico ou a demonstração de similitude
fática entre o julgado paradigma. Nesse sentido: "Incabível o conhecimento de dissídio
jurisprudencial quando amparado em mera transcrição de ementas de julgado, sem que
demonstrada a similitude fática entre as hipóteses confrontadas" (AgR-REspe 390-15/AL, minha
relatoria, DJe de 16.3.2021).
Há somente a citação de ementas, de modo que não é possível analisar a similitude fática entre os
casos. Dessa forma, os arestos trazidos nas razões não possuem aptidão para conhecimento do
Especial por divergência jurisprudencial (Recurso Eleitoral 483-25/SC, Rel. ALCIDES
VETTORAZZI, PSESS de 17.11.2016; Recurso Eleitoral 254-18/RJ, Rel. CRISTINA SERRA
FEIJÓ, DJeRJ 18.9.2017; Recurso Eleitoral 238-13/MG, Rel. JOÃO BATISTA RIBEIRO, DJeMG de
14.3.2018; AgR-AI 387-92/SP, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30.8.2019; Recurso Eleitoral
0600034-48/PR Rel. VITOR ROBERTO SILVA, DJ de 11.9.2020). Incidência da Súmula 28 do TSE
nessa parte.
Ainda preliminarmente, observo que a alegada confissão dos Agravados quanto à prática dos
ilícitos pende de prequestionamento. Trata-se de matéria que não foi analisada pelo acórdão
regional, tampouco suscitada por meio de Embargos de Declaração. Incidência da Súmula 72/TSE.
Quanto à matéria de fundo, o TRE/SP manteve a improcedência da Aije proposta para apurar
abuso de poder político e conduta vedada, por terem os Agravados, eleitos aos cargos de Prefeito
e Vice-Prefeito no Município de Santa Adélia, se beneficiado de manifestações de Diretores das
escolas públicas na rede social facebook e em grupos de WhatsApp, nos três meses anteriores às
Eleições de 2020.
Extrai-se do acórdão recorrido que: (i) não existe prova de que as publicações se deram em
período restrito; (ii) os recorridos não participaram da criação dos grupos de Whatsapp, não tinham
conhecimento prévio do teor das mensagens e também não solicitaram a sua divulgação; e (iii) o
ambiente virtual em que o conteúdo foi disseminado não possui vínculo com o poder público.
Reproduzo, nesse sentido, excertos do acórdão regional (ID 136011038):
"No caso, apesar de algumas postagens veicularem assuntos pertinentes à reeleição do candidato
a prefeito, Guilherme Colombo, e, por esse motivo, alguns participantes dos grupos de whatsapp
contestarem o uso do canal para essa finalidade, não há prova de que essas publicidades
ocorreram no período vedado.
Como se pode observar das imagens acima colacionadas, diversas mensagens estão sem data
definida; outras, de conteúdo relevante para análise de eventual publicidade institucional, são
datadas de 5 e 6 de março, 27 e 30 de maio, 5 e 6 de junho, fora do período vedado, portanto.
Além disso, não foi demonstrado que os candidatos recorridos tenham participado da criação dos
grupos de Whatsapp, tampouco que as publicidades foram divulgadas a partir de pedido,
solicitação ou determinação deles.
As testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que fizeram as postagens de livre e
espontânea vontade, em grupos de whatsapp sem vinculação com a Administração Pública,
criados a partir de telefones particulares.
Como bem explanado na r. sentença de primeiro grau (ID 33127501):
[...]
Na presente hipótese, conforme já mencionado, não foi comprovada sequer o prévio conhecimento
dos recorridos sobre as condutas impugnadas, o que afasta, por si só, a prática do suscitado
abuso".

Nesse contexto, alterar a conclusão da Corte Regional para fins de assentar a ocorrência dos
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Nesse contexto, alterar a conclusão da Corte Regional para fins de assentar a ocorrência dos
ilícitos apontados pela Recorrente demandaria o vedado reexame de fatos e provas nesta instância
especial. Incidência da Súmula 24/TSE.
Esta CORTE SUPERIOR ELEITORAL possui jurisprudência firme no sentido de que o
reconhecimento do abuso de poder pressupõe a indispensável comprovação do desvirtuamento da
divulgação com o consequente benefício do candidato, aliado à gravidade dos fatos (REspe 65654,
minha relatoria, DJe de 5/8/2021).
No caso, a prova produzida revelou-se inapta para certificar a ocorrência dos alegados ilícitos.
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação (art. 22, XIV, da LC nº 64/1990), a
configuração do abuso de poder demanda a existência de prova inequívoca de fatos concretos
(RO 0602935-60, minha relatoria, DJe de 16/3/2021).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo, com fundamento no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060065482.2020.6.26.0040
PROCESSO

: 0600654-82.2020.6.26.0040 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(ELISIÁRIO - SP)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADA

: FABIO FERREIRA DE ABREU

ADVOGADO : BRUNO BORGHI FRANCISCO (0337535/SP)
ADVOGADO : CAMILA CHRISTINA FEITOSA BENATTI FRANCISCO (0259049/SP)
ADVOGADO : JOAO HENRIQUE FEITOSA BENATTI (0242803/SP)
ADVOGADO : LUCIA FEITOSA BENATTI (0083511/SP)
ADVOGADO : MARIA LETICIA ARMIATO DE SOUZA (0433683/SP)
ADVOGADO : MARINA CURAN DA SILVA (0419456/SP)
ADVOGADO : RUY MALDONADO JUNIOR (0115558/SP)
ADVOGADO : THIAGO BALDUINO CENTURION (0385867/SP)
AGRAVANTE : COLIGAÇÃO EXPERIENCIA E JUVENTUDE POR ELISIÁRIO
ADVOGADO : GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS (0393699/SP)
AGRAVANTE : MATEUS HENRIQUE MARION
ADVOGADO : GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS (0393699/SP)
AGRAVANTE : VALDECIR FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO : GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS (0393699/SP)
ADVOGADO : HUGO RENATO VINHATICO DE BRITTO (0227312/SP)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral

index: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626)-0600654-82.2020.6.26.0040[Cargo - Vereador, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social, Ação de Investigação
Judicial Eleitoral]-SÃO PAULO-ELISIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600654-82.2020.6.26.0040 (PJe) ELISIÁRIO - SÃO PAULO
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: VALDECIR FERREIRA DE SOUZA, MATEUS HENRIQUE MARION, COLIGAÇÃO
EXPERIENCIA E JUVENTUDE POR ELISIÁRIO
Advogados do(a) AGRAVANTE: HUGO RENATO VINHATICO DE BRITTO - SP0227312,
GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS - SP0393699
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS - SP0393699
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS - SP0393699
AGRAVADA: FABIO FERREIRA DE ABREU
Advogados do(a) AGRAVADA: THIAGO BALDUINO CENTURION - SP0385867, RUY
MALDONADO JUNIOR - SP0115558, MARINA CURAN DA SILVA - SP0419456, MARIA LETICIA
ARMIATO DE SOUZA - SP0433683, LUCIA FEITOSA BENATTI - SP0083511, JOAO HENRIQUE
FEITOSA BENATTI - SP0242803, CAMILA CHRISTINA FEITOSA BENATTI FRANCISCO SP0259049, BRUNO BORGHI FRANCISCO - SP0337535
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Valdecir Ferreira de Souza, Mateus Henrique Marion e
Coligação "Experiência e Juventude por Elisiário" contra decisão do Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que, entendendo incidentes as Súmulas 24 e 27 do TSE
(ID 136817938), negou seguimento ao Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a
improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral por uso indevido dos meios de
comunicação (ID 136817338).
No Recurso Especial (ID 136817838), os Recorrentes sustentam, em síntese, que o uso
indiscriminado de aplicativo de Whatsapp para a divulgação de mensagem inverídica possui
potencial de desequilibrar o pleito, com especial efeito naquele "eleitor indeciso, ou mal informado
que deixou de votar no candidato, o eleitor indeciso ou mal informado que acabou votando em
outro candidato a vereador, e não nos candidatos da coligação que rodeavam o candidato
VALDECIR", em razão do aúdio disseminado. Defende que "a fala, que foi transmitida pelo
WhattsApp em um grupo na cidade, foi amplamente divulgada, encaminhado, e difundido na
cidade, onde, por estas questões, plantou mais dúvida na cabeça dos eleitores, pois, como é
sabido, apenas o Recorrente VALDECIR possuía restrições no pleito eleitoral, já a coligação e os
candidatos nela inseridos estavam aptos". Pretende, ao final, a reforma do acórdão regional para
reconhecido o ilícito, determinar i) a cassação do registro de Fábio Ferreira de Abreu; ii) declarar
sua inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes ao pleito de 2020;
e iii) multa ao candidato investigado, todos nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar
64/1990.
Em suas razões (ID 136818238), o Agravante sustenta a inocorrência de conduta vedada, ante a
ausência de "promoção de política de candidato, especialmente quando analisada em conjunto
com a matéria, que informa os leitores, de forma imparcial, quanto à candidatura de todos os
pretendentes ao cargo de Prefeito Municipal". Aponta o caráter meramente informativo da matéria
veiculada sobre "obras municipais, sem que haja o pagamento do periódico pela municipalidade".
Ampara a pretensão na liberdade de expressão e que qualquer penalidade imposta representa
censura ao direito constitucionalmente assegurado. Defende, ao final, a ausência de gravidade da
conduta e a desproporcionalidade na multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pelo não conhecimento do Agravo, com fundamento nas
Súmulas 26 e 27 do TSE (ID 153504438).
É o breve relato. Decido.
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É o breve relato. Decido.
O Agravante deixou de impugnar os fundamentos acerca da incidência das Súmulas 24 e 27 do
TSE, contido na decisão agravada, em afronta ao disposto na parte final do inciso III do art. 932 do
CPC/2015.
A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR é firme no sentido de que "a mera reiteração das teses
defensivas sem exposição dos motivos de reforma da decisão agravada fere o princípio da
dialeticidade recursal e atrai novamente a incidência da Súmula 26/TSE" (AgR-AI 39479, minha
relatoria, DJe de 3/8/2021).
Não fosse isso, as razões contidas no Agravo estão em completa dissonância aos fatos apurados
nos autos, amparado em suposto uso indevido de Whatsapp, mediante a propagação de conteúdo
inverídico, enquanto defende o Agravante a inocorrência de conduta vedada pela divulgação de
matéria informativa em veículo de comunicação. No caso, a deficiência da fundamentação recursal
enseja a incidência da Súmula 27 do TSE.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600259-25.2020.6.25.0006
PROCESSO
RELATOR

: 0600259-25.2020.6.25.0006 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (ESTÂNCIA SE)
: Ministro Alexandre de Moraes

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : COLIGAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO COM TRABALHO
ADVOGADO

: FABIANO FREIRE FEITOSA (3173/SE)

RECORRIDO

: SERGIO JACINTO DA SILVA

ADVOGADO

: JOSEFA GUADALUPE MACHADO SOARES (0006739/SE)

ADVOGADO

: WEDSON JULIANO VIEIRA RAMOS (0006894/SE)

RECORRIDO

: TITO MAGNO DE OLIVEIRA GARCIA

ADVOGADO

: THIAGO SANTOS MATOS (8999/SE)

ADVOGADO

: WESLEY ARAUJO CARDOSO (5509/SE)

RECORRIDO

: COLIGAÇÃO POR UMA ESTÂNCIA FORTE, MODERNA E INOVADORA

ADVOGADO

: WESLEY ARAUJO CARDOSO (5509/SE)

RECORRIDO

: MARCIO SOUZA SANTOS
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index: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549)-0600259-25.2020.6.25.0006-[Cargo - Prefeito,
Cargo - Vice-Prefeito, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro,
Representação]-SERGIPE-ESTÂNCIA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) Nº 0600259-25.2020.6.25.0006 (PJe) - ESTÂNCIA SERGIPE
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
RECORRENTE: COLIGAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO COM TRABALHO
Advogado do(a) RECORRENTE: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173-A
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Advogado do(a) RECORRENTE: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173-A
RECORRIDO: MARCIO SOUZA SANTOS, TITO MAGNO DE OLIVEIRA GARCIA, SERGIO
JACINTO DA SILVA, COLIGAÇÃO POR UMA ESTÂNCIA FORTE, MODERNA E INOVADORA
Advogados do(a) RECORRIDO: THIAGO SANTOS MATOS - SE8999-A, WESLEY ARAUJO
CARDOSO - SE5509-A
Advogados do(a) RECORRIDO: JOSEFA GUADALUPE MACHADO SOARES - SE0006739,
WEDSON JULIANO VIEIRA RAMOS - SE0006894
Advogado do(a) RECORRIDO: WESLEY ARAUJO CARDOSO - SE5509-A
DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Coligação "Construindo o Futuro com Trabalho"
contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) pelo qual mantida parcialmente
procedente a Representação, por entender que a configuração de mera enquete não acarreta a
incidência de multa eleitoral (ID 131130388).
Em suas razões (ID 131130838), amparado na violação do art. 33, §§3º e 5º da Lei 9.504/1997 e
em dissídio jurisprudencial, a Recorrente sustenta, em síntese, que a divulgação de pesquisas de
opinião em redes sociais (Facebook e Instagram), sem indicação da fonte e desacompanhado do
respectivo registro perante a Justiça Eleitoral, constitui irregularidade suficiente à aplicação de
multa, especialmente pela informação de que o candidato apoiado estava à frente dos seus
adversários políticos na corrida eleitoral. Tal condição dispensa o reexame dos fatos e provas,
sendo essencial apenas o seu reenquadramento jurídico.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral manifesta-se pela negativa de seguimento do Recurso Especial,
ante a aplicação das Súmulas 24 e 28 do TSE (ID 156847988).
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, não conheço da alegada divergência jurisprudencial, pois amparada em mera
transcrição de ementas de julgados, sem que demonstrada a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas. Aliado a isso, a apresentação de tabela em que se relaciona exclusivamente o
resultado do julgamento com a indicação do objeto examinado nos precedentes invocados, é
igualmente insuficiente à demonstração da divergência, razão porque incidente a Súmula 28 do
TSE.
Quanto à violação dos arts. 33, §§3º e 5º da Lei 9.504/1997, consta do acórdão regional que o
Recorrido divulgou mera enquete em rede social, consubstanciada em levantamento informal que
dependia da participação espontânea de interessados e portanto, sem qualquer rigor científico (ID
131130438).
Nesse cenário, o TRE/SE concluiu que, embora a ilegalidade permita o exercício de poder de
polícia por parte da Justiça Eleitoral para determinar a suspensão do uso de instrumentos dessa
natureza no período eleitoral, porque vedados conforme o art. 23 da Res.-TSE 23.600/2019, tal
situação não enseja a aplicação de multa por ausência de previsão legal.
Assim, o acórdão regional está alinhado à jurisprudência desta Corte no sentido de que "a
incidência da multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns
elementos mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o
texto pode configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não
enseja a aplicação de sanção pecuniária" (AgR AI 38792, REl. Min. Sérgio Banhos, DJE de
30.8.2019). Aplicação da Súmula 30 do TSE.
Não fosse isso, a reforma da conclusão para fins de enquadrar a conduta coimo pesquisa eleitoral
irregular exigiria a reincursão no acervo probatório dos autos, providência vedada nesta instância
especial, nos termos da Súmula 24 do TSE.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE
Publique-se.
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Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600066-71.2020.6.19.0072
PROCESSO
RELATOR

: 0600066-71.2020.6.19.0072 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (NITERÓI RJ)
: Ministro Alexandre de Moraes

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : ALBERTO LUIZ GUIMARAES IECIN
ADVOGADO

: BRUNO CAPETO HAMMERSCHMIDT (0092952/RJ)

ADVOGADO

: TANIA MARIA NOBREGA SA HAMMERSCHMIDT (0100544/RJ)

ADVOGADO

: THIAGO MARTINS DAS NEVES (0171655/RJ)

ADVOGADO

: VITOR GABRIEL DE MOURA GONCALVES (0218241/RJ)

RECORRIDO

: Ministério Público Eleitoral
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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) Nº 0600066-71.2020.6.19.0072 (PJe) - NITERÓI - RIO
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RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
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Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO MARTINS DAS NEVES - RJ0171655, VITOR
GABRIEL

DE
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SA

HAMMERSCHMIDT - RJ0100544, BRUNO CAPETO HAMMERSCHMIDT - RJ0092952
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial Eleitoral interposto por Alberto Luiz Guimarães Iecin contra acórdão
do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) que, por maioria, reformou a sentença
para condená-lo ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por propaganda
eleitoral antecipada, considerada a utilização, durante o período da pré-campanha de 2020, do
serviço de impulsionamento de conteúdo publicado na rede social instagram. (ID 13458778).
Opostos Embargos de Declaração (ID 134588838), foram rejeitados (ID 134589588).
No Recurso Especial (ID 134588938 ratificado no ID 134589888) - com fundamento nos arts. 121,
§ 4°, I e II, da Constituição Federal e 276, I, "a" e "b", do Código Eleitoral, o Recorrente aduz, em
síntese: i) configurada violação aos artigos 36 e 37 da Lei nº 9.504/1997, uma vez que não há
pedido explícito de votos nem menção à suposta candidatura na postagem impugnada, elementos
essenciais à caracterização da propaganda antecipada, mas apenas a divulgação de um projeto
social; ii) a divergência jurisprudencial entre a conclusão do acórdão recorrido e o entendimento
firmado por esta CORTE ELEITORAL, pelo TRE/SP (Recurso Eleitoral 1025) e TRE/PA (Recurso
Eleitoral 2271).
Em contrarrazões (ID 134589088), o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo não
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Em contrarrazões (ID 134589088), o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo não
conhecimento do Recurso Especial e, no mérito, pelo seu desprovimento.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pelo provimento do Recurso Especial (ID 156884699).
É breve o relato. Decido.
A questão controvertida versa sobre a caracterização de propaganda eleitoral antecipada, por meio
de impulsionamento de conteúdo, antes de iniciado o período eleitoral.
O TRE/RJ condenou o Recorrente, como incurso no art. 36 da Lei das Eleições, em virtude de
divulgação de conteúdo patrocinado publicado em seu perfil no Instagram, no qual constou a
mensagem"VOCÊ SABE O QUE É O PROJETO VIVA VÔLEI" , acompanhada da imagem do
então pré-candidato abraçando várias crianças com a camisa do projeto.
Nos termos do voto condutor, o então pré-candidato se utilizou de um projeto social para promover
sua pretensa candidatura, "pois há uma atividade forte de propaganda eleitoral atrelada e baseada
na coisa pública e impulsionada" (ID 134590238).
Por sua vez, destacado no voto vencido que o candidato utilizou-se da rede social "para divulgar
projeto, sem pedido explícito de votos. Não há sequer menção ao pleito vindouro ou a sua
candidatura. Com efeito, só é possível aduzir o conteúdo eleitoral da postagem a partir do
comentário de um dos seguidores do perfil, a saber: Nina Santos: 'Estou com você firme nessa luta
para mais uma conquista no mês de novembro' (id 13072159)". No mais, destacada a insuficiência
de provas acerca do uso expressivo de recursos financeiros, "o que afasta a suposta ilicitude da
conduta exclusivamente por esta envolver dispêndio financeiro" (ID 134587788).
O contexto fático delimitado no acórdão recorrido revela-se suficiente ao exame da pretensão
recursal, na qual o Recorrente busca a revaloração jurídica da situação descrita pela Corte
Regional, devendo ser acolhido o recurso.
Na linha da orientação jurisprudencial do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, reafirmado para as
eleições de 2020, a caracterização de propaganda eleitoral extemporânea pressupõe o pedido
explícito de voto ou, quando ausente, "manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas
que são proscritas no período de campanha ou afronta à paridade de armas" (AgR-REspe nº
0600073-02, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1º/9/2021). No mesmo sentido: AgRAREsp nº 0600359-36, Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJe de 6/8/2021; AgR-AI 0600805-86, Rel.
Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2021),
Por outro lado, "a regra permissiva do art. 36-A da Lei das Eleições não legitima, no período de précampanha, a veiculação de propaganda por meios que são proscritos durante o período eleitoral,
ainda que não haja pedido explícito de voto. Se a propaganda é ilícita no período permitido, assim
também o é no período de pré-campanha" (AgR-RESpe 0600046-63, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe de 16/3/2021).
Na hipótese dos autos, o conteúdo veiculado consiste em mera divulgação de um projeto social, o
que não se mostra passível de configurar propaganda antecipada, pois, da imagem, não é possível
extrair, ainda que de forma dissimulada: i) a pretensa candidatura; ii) a ação política pretendida; iii)
razões de que seria o candidato mais apto ao exercício da função pública; iv) crítica a adversários
políticos; v) pedido de voto. A mensagem veiculada, portanto, não resultou contrária ao preceito
normativo do art. 36-A da Lei das Eleições.
Quanto ao impulsionamento eletrônico, a jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL é
firme no sentido da licitude de sua utilização em período de campanha, desde que observadas as
regras previstas no art. 57-C da Lei 9.504/1997 (AgR-REspe nº 0600034-77, Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/9/2021, AgR-AI 0600091-24, Rel. Min. LUÍS ROBERTO
BARROSO, DJe de 5/2/2020).

Assim, por não se tratar de meio de vedado pela legislação, a caracterização de ilícito, com a
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Assim, por não se tratar de meio de vedado pela legislação, a caracterização de ilícito, com a
consequente imposição da sanção prevista no artigo 36, § 3º, da Lei 9504/1997, pressupõe que a
divulgação contenha os elementos integrantes da propaganda eleitoral antecipada (AgR-REspe nº
0600065-86, Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJe de 16/9/2021), o que, como visto, não se verificou.
Por essa razão, em casos específicos como o dos autos, no qual não caracterizada propaganda
antecipada, e a veiculação é restrita à página do pré-candidato, tampouco poderia ser considerado
ilícito ou apenado de qualquer modo, pois a literalidade do dispositivo legal que restringe a
utilização de tal expediente, quando contratado por parte de "partidos, coligações e candidatos e
seus representantes", refere-se ao período de campanha, mas não impede peremptoriamente a
utilização desse expediente de forma restrita para simples exteriorização de ideias em período préeleitoral.
Isso porque a norma eleitoral tem como bem jurídico tutelado o tratamento isonômico conferido aos
pré-candidatos e a vedação ao abuso, aqui inexistente.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, nos termos do art. 36, § 7º, do RITSE,
para JULGAR IMPROCEDENTE a Representação.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060105242.2020.6.16.0061
PROCESSO
RELATOR

: 0601052-42.2020.6.16.0061 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(ARAPONGAS - PR)
: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADO : MARILSA STAUB VENDRAMETTO
ADVOGADO : GABRIEL ESPER DUARTE (0096311/PR)
ADVOGADO : GRACIANE DOS SANTOS LEAL (81977/PR)
ADVOGADO : HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (75822/PR)
ADVOGADO : LEANDRO SOUZA ROSA (30474/PR)
ADVOGADO : MARCELA BATISTA FERNANDES (87846/PR)
ADVOGADO : MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (0049649/PR)
AGRAVADO : SERGIO ONOFRE DA SILVA
ADVOGADO : GUILHERME DE SALLES GONCALVES (21989/PR)
ADVOGADO : LEANDRO SOUZA ROSA (30474/PR)
ADVOGADO : MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (0049649/PR)
AGRAVANTE : COLIGAÇÃO PROSPERA ARAPONGAS
ADVOGADO : JORDAN ROGATTE DE MOURA (56656/PR)
ADVOGADO : LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (0096117/PR)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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index: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626)-0601052-42.2020.6.16.0061[Cargo - Prefeito, Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz
/Faixa, Representação]-PARANÁ-ARAPONGAS
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0601052-42.2020.6.16.0061 (PJe) ARAPONGAS - PARANÁ
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: COLIGAÇÃO PROSPERA ARAPONGAS
Advogados do(a) AGRAVANTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A, LUIZ GUSTAVO
GOMES CARDOZO - PR0096117
AGRAVADO: MARILSA STAUB VENDRAMETTO, SERGIO ONOFRE DA SILVA
Advogados do(a) AGRAVADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, MARCUS VINICIUS
GONCALVES CAETANO - PR0049649, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA BATISTA FERNANDES PR87846-A, GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311
Advogados do(a) AGRAVADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, MARCUS VINICIUS
GONCALVES CAETANO - PR0049649, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto pela Coligação Prospera Arapongas (ID 136388338) contra decisão
do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) que, entendendo incidente a
Súmula 24 do TSE, bem como ausente violação de norma infraconstitucional, negou seguimento
ao Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a improcedência da Representação
por propaganda eleitoral irregular, impondo-lhe multa por litigância de má-fé (ID 136386288).
No Recurso Especial (ID 136387938), amparado na violação dos arts. 80, V e VI, do Código de
Processo Civil e 37, § 2º, II, da Lei 9.504/1997, bem como em dissídio jurisprudencial, o
Recorrente sustenta, em síntese: a) a inexistência de má-fé da Coligação na interposição de
recurso eleitoral, diante do direito constitucional que lhe assiste ao duplo grau de jurisdição; b)
cerceamento de defesa, pela apresentação de provas produzidas unilateralmente, sem a
possibilidade de contradita, e c) irregularidades na propaganda eleitoral impugnada, ante a
confecção de banner acima do legalmente permitido.
Em suas razões (ID 136388338), o Agravante afirma não se tratar de reexame, mas de mera
revaloração da prova. Reitera, no mais, que o TRE/PR malferiu os dispositivos legais indicados.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pelo desprovimento do Agravo com fundamento na
incidência da Súmula 24 do TSE. (ID 156929020).
É o breve relato. Decido.
Inicialmente, "incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em mera
transcrição de ementas de julgado, sem que demonstrada a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas" (AgR-REspe 390-15/AL, minha relatoria, DJe de 16/3/2021). Aplicação da Súmula
28 do TSE.
Não conheço ainda do alegado cerceamento de defesa, ante a ocorrência da preclusão, na medida
em que somente deduzida a matéria perante a segunda instância, sem a devida apreciação pelo
juízo zonal. Não fosse isso, fica claro que, para averiguação da forma em que produzida a prova,
seria indispensável o reexame do cenário fático dos autos, circunstância vedada pela Súmula 24
do TSE.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem concluiu pela regularidade dos banners confeccionados,
2
afastando o vedado efeito audiovisual de outdoor, pelas dimensões claramente inferiores a 0,5m :

No ponto, evidente que a reforma da conclusão regional igualmente esbarra no óbice da Súmula
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No ponto, evidente que a reforma da conclusão regional igualmente esbarra no óbice da Súmula
24 do TSE, diante da medição do material impugnado que atesta a regularidade da propaganda.
No tocante à condenação por litigância de má-fé, observo que o Agravante permanece valendo-se
de recursos manifestamente protelatórios com vistas ao reconhecimento de propaganda eleitoral
irregular, quando já demonstrada a exata medição do banner confeccionado.
Anoto, no ponto, que as razões recursais são extremamente genéricas quanto ao desatendimento
do art. 37, § 2°, II da Lei 9.504/1997, limitando-se o Agravante a acrescer que a lesão estaria
amparada na falta de identificação do CNPJ da campanha.
Nos termos do acórdão regional, embora paire dúvidas quanto à identificação do material
acompanhado do CNPJ, "a pena restou aplicada porque a recorrente insistiu em afirmar que o
material impugnado não se encontra dentro das dimensões legais e caracterizou efeito outdoor,
mesmo tendo sido demonstrado pelos recorridos que se encontra dentro das medidas permitidas".
Assim, a incidência da multa por litigância de má-fé teve substrato no abuso do direito, de modo a
nada justificar qualquer alteração. Nessa linha: AgR-AREspe 22718, minha relatoria, DJe de 3/8
/2021.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060032672.2020.6.18.0074
PROCESSO
RELATOR

: 0600326-72.2020.6.18.0074 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(BARRO DURO - PI)
: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADO : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - MUNICIPAL
ADVOGADO : JOSE DA SILVA BRITO JUNIOR (19616/PI)
AGRAVANTE : ANTONIA VALDA DE SOUZA
ADVOGADO : FERNANDO FERREIRA CORREIA LIMA (0006466/PI)
ADVOGADO : RICARDO ARAUJO LEAL DO PRADO (0011394/PI)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600326-72.2020.6.18.0074 (PJe) BARRO DURO - PIAUÍ
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: ANTONIA VALDA DE SOUZA
Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO ARAUJO LEAL DO PRADO - PI0011394, FERNANDO
FERREIRA CORREIA LIMA - PI0006466
AGRAVADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - MUNICIPAL
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AGRAVADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - MUNICIPAL
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE DA SILVA BRITO JUNIOR - PI19616
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Antônia Valda de Souza contra decisão do Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE/PI) que, entendendo não demonstrada a violação a
dispositivo de lei e incidentes as Súmulas 24 e 28 do TSE (ID 139731688), negou seguimento a
Recurso Especial contra acórdão que reformou parcialmente sentença e aplicou multa à agravante
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 3º do art. 36 da Lei 9.504/97, por
divulgação de propaganda eleitoral negativa antecipada na rede social facebook.
No Recurso Especial (ID 139731988), a Recorrente sustenta, em síntese: i) ofensa ao art. 492 do
CPC, ante a existência de decisão ultra petita na aplicação da sanção prevista no art. 36, § 3º, da
Lei 9.504/97; ii) violação aos arts. 5º, IX, e 220 da CF/88; e 37 da Res.-TSE 23.610/19; iii)
inexistência de propaganda eleitoral negativa, mas simples crítica amparada na liberdade de
expressão; iv) ausência de pedido de não voto, bem como da utilização de meio proscrito; v)
descaracterização de crime contra a hora; vi) a falta de identificação do perfil gerador dos
dissabores é bastante para acarretar sua absolvição; vii) dissídio jurisprudencial "em relação ao
entendimento de outros Tribunais Regionais Eleitorais do País e ao próprio Tribunal Superior".
Em suas razões (ID 139732088), a Agravante afirma que "foi incluída no polo passivo do processo
em epígrafe que cuida de representação eleitoral visando a retirada do ar de perfil anônimo
(Francisco Lombarde) que realizava publicações ofensivas na inteleção dos representantes, em
detrimento dos candidatos que concorriam ao pleito 2020 do Partido Social Democrático (PSD) de
Barro Duro - PI". Alega, de modo genérico, que "cumpriu sim as formalidades legais" para o
cabimento do recurso, reiterando, quanto ao mais, integralmente os termos do Recurso Especial.
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pelo não seguimento do agravo, considerado o óbice
da Súmula 26 do TSE (ID 156910960).
É o breve relato. Decido.
A Agravante deixou de impugnar os fundamentos acerca da incidência das súmulas 24 e 28 do
TSE contidos na decisão agravada, tendo repetido ipsis litteris as razões do Recurso Especial, em
afronta ao disposto na parte final do inciso III do art. 932 do CPC/2015.
A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR é firme no sentido de que "a mera reiteração das teses
inseridas no recurso especial, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, atrai a
aplicação da Súmula 26 do TSE". Nesse sentido: AgR-AI nº 265-32/RJ, Rel. Min. LUÍS ROBERTO
BARROSO, DJe de 22.10.2019; REspe 0600658-43/SP, Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE
CARVALHO NETO, DJe de 6/4/2021.
No caso, conforme pontuado pela Procuradoria-Geral eleitoral, além de não impugnar
especificamente os fundamentos da decisão Recorrida, o Agravante "trouxe argumentos que não
guardam pertinência com o processo", envolvendo suposta "Prestação de Contas apresentada
pelo candidato, relativa à campanha eleitoral de 2020" (ID 139732088).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600438-71.2020.6.20.0046
PROCESSO

: 0600438-71.2020.6.20.0046 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (PUREZA RN)
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: Ministro Alexandre de Moraes

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : LUIZ VARELA DA SILVA
ADVOGADO

: LAISE DE QUEIROZ COSTA ANDRADE (0007831/RN)
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index: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549)-0600438-71.2020.6.20.0046-[Prestação de
Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas]-RIO
GRANDE DO NORTE-PUREZA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) Nº 0600438-71.2020.6.20.0046 (PJe) - PUREZA - RIO
GRANDE DO NORTE
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
RECORRENTE: LUIZ VARELA DA SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: LAISE DE QUEIROZ COSTA ANDRADE - RN0007831
DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial interposto por Luiz Varela da Silva contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN) que manteve desaprovadas suas contas de
campanha referente às Eleições de 2020 (ID 131883838)
No Recurso Especial (ID 131882688), amparado na violação dos arts. 5º, LV, da Constituição
Federal, 435 do Código de Processo Civil e do 266 do Código Eleitoral, bem como em dissídio
jurisprudencial, o Recorrente sustenta, em síntese, a possibilidade de juntada extemporânea de
documentos, ainda que em grau recursal, com vistas ao saneamento de irregularidades
reconhecidas nos autos contábeis.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pela negativa de seguimento do Recurso Especial, com
fundamento nas Súmulas 24 e 30 do TSE (ID 155746888).
É o breve relato. Decido.
Inicialmente, "incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em mera
transcrição de ementas de julgado, sem que demonstrada a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas" (AgR-REspe 390-15/AL, minha relatoria, DJe de 16/3/2021). Aplicação da Súmula
28 do TSE.
No caso, o Tribunal de origem manteve desaprovadas as contas do Recorrente pela i) ausência de
extratos bancários e ii) omissão de despesas com serviço de contabilidade, falhas consideradas
graves diante do comprometimento na confiabilidade e regularidades das contas.
Segundo consta do acórdão regional, embora devidamente intimado para sanar as respectivas
irregularidades apuradas, o Recorrente somente apresentou a documentação pertinente nas
razões do Recurso Eleitoral, o que ensejou "a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança jurídica às relações jurídicas (ID 131883838)".
Tal compreensão está alinhada à jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL no sentido
de que "a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas importa na incidência da regra
da preclusão, quando o ato processual não é praticado no momento oportuno. (AgR-AI 808-41, de
minha relatoria, DJe de 16/3/2021).
Na mesma linha: Recurso Especial Eleitoral 060413085, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
de 1º/7/2020; Agravo de Instrumento 060801632, DJe de 29/4/2020, Min. EDSON FACHIN;
Recurso Especial Eleitoral 060120961, Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJE
de 29/4/2020; Recurso Especial Eleitoral 060034374, Rel. Min. SERGIO SILVEIRA BANHOS, DJe
de 17/4/2020; Recurso Especial Eleitoral 060861568, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 10/3/2020;
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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de 17/4/2020; Recurso Especial Eleitoral 060861568, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 10/3/2020;
Recurso Especial Eleitoral 16525, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 18/11/2019; Prestação de
Contas 22815, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 14/9/2018; AgR-PC 240-29, Rel. Min. ADMAR
GONZAGA, DJe de 23/5/2018, entre outros.
Incidência da Súmula 30/TSE.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600559-64.2021.6.00.0000
PROCESSO

: 0600559-64.2021.6.00.0000 PETIÇÃO CÍVEL (BRASÍLIA - DF)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

FISCAL DA LEI

: Procurador Geral Eleitoral

REQUERENTE

: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL

ADVOGADO

: FABRICIO JULIANO MENDES MEDEIROS (-27581/DF)

ADVOGADO

: RICARDO MARTINS JUNIOR (0054071/DF)
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index: PETIÇÃO CÍVEL (241)-0600559-64.2021.6.00.0000-[Partido Político - Órgão de Direção
Nacional, Requerimento]-DISTRITO FEDERAL-BRASÍLIA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600559-64.2021.6.00.0000 (PJe) - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
REQUERENTE: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL
ADVOGADO: FABRICIO JULIANO MENDES MEDEIROS - OAB/DF-27581
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JUNIOR - OAB/DF0054071
DESPACHO
Trata-se de petição formulada pelo Diretório Nacional do Democratas, na qual informa a realização
de sua Convenção Nacional, na presente data, em conformidade com o art. 24, "d", do seu
Estatuto (ID 156928191).
É breve o relato.
Independente de previsão interna, inexiste na atual regulamentação (Res.-TSE 23.751/2018)
exigência de notificação direcionada a esta Corte Superior para comunicação do calendário com
vistas à alteração de registros partidários, conforme constava no já revogado art. 27, § 1º da Res.TSE 19.406/1995.
Desse modo, a ausência de previsão legal torna despicienda a comunicação ora realizada, em
evidente prestígio à autonomia partidária na realização de atos interna corporis.
Assim, não havendo providências a serem adotadas na hipótese dos autos, determino o
arquivamento imediato da presente petição.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060023135.2020.6.20.0026
PROCESSO
RELATOR

: 0600231-35.2020.6.20.0026 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(SÃO JOÃO DO SABUGI - RN)
: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVANTE : CIPRIANO ALVES DA COSTA NETO
ADVOGADO : FABIO CUNHA ALVES DE SENA (0005036/RN)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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index: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626)-0600231-35.2020.6.20.0026[Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição das
Contas]-RIO GRANDE DO NORTE-SÃO JOÃO DO SABUGI
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600231-35.2020.6.20.0026 (PJe) SÃO JOÃO DO SABUGI - RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: CIPRIANO ALVES DA COSTA NETO
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO CUNHA ALVES DE SENA - RN0005036, RODRIGO
FERNANDES DE PAIVA - RN0016370B, FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS RN0003640
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Cipriano Alves da Costa Neto, candidato ao cargo de Vereador
nas eleições de 2020, contra decisão da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte (TRE/RN), pela qual negado seguimento ao Recurso Especial (ID 133393438), este
voltado a impugnar decisão monocrática proferida por membro da Corte de origem, que não
conheceu do Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha.
No Recurso Especial (ID 133393238), com fundamento nos arts. 276, I, "a" e "b", do Código
Eleitoral, o Recorrente sustenta, em síntese: i) violação aos arts. 5º, LIV e 22, I, da CF; 16 da LC 64
/90; 15 e 219 do CPC; ii) não busca o reexame de fatos e provas, mas sua readequação jurídica; iii)
utilizou veículo próprio, "sendo quase impossível na prática, separar o consumo da campanha, do
consumo particular"; iv) por se tratar de irregularidade formal, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; v) divergência
jurisprudencial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que suas contas
sejam aprovadas com ressalvas.
Por sua vez, no Agravo (ID 133393588), reitera os argumentos expostos no Recurso Especial,
reafirmando que "inexiste gravidade suficiente para comprometer a regularidade, lisura e
transparência das contas".
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral manifesta-se pela negativa de seguimento do Agravo (ID
156827038).
É breve o relato. Decido.
O Agravante deixa de impugnar o fundamento do não cabimento do Recurso Especial em face de
decisão monocrática, no qual baseado a decisão agravada, limitando-se a repetir ipsis litteris as
razões do Recurso Especial, em afronta ao disposto na parte final do inciso III do art. 932 do CPC
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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razões do Recurso Especial, em afronta ao disposto na parte final do inciso III do art. 932 do CPC
/2015.
A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR é firme no sentido de que "a mera reiteração das teses
inseridas no recurso especial, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, atrai a
aplicação da Súmula 26 do TSE". Nesse sentido: AgR-AI nº 265-32/RJ, Rel. Min. LUÍS ROBERTO
BARROSO, DJe de 22.10.2019; REspe 0600658-43/SP, Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE
CARVALHO NETO, DJe de 6/4/2021.
Não fosse isso, observa-se que o Recurso Especial foi realmente manejado contra decisão
unipessoal que não conheceu do recurso eleitoral, ante a sua intempestividade.
Nos termos do art. 276 do Código Eleitoral, o Recurso Especial é cabível contra decisão proferida
pelos Tribunais Regionais Eleitorais, o que não ocorreu na espécie, ausente o prévio esgotamento
das instâncias ordinárias.
Assim, também incide, na hipótese, a Súmula 25 do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: "é
indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para a interposição de recurso especial
eleitoral".
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 000037037.2016.6.26.0017
PROCESSO
RELATOR

: 0000370-37.2016.6.26.0017 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(AVARÉ - SP)
: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVANTE : MARCELO JOSE ORTEGA
ADVOGADO : MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO (0167008/SP)
ADVOGADO : MARCELO JOSE ORTEGA (4009820A/SP)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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Contas]-SÃO PAULO-AVARÉ
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0000370-37.2016.6.26.0017 (PJe) AVARÉ - SÃO PAULO
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: MARCELO JOSE ORTEGA
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO - SP0167008,
MARCELO JOSE ORTEGA - SP4009820A
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Marcelo José Ortega contra decisão do Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que, entendendo incidente a Súmula 24 do TSE (ID
131906288), negou seguimento ao Recurso Especial interposto contra acórdão que desaprovou
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que, entendendo incidente a Súmula 24 do TSE (ID
131906288), negou seguimento ao Recurso Especial interposto contra acórdão que desaprovou
suas contas de campanha de 2016 e determinou a devolução ao Erário de R$ 24.640,02 (vinte e
quatro mil, seiscentos e quarenta reais e dois centavos), relativos ao pagamento de dívida de
campanha com recursos de origem não identificada (RONI).
No Recurso Especial (ID 131906138), o Agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão
recorrida incide em reformatio in pejus, ao impor o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
obrigação impossível de ser quitada diante de sua atual situação financeira; b) desnecessária a
reanálise fática dos autos, sendo indispensável o reenquadramento jurídico do cenário delineado
pelo Tribunal Regional; c) o próprio TRE/SP reconheceu que o ora Agravante "realizou o
pagamento com recursos próprios e quitou toda a dívida conforme documentos juntados às folhas
111/118". Dessa forma, inexiste dúvida quanto à origem e licitude dos valores utilizados, o que
afasta a determinação imposta; d) o Relator não impôs o recolhimento de valores ao erário, mas
apenas desaprovou suas contas, havendo divergência quanto à necessidade do ressarcimento; e)
a sanção de recolhimento de valores ao erário só deve ocorrer em casos em que não há
identificação dos doadores dos recursos, hipótese inocorrente nos autos; f) o Agravante agiu de
boa-fé ao realizar o pagamento das dívidas e o montante correspondente somente não transitou na
conta corrente de campanha, porque esta foi encerrada em novembro de 2016; g) o Agravante
quitou a dívida civil, por ser devedor solidário, porém foi punido com sanção excessivamente
onerosa; e h) diante da negativa de assunção das dívidas pelo Partido, não havia alternativas para
o Agravante se não, realizar o pagamento dos débitos oriundos da campanha.
Em suas razões (ID 131906288), o Agravante sustenta que a divergência jurisprudencial foi
devidamente demonstrada, bem como o cotejo analítico corretamente realizado.
O Vice-Procurador Geral Eleitoral opina pela negativa de seguimento ao Agravo, com fundamento
nas Súmulas 24, 26 e 28 do TSE (ID 156063838).
É o breve relatório. Decido.
O Agravante deixa de impugnar o fundamento acerca da incidência da Súmula 24 do TSE, contido
na decisão agravada, em afronta ao disposto na parte final do inciso III do art. 932 do CPC/2015. A
alegação de que dispensado o reexame de provas, nas razões do Recurso Especial, não reiterado
no Agravo inviabiliza o trânsito recursal.
A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR é firme no sentido de que "é ônus do agravante
impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não
conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC
/2015). Aplicação do Verbete Sumular nº 26 do TSE" (AgR-AI nº 16760, Rel. Min. OG
FERNANDES, DJe de 26.8.2019). Incidência da Súmula 26/TSE.
Não fosse isso, o candidato, nas razões de seu Recurso Especial, sustenta contrariedade à lei,
sem indicar o dispositivo supostamente violado, o que atrai a aplicação da Súmula 27/TSE. Nessa
linha: AgR-AI 060357398, minha relatoria, DJe de 4/11/2020.
Por fim, incabível a alegada divergência jurisprudencial, pois amparada em mera transcrição de
ementas acompanhada dos respectivos dispositivos dos julgados, sem que demonstrada a devida
similitude fática entre as hipóteses confrontadas. Incidência da Súmula 28 do TSE.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 000009729.2016.6.11.0000
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. 189

PROCESSO
RELATOR

Brasília, quinta-feira, 14 de outubro de 2021

42

: 0000097-29.2016.6.11.0000 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(CUIABÁ - MT)
: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVANTE : ADILTON DOMINGOS SACHETTI
ADVOGADO : DIEGO OSMAR PIZZATTO (0011094/MT)
AGRAVANTE : ANDERSON VIDAL DOS SANTOS
ADVOGADO : DIEGO OSMAR PIZZATTO (0011094/MT)
AGRAVANTE : REPUBLICANOS (REPUBLICANOS) - ESTADUAL
ADVOGADO : DIEGO OSMAR PIZZATTO (0011094/MT)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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index: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626)-0000097-29.2016.6.11.0000[Prestação de Contas - De Exercício Financeiro]-MATO GROSSO-CUIABÁ
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0000097-29.2016.6.11.0000 (PJe) CUIABÁ - MATO GROSSO
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: REPUBLICANOS (REPUBLICANOS) - ESTADUAL, ADILTON DOMINGOS
SACHETTI, ANDERSON VIDAL DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT0011094-O
Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT0011094-O
Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT0011094-O
DECISÃO
Trata-se de Agravo, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Diretório Estadual do
Republicanos, por Adilton Domingos Sachetti e por Anderson Vidal dos Santos contra decisão do
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT) que inadmitiu o Recurso
Especial apresentado contra acórdão por meio do qual desaprovadas as contas relativas ao
exercício financeiro de 2015 e determinada a transferência do montante de R$ 1.875,00 (mil
oitocentos e setenta e cinco reais) a conta bancária específica, para aplicação na criação ou
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres (ID
132530588).
Opostos Embargos de Declaração (ID 132530988), foram rejeitados (ID 132531688).
No Recurso Especial (ID 132532138), com fundamento nos arts. 121, §4º, incisos I e II, da CF
/1988 e 276, I, alínea "a" e "b", do Código Eleitoral, os Recorrentes alegam, em síntese: i) o valor
de R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais) refere-se ao pagamento de verbas
trabalhistas, conforme acordo homologado pelo no âmbito da Justiça do Trabalho; ii) no tocante ao
valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) gasto com faixas e banners, os documentos
apresentados (cópia de recibo e de cheque) são aptos a sanar a irregularidade; iii) quanto à não
aplicação do percentual de 5% de recursos recebidos do fundo partidário em programa de
promoção e difusão da participação política feminina, nos termos da Lei 13.831/2019, os partidos
não poderão ter suas contas rejeitadas se utilizarem os recursos até as eleições de 2018; iv) é

necessária a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para rever o
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necessária a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para rever o
tempo de suspensão do recebimento dos recursos do fundo, nos termos da jurisprudência, pois a
penalidade é excessiva.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (TRE/MT) não admitiu o Recurso
Especial sob os seguintes fundamentos: i) não demonstrado o dispositivo legal violado pelo
acórdão recorrido, tendo transcrito os arts. 55-A a 55-D da Lei 13.831/2019 sem a comprovação de
que teria utilizado recursos do fundo partidário em programa de incentivo e difusão da participação
política feminina; e ii) no tocante à violação do art. 37, § 3º, da Lei 9.096/95, concernente à
necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na imposição de
penalidade por desaprovação de contas partidárias, deixou de demonstrar o Recorrente em que
consiste a suposta ausência daqueles critérios, não se prestando para tanto a transcrição que faz
do julgamento do RESPE 80-66.2014, incidindo o enunciado 28 da Súmula do TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. (ID 132532288).
Insurgindo-se em face da decisão de inadmissibilidade, foram opostos novos Embargos de
Declaração (ID 132532538), os quais não foram conhecidos, considerada sua inadmissibilidade.
(ID 132532638).
Nas razões do Agravo (ID 132532888), sustentam: i) a decisão agravada adentrou ao mérito
recursal e "extrapolou o âmbito do juízo de admissibilidade e impediu indevidamente o acesso da
Agravante à Superior Instância, em total desrespeito ao princípio constitucional da ampla defesa
previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF" (fl. 9); ii) "sofrer qualquer penalidade é ilegal, pois afronta a
Lei nº 13.831, de 17 de maio de 2019" (fl. 10).
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pelo não conhecimento do Agravo (ID 156819288).
É breve o relato. Decido.
A jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL se firmou no sentido de que "a oposição
de embargos de declaração incabíveis contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial não
interrompe o prazo de interposição do agravo em recurso especial" (AI 060247412, Rel. Min.
EDSON FACHIN, DJe 21/10/2020).
No caso, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial foi publicada em 17/3/2021, quartafeira, (ID 132532288), de modo que a oposição de Embargos de Declaração não interrompeu o
prazo para a interposição do Agravo, a qual se deu em 23/4/2021, quarta-feira, (ID 132532538),
isto é, após o tríduo legal do art. 279 do Código Eleitoral.
Ainda que superado o óbice, verifica-se que os Agravantes deixaram de impugnar os fundamentos
acerca da ausência de demonstração de que dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão
recorrido, bem como a incidência do enunciado 28 da Súmula do TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, contidos na decisão agravada, em afronta ao disposto na parte final do inciso III do
art. 932 do CPC.
A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR é firme no sentido de que "é ônus do agravante
impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não
conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC
/2015). Aplicação do Verbete Sumular nº 26 do TSE" (AREspe 0600045-57.2020, Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, DJE de 18/5/2021). Incidência da Súmula 26/TSE.
Por fim, é certo que "o fato de o presidente do Tribunal a quo adentrar no mérito recursal na
análise da admissibilidade do recurso não implica usurpação de competência desta Corte, uma vez
que esta não está vinculada ao juízo de admissibilidade realizado na instância de origem". (AI
060100415, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 28/10/2020).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE, restando
prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se.
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Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060036827.2020.6.26.0098
PROCESSO

: 0600368-27.2020.6.26.0098 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(VIRADOURO - SP)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADA

: COLIGAÇÃO VIRADOURO NO CAMINHO CERTO

ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE MASSARO (0414011/SP)
AGRAVANTE : MAICON LOPES FERNANDES
ADVOGADO : JEFFERSON RENOSTO LOPES (0269887/SP)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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index: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626)-0600368-27.2020.6.26.0098[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Representação]-SÃO PAULO-VIRADOURO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600368-27.2020.6.26.0098 (PJe) VIRADOURO - SÃO PAULO
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: MAICON LOPES FERNANDES
Advogado do(a) AGRAVANTE: JEFFERSON RENOSTO LOPES - SP0269887
AGRAVADA: COLIGAÇÃO VIRADOURO NO CAMINHO CERTO
Advogado do(a) AGRAVADA: LUIZ HENRIQUE MASSARO - SP0414011
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Maicon Lopes Fernandes contra decisão do Presidente do
Tribunal Regional de São Paulo (TRE/SP) que inadmitiu o Recurso Especial apresentado contra
acórdão por meio do qual mantida a procedência da representação por propaganda irregular e a
condenação à pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 146588788).
Opostos Embargos de Declaração (ID 146589188), foram rejeitados (ID 146589788).
No Recurso Especial (ID 146590238), com fundamento no art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019, o
Recorrente aduz, em síntese, haver violação ao art. 57-C da Lei 9.504/1997, pois o texto legal
excetua o Presidente do partido da proibição do impulsionamento, de modo que, agindo como tal,
deve ser reconhecida a sua legitimidade para impulsionar conteúdos na internet.
Em contrarrazões, a Coligação "Viradouro no Caminho Certo" requer o não provimento do Recurso
Especial.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) não admitiu o Recurso
Especial ante a incidência da Súmula 24/TSE (ID 146590588).

Com a finalidade de assegurar trânsito ao recurso, o Agravante sustenta que não pretende a
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Com a finalidade de assegurar trânsito ao recurso, o Agravante sustenta que não pretende a
rediscussão dos fatos, mas a aplicação das normas positivadas sobre eles, bem como reitera os
fundamentos expostos no Recurso Especial acerca da ofensa ao art. 57-C da Lei 9.504/1997 (ID
146590838).
Sem contrarrazões (ID 146591038).
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pelo não provimento do Agravo (ID 156911529).
É breve o relato. Decido.
O TRE/SP manteve a procedência da representação por entender irregular o impulsionamento de
conteúdo, pois realizado em desconformidade com os requisitos previstos no caput do art. 57-C da
Lei nº 9.504 /1997 e no art. 29, §5º, da Res. TSE 23.610/2019, notadamente no que diz respeito à
menção, de forma clara e legível, ao número de inscrição do CNPJ do candidato ou do CPF da
pessoa responsável pela sua campanha.
Nos termos do acórdão regional, "conforme se depreende das imagens que instruem a inicial (ID n.
21148501), existiu a realização de propaganda eleitoral, com impulsionamento da publicidade na
internet, vez que o recorrente realizou o impulsionamento de propaganda eleitoral em sua página
pessoal da rede social Facebook no intuito beneficiar os candidatos ao pleito majoritário do Partido
da Social Democracia - PSD" (ID 146588938).
Embora o Agravante alegue que, por agir qualidade de Presidente do partido, teria legitimidade
para o impulsionamento, fato é que, conforme assentado pela Corte Regional, "embora tenha
havido menção de que se tratava de conteúdo pago, o impulsionamento não indicou o número do
CPF ou CNPJ do responsável, bem como não alertou os usuários da plataforma de que se tratava
de 'propaganda eleitoral', como determina o dispositivo supratranscrito", circunstância que "não
permitiu identificar com clareza que o impulsionamento tenha sido contratado pela agremiação da
qual integra" (ID 146589838 - destaquei).
Sendo assim, incide, espécie, o enunciado 24 da Súmula do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL,
uma vez que "a modificação da decisão regional a qual assentou que o conteúdo veiculado pelo
agravante não possuía a informação 'propaganda eleitoral' e que o CNPJ da campanha não estava
grafado de forma clara e legível, demandaria análise do acervo fático-probatório dos autos"
(destaquei). (AREspe 060014717, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES DJe de 22/9/2021).
De toda forma, o acórdão regional encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
CORTE SUPERIOR ELEITORAL, segundo a qual "A Res.-TSE nº 23.551/2017, ao regulamentar o
art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, exige que o impulsionamento contenha, 'de forma clara e legível, o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão Propaganda Eleitoral'.
Essa previsão não extrapola o poder regulamentar na Justiça Eleitoral, pois apenas especifica de
que modo deve ser feita e identificação inequívoca a que se refere o caput do art. 57-C da Lei nº
9.504/1997. Portanto, a sanção de multa, no caso, é decorrente de previsão legal (art. 57-C, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997) e não de nova hipótese criada em resolução desta Justiça Eleitoral [...]" (AI
nº 0603317-36/RS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, decisão de 29.3.2019, DJe de 2.4.2019)" (AgR
AI 060331566, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 6/9/2019).
Por fim, oportuno consignar que a Res.-TSE 23.610/2019 reproduz integralmente esse
mandamento previsto na revogada Res.-TSE 23.551/2017.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060034118.2020.6.05.0037
PROCESSO

: 0600341-18.2020.6.05.0037 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(ITIRUÇU - BA)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADA

: COLIGAÇÃO ITIRUÇU NO CAMINHO CERTO

ADVOGADO : ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO (65920/BA)
ADVOGADO : HUGO MARINHO COSTA SILVA (34218/BA)
AGRAVANTE : AILTON CEZARINO DE NOVAES
ADVOGADO : ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR (11620/BA)
ADVOGADO : AILTON CEZARINO DE NOVAES (11239/BA)
ADVOGADO : JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO (16651/BA)
ADVOGADO : MARIA GABRIELA BRANDAO DE NOVAES (43063/BA)
ADVOGADO : NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA (43283/BA)
ADVOGADO : SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA (46903/BA)
AGRAVANTE : COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA RENOVADA
ADVOGADO : ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR (11620/BA)
ADVOGADO : AILTON CEZARINO DE NOVAES (11239/BA)
ADVOGADO : JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO (16651/BA)
ADVOGADO : MARIA GABRIELA BRANDAO DE NOVAES (43063/BA)
ADVOGADO : NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA (43283/BA)
ADVOGADO : SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA (46903/BA)
AGRAVANTE : LISLEWANIR ASSIS ARAUJO CORREIA
ADVOGADO : ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR (11620/BA)
ADVOGADO : AILTON CEZARINO DE NOVAES (11239/BA)
ADVOGADO : JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO (16651/BA)
ADVOGADO : MARIA GABRIELA BRANDAO DE NOVAES (43063/BA)
ADVOGADO : NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA (43283/BA)
ADVOGADO : SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA (46903/BA)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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index: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626)-0600341-18.2020.6.05.0037[Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância
do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Representação]-BAHIAITIRUÇU
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600341-18.2020.6.05.0037 (PJe) ITIRUÇU - BAHIA
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES

AGRAVANTE: AILTON CEZARINO DE NOVAES, LISLEWANIR ASSIS ARAUJO CORREIA,
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AGRAVANTE: AILTON CEZARINO DE NOVAES, LISLEWANIR ASSIS ARAUJO CORREIA,
COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA RENOVADA
Advogados do(a) AGRAVANTE: SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA - BA0046903,
NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA - BA0043283, MARIA GABRIELA BRANDAO DE NOVAES BA0043063, ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR - BA0011620, AILTON CEZARINO DE
NOVAES - BA11239, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO - BA16651-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA - BA0046903,
NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA - BA0043283, MARIA GABRIELA BRANDAO DE NOVAES BA0043063, ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR - BA0011620, AILTON CEZARINO DE
NOVAES - BA11239, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO - BA16651-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA - BA0046903,
NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA - BA0043283, MARIA GABRIELA BRANDAO DE NOVAES BA0043063, ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR - BA0011620, AILTON CEZARINO DE
NOVAES - BA11239, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO - BA16651-A
AGRAVADA: COLIGAÇÃO ITIRUÇU NO CAMINHO CERTO
Advogados do(a) AGRAVADA: HUGO MARINHO COSTA SILVA - BA0034218, ALBERTO
MARQUES GRANDIDIER NETO - BA0065920
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Ailton Cezarino de Novaes, Lislewanir Assis Araújo Correia e
pela Coligação "Experiência Renovada" contra decisão do Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia (TRE/BA) que, entendendo não haver ofensa à lei e incidente a Súmula 24 do
TSE (ID 144638588), negou seguimento ao Recurso Especial interposto em face de acórdão pelo
qual mantida a sentença que condenou os Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela prática de propaganda eleitoral irregular (ID 144637088).
No Recurso Especial (ID 144638538), os Recorrentes sustentam: i) não incidência da Súmula 24
do TSE; ii) violação aos arts. 5º, II, LV e XXXIX, 93, IX, ambos da CF; 6º, 7º, 11, 55, § 3º, 384, 489,
I e § 1º, I e IV, 1.022, I e II, 1.025 e 1.067, todos do CPC; 241 e 275 do Código Eleitoral; iii)
negativa de prestação jurisdicional quanto à ilegitimidade passiva, especificamente no que diz
respeito ao argumento de que a responsabilidade dos candidatos pressupõe a constatação de
excesso, inexistente no caso; iv) falta de provas da divulgação em redes sociais; v) ausência de
previsão de multa para o caso de violação ao art. 39, § 4º da Lei das Eleições: vi) a ação é
semelhante a outras 26 (vinte e seis) que têm o mesmo objeto, razão pela qual deveriam ter sido
julgadas em conjunto, "aplicado apenas uma multa para todas as supostas publicações irregulares".
Nas razões do Agravo (ID 144638738), reiteram os argumentos expostos no Recurso Especial,
acrescentando ser vedado "o não conhecimento do recurso com base em fundamento genérico",
bem como ofensa à competência do TSE para examinar o mérito do Recurso Especial.
Em contrarrazões (ID 144638888), a coligação "Itiruçu no Caminho Certo" manifesta-se pelo
desprovimento do Recurso.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pela negativa de seguimento do Agravo (ID 156886943).
É o breve relato. Decido.
Inicialmente, afasto a alegada usurpação de competência, pois o TSE não está vinculado ao juízo
de admissibilidade realizado na instância de origem, de modo que tal exame não impede o
exercício definitivo da admissibilidade recursal pelo órgão ad quem: "o exame do mérito recursal,
pelo Presidente do Tribunal a quo por ocasião do juízo de admissibilidade, não acarreta preclusão
que obste esta Corte Superior de exercer segundo juízo de prelibação, não havendo falar em
usurpação de competência" (AgR no REspe 0601606-72, minha relatoria, DJe de 17/03/2021).

Rejeito a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois as questões relevantes para
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Rejeito a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois as questões relevantes para
constatação da legitimidade passiva dos candidatos foram suficientemente examinadas,
assentando-se os fundamentos na teoria da asserção e na legislação aplicável à espécie.
No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8
/2010, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu repercussão geral do tema relativo à
fundamentação dos julgados e reafirmou a sua orientação no sentido de que a exigência do art. 93,
IX, da Constituição Federal não impõe que as decisões judiciais sejam exaustivamente
pormenorizadas. O julgador deve indicar, de forma clara, as razões de seu convencimento, tal
como ocorreu no caso concreto. Nesse sentido: REspe 0601263-86, minha relatoria, DJe de 4/11
/2020).
A tese de que a responsabilidade dos candidatos somente se afigura em caso de excesso (art. 241
do Código Eleitoral) é matéria controvertida, deduzida em defesa pelos Representados. Assim,
confunde-se com o mérito da ação e assim será apreciada.
Ultrapassadas as questões preliminares, o Recurso Especial não merece seguimento.
Consta dos autos que o TRE/BA, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos,
concluiu, à unanimidade de votos, que houve atos de propaganda eleitoral, "consistentes em
postagens no instagram e facebook, realizados ao arrepio da norma inserta na da Lei das Eleições,
uma vez que o nome da candidata a vice-prefeita fora veiculado em percentual inferior a 30%
exigido por lei, em comparação com a grafia do nome do candidato a prefeito". Os Recorrentes
foram condenados, solidariamente, como incursos no art. 36, § 4° da Lei das Eleições, ao
pagamento de multa prevista no § 3º: "O texto do § 3º acima destacado dispõe sobre a incidência
de reprimenda para as hipóteses de descumprimento das normas contidas no art. 36 da Lei das
Eleições, contemplando, portanto, o malferimento ao quanto regulado no seu § 4º" (ID 144637138).
Relativamente à configuração da propaganda irregular, considerada a moldura fática do acórdão,
observa-se que o exame da alegada falta de comprovação da divulgação em redes sociais
demanda o reexame de fatos e provas, providência inviável nesta sede extraordinária (Incidência
da Súmula 24 do TSE).
Os Recorrentes defendem que a responsabilidade pela propaganda eleitoral irregular seria sempre
do partido político, de modo que, a teor do art. 241 do Código eleitoral, os candidatos somente
poderiam ser chamados a responder em caso de excesso. Contudo, a tese carece de respaldo
legal, pois, em verdade, o mencionado dispositivo legal prevê justamente o contrário, ou seja, a
possibilidade de responsabilização solidária do Partido "nos excessos praticados pelos seus
candidatos e adeptos".
Quanto à imposição de sanção, verifica-se que a multa aplicada não acarretou violação a nenhum
dispositivo constitucional ou legal, considerado o entendimento já consolidado do TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL no sentido de que o descumprimento da regra prevista no § 4º do art. 36,
da Lei 9.504/997, especialmente no que diz respeito ao desatendimento do "critério legal quanto às
dimensões da letra utilizada no nome do candidato a Vice-Presidente em relação ao do titular da
chapa", enseja a incidência da penalidade prevista em seu § 3º (Rp 1086-12, Rel. Min. ADMAR
GONZAGA, publicado em sessão, data 23/09/2014; Rp 1092-19, Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE
CARVALHO NETO, publicado em sessão, data 25/09/2014; REspe 168-50, Rel. Min. JORGE
MUSSI, DJe de 15/05/2018).
Consoante fiz ver nos autos do REsp 0600065-89 (DJe de 9/8/2021), ao me manifestar
favoravelmente à imposição da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei das eleições, em caso de
descumprimento do seu § 4º, as regras referentes à publicidade eleitoral - dentre as quais se inclui
o impositivo respeito ao tamanho de letra previamente definido - têm, como uma de suas
finalidades, o objetivo de possibilitar ao eleitor a maior quantidade possível de informações sobre
os candidatos. Assim, os cidadãos devem ser informados da variedade e da riqueza de assuntos
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os candidatos. Assim, os cidadãos devem ser informados da variedade e da riqueza de assuntos
concernentes a eventuais candidatos, para que possam, dessa forma, formar livremente opinião no
processo de deliberação pública (FUX, Luiz; FRAZÃO, Carlos Eduardo. Novos Paradigmas do
Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 116-119).
É por essa razão que o acesso à informação, inserido no direito à livre manifestação do
pensamento, consagra valor essencial ao desenvolvimento democrático, pois "tanto a liberdade de
expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se
fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais
variadas opiniões sobre os governantes." (ADI 4.451, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno,
DJe de 6/3/2019).
De fato, conforme salientado por JONATAS E. M. MACHADO, "o exercício periódico do direito de
sufrágio supõe a existência de uma opinião pública autônoma, ao mesmo tempo que constitui um
forte incentivo no sentido de que o poder político atenda às preocupações, pretensões e
reclamações formuladas pelos cidadãos." (Liberdade de expressão. Dimensões constitucionais da
esfera pública no sistema eleitoral. Editora Coimbra: 2002, p. 80/81).
Nesse contexto, entendo que a interpretação do dispositivo impugnado, ao exigir não apenas a
menção ao nome do candidato a vice, mas, também, uma prudente e razoável proporcionalidade
em relação ao tamanho do nome do titular, deve ser realizada teologicamente, levando em
consideração as finalidades subjacentes às normas de propaganda eleitoral, notadamente no que
se refere à transparência das informações acessíveis ao eleitor sobre as candidaturas.
Ao impedir a superexposição do nome do titular da chapa, bem como a utilização de subterfúgios
para, de qualquer modo, camuflar o nome do vice, a norma busca atender ao figurino descrito.
Por fim, quanto ao ajuizamento de outras 26 (vinte e seis) representações eleitorais, os recorrentes
entendem que "haveria de ter aplicado apenas uma multa para todas as supostas publicações
irregulares". Sem razão, contudo.
O Acórdão regional foi enfático ao consignar que "o ajuizamento de diferentes ações, com o fim de
combater conteúdo de propaganda similar, se justifica vez que tratam as ações de postagens
diferentes, como se verifica dos endereços virtuais e URLs informadas nas peças iniciais. Por fim,
no que diz respeito à questão de ordem suscitada no petitório de id. 34078032, vê-se que restou
atendido o pedido de julgamento dos feitos oriundos da 37ª Zona Eleitoral, que envolvem a mesma
temática, na mesma sessão de julgamento, afastando-se o risco de decisões contraditórias. Cada
ação, contudo, será julgada individualmente por possuírem base fática diversa, como acima
explanado." (grifei).
Como visto, embora os fatos envolvam partes e pedidos idênticos, isso se dá pela simples razão
de que os infratores são os mesmos e a cominação legal para a irregularidade identificada é a
mesma, mas incide em cada uma das vezes em que a infração for reiterada, ou seja, em cada uma
das vezes em que a propaganda irregular for veiculada, em especial, pois tal ocorre em momentos
distintos, atingindo público variado e variável, conforme o momento de sua veiculação.
Descabido, nesse contexto, se falar em identidade de causa de pedir, pressuposto para o
reconhecimento de eventual litispendência e, consequentemente, imposição de multa única, como
pretendem os Recorrentes.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 000006943.2017.6.14.0097
PROCESSO
RELATOR

: 0000069-43.2017.6.14.0097 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(BELÉM - PA)
: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVANTE : PARTIDO LIBERAL (PL) - MUNICIPAL
ADVOGADO : DANIELY MOREIRA PIMENTEL (0018764/PA)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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index: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626)-0000069-43.2017.6.14.0097[Prestação de Contas - De Exercício Financeiro]-PARÁ-BELÉM
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0000069-43.2017.6.14.0097 (PJe) BELÉM - PARÁ
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: PARTIDO LIBERAL (PL) - MUNICIPAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELY MOREIRA PIMENTEL - PA0018764
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto pelo Diretório Municipal do Partido Liberal (PL) contra decisão do
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) que, entendendo incidentes as
Súmulas 24 do TSE e 13 do STJ, bem como desatendido o requisito imposto pelo art. 276, I, "a" do
Código Eleitoral, negou seguimento ao Recurso Especial interposto contra acórdão pelo qual
mantida desaprovadas suas contas relativas ao exercício financeiro de 2016.
No Recurso Especial (ID 150278088), amparado na violação dos arts. 1.026, § 3º do Código de
Processo Civil; 5º, XXXVI e LV da Constituição Federal; 37, §§ 5º e 11 da Lei 9.096/1995, bem
como em dissídio jurisprudencial, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a oposição dos
Embargos de Declaração teve como objetivo esclarecer omissão existente no acórdão regional, o
qual não analisou a documentação comprobatória, razão pela qual incabível a multa aplicada; (ii)
embora comprovados todos os gastos mediante a devida apresentação da documentação
pertinente, o Tribunal Regional se escusou da sua análise quando do julgamento da Prestação de
Contas; (iii) desnecessário o reexame de fatos e provas; e (iv) a jurisprudência autoriza a
aprovação das contas em razão de erros formais, passíveis de saneamento.
Nas razões do Agravo (ID 150278488), o Agravante alega, em suma: (i) a desnecessidade de
revolvimento de fatos e provas; (ii) a rejeição dos Embargos de Declaração não é suficiente para
que se repute protelatório o recurso aviado. Além disso, ficou demonstrado que houve,
efetivamente, a omissão apontada, o que afasta a sanção imposta; (iii) foram devidamente
sanados os apontamentos do setor técnico e, uma vez considerada a ausência de dolo ou de
demonstração de abuso de poder, o cenário autoriza a revisão das contas do Agravante com a sua
consequente aprovação.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral manifesta-se pela negativa de seguimento do Agravo, por
entender aplicáveis as Súmulas 24, 28 e 30 do TSE (ID 156897539).
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente observo que a alegada afronta aos arts. 37, §§ 5º e 11 da Lei 9.096/1995 pendem de
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Inicialmente observo que a alegada afronta aos arts. 37, §§ 5º e 11 da Lei 9.096/1995 pendem de
prequestionamento, circunstância que inviabiliza o exame da matéria conforme dispõe a Súmula
72 do TSE.
Além disso, não conheço da divergência jurisprudencial, pois amparada em mera transcrição de
ementa de julgados, sem que demonstrada a similitude fática entre as hipóteses confrontadas.
Incidência da Súmula 28 do TSE.
Quanto ao mais, o TRE/PA manteve desaprovadas as contas do Diretório Municipal do Partido
Liberal, referente ao ano de 2016, em razão de irregularidades graves, decorrentes da ausência de
extratos bancários em sua forma definitiva, abrangendo todo o exercício financeiro das contas
vinculadas ao Fundo Partidário, à eventual Fundação de pesquisa, doutrinação e educação política
e, finalmente, a programas de incentivo à participação feminina na política.
Segundo destaca, mesmo intimado para sanar as irregularidades apontadas, o Partido apresentou
a documentação pertinente somente após a prolação da sentença o que impede a análise das
provas, ante a ocorrência da preclusão.
Nesse contexto, o acórdão regional está alinhado à jurisprudência do TSE, segundo a qual "a
natureza jurisdicional do processo de prestação de contas importa na incidência da regra da
preclusão quando o ato processual não é praticado no momento oportuno" (PCE 42902, minha
relatoria, DJe de 23/8/2021).
No tocante ao caráter protelatório dos Embargos Declaratórios, a Corte de origem concluiu que "a
omissão apontada já fora objeto de análise e julgamento, no qual se inferiu que a juntada
intempestiva de documento deve ser desconsiderada, em razão da preclusão prevista na
legislação pertinente".
Assim, observo que os Embargos Declaratórios foram opostos com nítida pretensão de
rediscussão da matéria, inclusive mediante análise das provas. No ponto, a jurisprudência do TSE
sinaliza ser "possível aplicar a multa delineada no art. 275, § 6º, do CE na hipótese de primeiros
embargos de declaração opostos à decisão que não apresenta vício algum, em razão do mero
inconformismo da parte e de sua pretensão de promover o rejulgamento da demanda" AgR-REspe
0600790-03 (Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 19/3/2020). Nessa linha: RESpe 0600047-15,
minha relatoria, publicado em mural em 9/12/2020).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0600058-04.2020.6.13.0059
PROCESSO
RELATOR

: 0600058-04.2020.6.13.0059 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (BOM
REPOUSO - MG)
: Ministro Alexandre de Moraes

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE) - MUNICIPAL
ADVOGADO

: PAMELA SARA ANDRADE BRANDAO (1778970/MG)

ADVOGADO

: RICARDO BRANDAO (0115073/MG)

RECORRIDO

: ANTONIO ADILSON DA SILVA

ADVOGADO

: LUCAS MENDES CLEMONTE (0186907/MG)

ADVOGADO

: WELLINGTON RICARDO SABIAO (0104744/MG)
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: MAURICIO ZUCATO JUNIOR (0106549/MG)
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ELEITORAL

(11549)-0600058-04.2020.6.13.0059-[Filiação

/Desfiliação]-MINAS GERAIS-BOM REPOUSO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) Nº 0600058-04.2020.6.13.0059 (PJe) - BOM
REPOUSO - MINAS GERAIS
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE) - MUNICIPAL
Advogados do(a) RECORRENTE: RICARDO BRANDAO - MG0115073, PAMELA SARA
ANDRADE BRANDAO - MG1778970
RECORRIDO: ANTONIO ADILSON DA SILVA, PATRIOTA (PATRIOTA) - MUNICIPAL
Advogados do(a) RECORRIDO: WELLINGTON RICARDO SABIAO - MG0104744, LUCAS
MENDES CLEMONTE - MG0186907
Advogado do(a) RECORRIDO: MAURICIO ZUCATO JUNIOR - MG0106549
DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Solidariedade contra
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) que determinou a inclusão de
Antônio Adilson da Silva aos quadros de filiados do Patriota, desde 4/4/2020 (ID 132790688).
No Recurso Especial (ID 132790988), amparado na afronta aos arts. 19, caput, § 2º da Lei 9.096
/1995, o Recorrente sustenta, em síntese, a) a decadência do direito de pleitear sua inclusão em
lista, cujo prazo máximo ocorreu em 16/6/2020; e b) o desatendimento da Súmula 20 do TSE, pois
incabível a prova da filiação mediante documentos unilaterais, desprovidos de fé pública.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pelo provimento do Recurso Especial (ID 154791188).
É breve o relato. Decido.
No caso, o Tribunal Regional determinou a inclusão do Recorrido aos quadros de filiados do
Patriota, afastando, para tanto, a decadência do direito, mediante o reconhecimento de negligência
da agremiação. Compreendeu que a ficha de filiação acompanhada de declaração do partido,
apresentada em sede recursal, seriam fatores suficientes à comprovação da filiação.
Contudo, verifico que a ação somente foi ajuizada em 26/8/2020 (ID 132786888), circunstância que
desatende o art. 1º da Portaria-TSE 357/2020, que fixou o dia 16/6/2020 como "último dia para
inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de filiados pelos partidos políticos via
FILIA".
Além disso, os documentos apresentados são inservíveis à prova da filiação tempestiva, nos
termos da jurisprudência do TSE, segundo a qual "documentos produzidos unilateralmente pelo
partido, no caso, declaração da executiva estadual, ficha de filiação e ata de reunião partidária, não
se prestam a comprovar o vínculo partidário" AgR-REspe 17107 (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, DJE de 5/4/2017). Incidência da Súmula 20 do TSE.
Nessa linha, aliás, caso idêntico de minha relatoria, igualmente oriundo da Justiça Eleitoral mineira:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INDEFERIDMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO. JUNTADA UNILATERAL DE DOCUMENTOS.
COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO PARTIDÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. O art. 1º da Portaria-TSE 357/2020 fixa 16/6/2020 como "último dia para inserção do nome do
filiado prejudicado na relação especial de filiados pelos partidos políticos via FILIA".
2. Declaração produzida unilateralmente pelo partido, ficha de filiação e ata de reunião partidária
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2. Declaração produzida unilateralmente pelo partido, ficha de filiação e ata de reunião partidária
não se prestam a comprovar o vínculo partidário. Precedentes
3. Agravo Regimental desprovido. (AgR-REspe 060007018, DJe de 26/4/2021)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial do Diretório Municipal do Solidariedade,
com base no art. 36, § 7º, do RITSE, para determinar a exclusão de Antônio Adilson da Silva dos
quadros de filiados do Patriota .
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060070068.2020.6.16.0034
PROCESSO
RELATOR

: 0600700-68.2020.6.16.0034 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(IRATI - PR)
: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADO : Ministério Público Eleitoral
AGRAVANTE : SELMO DE LIMA VIEIRA
ADVOGADO : ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA (0088213/PR)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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index: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626)-0600700-68.2020.6.16.0034[Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Representação]PARANÁ-IRATI
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600700-68.2020.6.16.0034 (PJe) IRATI - PARANÁ
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: SELMO DE LIMA VIEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA - PR0088213
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Selmo de Lima Vieira contra decisão da Presidência do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) que, entendendo incidentes as Súmulas 27 e 30 do TSE
(ID 150341888), negou seguimento ao Recurso Especial, este interposto em face de acórdão que
manteve sentença pela qual imposta multa por propaganda eleitoral irregular, consistente na
publicação de conteúdo em perfil de rede social cujo endereço eletrônico não foi previamente
comunicado à Justiça Eleitoral (art. 57-B da Lei 9.504/97).
No Recurso Especial (ID 150341738), o Recorrente sustenta, em síntese, que: i) a legislação
eleitoral não exige a comunicação prévia; ii) existe "uma lacuna na legislação não se trazendo de
forma clara que devera o candidato (informar) sua rede social pessoal no momento em que realiza
o registro de candidatura"; iii) cumpriu integralmente a decisão que determinou a retirada das
postagens do ar; e iv) as mensagens publicadas não continham conteúdo ofensivo,
compreendendo apenas a divulgação de propostas.
Em suas razões (ID 150342088), o Agravante renova integralmente as razões do Recurso Especial.
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compreendendo apenas a divulgação de propostas.
Em suas razões (ID 150342088), o Agravante renova integralmente as razões do Recurso Especial.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pela negativa de seguimento do Agravo (ID 156927799).
É o breve relato. Decido.
No caso, o Agravante deixou de impugnar os fundamentos acerca da incidência das Súmulas 27 e
30 do TSE, contidos na decisão agravada, tendo se limitado a repetir ipsis litteris as razões do
Recurso Especial, em afronta ao disposto na parte final do inciso III do art. 932 do CPC/2015.
A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR é firme no sentido de que "é ônus do agravante
impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não
conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC
/2015). Aplicação do Verbete Sumular nº 26 do TSE" (AgR-AI nº 16760, Rel. Min. OG
FERNANDES, DJe de 26.8.2019). Incidência da Súmula 26/TSE.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060056532.2020.6.16.0139
PROCESSO
RELATOR

: 0600565-32.2020.6.16.0139 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(PONTA GROSSA - PR)
: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADO : COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
ADVOGADO : BRUNO GOMES DA SILVA (0094497/PR)
ADVOGADO : ELIZEU KOCAN (54081/PR)
ADVOGADO : FABRICIO FONTANA (0033955/PR)
ADVOGADO : GRACIANE DOS SANTOS LEAL (81977/PR)
ADVOGADO : HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (75822/PR)
ADVOGADO : LEANDRO SOUZA ROSA (30474/PR)
ADVOGADO : MARCELA BATISTA FERNANDES (87846/PR)
ADVOGADO : PAULO RENATO SANTOS FILHO (80064/PR)
AGRAVANTE : COLIGAÇÃO SOMOS TODOS PONTA GROSSA
ADVOGADO : CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (0058425/PR)
ADVOGADO : GUILHERME MALUCELLI (0093401/PR)
ADVOGADO : GUSTAVO BONINI GUEDES (0041756/PR)
ADVOGADO : GUSTAVO BUENO LAROCA (0101740/PR)
ADVOGADO : JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (0083449/PR)
ADVOGADO : JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (0057820/PR)
ADVOGADO : JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (0084893/PR)
ADVOGADO : JULIANO DEMIAN DITZEL (0031361/PR)
ADVOGADO : LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (0098059/PR)
ADVOGADO : RODRIGO GAIAO (0034930/PR)
AGRAVANTE : ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO : CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (0058425/PR)
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ADVOGADO : GUILHERME MALUCELLI (0093401/PR)
ADVOGADO : GUSTAVO BONINI GUEDES (0041756/PR)
ADVOGADO : GUSTAVO BUENO LAROCA (0101740/PR)
ADVOGADO : GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (0060888/PR)
ADVOGADO : JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (0083449/PR)
ADVOGADO : JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (0057820/PR)
ADVOGADO : JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (0084893/PR)
ADVOGADO : JULIANO DEMIAN DITZEL (0031361/PR)
ADVOGADO : LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (0098059/PR)
ADVOGADO : RODRIGO GAIAO (0034930/PR)
AGRAVANTE : SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
ADVOGADO : CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (0058425/PR)
ADVOGADO : GUILHERME MALUCELLI (0093401/PR)
ADVOGADO : GUSTAVO BONINI GUEDES (0041756/PR)
ADVOGADO : GUSTAVO BUENO LAROCA (0101740/PR)
ADVOGADO : JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (0083449/PR)
ADVOGADO : JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (0057820/PR)
ADVOGADO : JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (0084893/PR)
ADVOGADO : JULIANO DEMIAN DITZEL (0031361/PR)
ADVOGADO : LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (0098059/PR)
ADVOGADO : RODRIGO GAIAO (0034930/PR)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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index: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626)-0600565-32.2020.6.16.0139[Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors,
Representação]-PARANÁ-PONTA GROSSA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600565-32.2020.6.16.0139 (PJe) PONTA GROSSA - PARANÁ
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE:

SAULO

VINICIUS

HLADYSZWSKI,

ELIZABETH

SILVEIRA

SCHMIDT,

COLIGAÇÃO SOMOS TODOS PONTA GROSSA
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES PR0041756, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740, JULIANO DEMIAN DITZEL PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR0098059
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES PR0041756, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740, JULIANO DEMIAN DITZEL PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM
DA MATTA - PR0060888, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, JHONATHAN SIDNEY
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DA MATTA - PR0060888, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, JHONATHAN SIDNEY
DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059
Advogados do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, GUSTAVO BUENO
LAROCA - PR0101740, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR0057820, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449,
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI PR0098059, RODRIGO GAIAO - PR0034930
AGRAVADO: COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
Advogados do(a) AGRAVADO: FABRICIO FONTANA - PR0033955, BRUNO GOMES DA SILVA PR0094497, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA BATISTA FERNANDES PR87846-A, ELIZEU KOCAN - PR54081-A, PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR80064-A
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Elizabeth Silveira Schmidt, por Saulo Vinicius Hladyszwski e pela
Coligação "Somos todos Ponta Grossa" contra decisão do Presidente do Tribunal Regional do
Paraná (TRE/PR) que inadmitiu o Recurso Especial apresentado contra acórdão pelo qual mantida
a condenação à pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da veiculação de
propaganda eleitoral com efeito visual semelhante a outdoor, em infração ao artigo 39, §8º, da Lei
9.504/1997 (ID 134549488).
No Recurso Especial (ID 134550138), com fundamento no art. 276, I, "a" e "b" do Código Eleitoral,
os Recorrentes aduzem, em síntese: i) violação ao art. 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019,
sustentando que a Corte Regional presumiu o efeito outdoor, pois reconheceu a ausência de
informações acerca das exatas medidas dos adesivos e bandeiras e a existência de espaços entre
os elementos publicitários, de modo que deve ser afastada a multa aplicada; e ii) a existência de
dissídio jurisprudencial, apontando como paradigma julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte no Recurso Eleitoral 1241-90.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) não admitiu o Recurso Especial
ante a incidência das Súmulas 24 e 28 do TSE (ID 134550288).
Com o escopo de assegurar trânsito ao recurso, os Agravantes sustentam a inaplicabilidade das
súmulas 24 e 28 do TSE, de modo que, "uma vez demonstrada a inaplicabilidade dos dispositivos
sumulares levantados pela decisão recorrida, mostra-se necessário o provimento do agravo, com o
consequente conhecimento e futuro provimento do Recurso Especial" (fl. 8) (ID 134550488).
Em contrarrazões, a Coligação "União de Forças por Ponta Grossa" requer o não conhecimento do
Agravo ou, se conhecido, seja desprovido o Recurso Especial (ID 134550838).
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pelo não provimento do Agravo (ID 156929022).
É breve o relato. Decido.
No caso, o Tribunal de origem condenou os Recorrentes pela prática de propaganda eleitoral
irregular, consistente na exposição, em imóvel particular, de 10 (dez) bandeiras, um banner e mais
32 (trinta e dois) adesivos referentes à campanha dos candidatos ora Recorrentes, assim dispostos:
A hipótese se subsume ao art. 39, § 8º, da Lei 9.504/1997, na medida em que houve a divulgação
de peça publicitária, mediante sobreposição de placas, causando efeito visual de grande proporção.
Nos exatos termos do acórdão regional, a análise conjunta dos artefatos criou "um efeito visual
único, diante do alinhamento de continuidade do material, independentemente de as bandeiras e
adesivos estarem posicionados de forma espaçada, já que a justaposição não é essencial para a
criação do efeito outdoor".

Nessa linha, a jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, segundo a qual "para a
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Nessa linha, a jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, segundo a qual "para a
configuração do efeito outdoor, basta que o engenho, o equipamento ou o artefato publicitário,
tomado em conjunto ou não, equipara-se a outdoor, dado seu impacto visual" (AgR-REspe
0600888-69, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/9/2019).
A ratio normativa para tal proibição reside no prestígio à igualdade de chances, por se tratar de
meio oneroso e "de impacto inegavelmente maior" (AgR-AI 768451, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 5
/10/2016).
Além disso, a alegação de que as peças publicitárias, por si sós, não extrapolam o limite legal e de
que houve espaçamento entre elas não é suficiente para descaracterizar o ilícito, pois o art. 14, §
3º, da Res.-TSE 23.610/2019 dispõe que "a justaposição de propaganda que exceda as dimensões
neles estabelecidas caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se
tenha respeitado, individualmente, os limites respectivos". Dessa forma, a ofensa à norma eleitoral
não se limita ao exame individual das propagandas eleitorais, mas, essencialmente, ao contexto
em que veiculada, inclusive pela aglutinação na forma assemelhada a outdoor (AgR-REspe
0600277-98, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/9/2021), como ocorrido na hipótese.
No tocante ao dissídio jurisprudencial, o julgado do TRE/RN destacado pelos Recorrentes trata de
propaganda em muros, "de tamanho visualmente análogo aos destinados às propagandas", s
ituação diversa ao caso em análise. Assim, não demonstrada a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas, inviável o incabível o conhecimento do Recurso. Incidência da Súmula 28/TSE.
No mais, o acórdão Regional, como visto, encontra-se em consonância com a orientação
jurisprudencial do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, incidindo, na hipótese, o enunciado 30 da
Súmula desta CORTE: não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial
quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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ADVOGADO : ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO (65920/BA)
ADVOGADO : HUGO MARINHO COSTA SILVA (34218/BA)
AGRAVANTE : AILTON CEZARINO DE NOVAES
ADVOGADO : ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR (11620/BA)
ADVOGADO : AILTON CEZARINO DE NOVAES (11239/BA)
ADVOGADO : JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO (16651/BA)
ADVOGADO : MARIA GABRIELA BRANDAO DE NOVAES (43063/BA)
ADVOGADO : NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA (43283/BA)
ADVOGADO : SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA (46903/BA)
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AGRAVANTE : COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA RENOVADA
ADVOGADO : ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR (11620/BA)
ADVOGADO : AILTON CEZARINO DE NOVAES (11239/BA)
ADVOGADO : JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO (16651/BA)
ADVOGADO : MARIA GABRIELA BRANDAO DE NOVAES (43063/BA)
ADVOGADO : NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA (43283/BA)
ADVOGADO : SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA (46903/BA)
AGRAVANTE : LISLEWANIR ASSIS ARAUJO CORREIA
ADVOGADO : ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR (11620/BA)
ADVOGADO : AILTON CEZARINO DE NOVAES (11239/BA)
ADVOGADO : JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO (16651/BA)
ADVOGADO : MARIA GABRIELA BRANDAO DE NOVAES (43063/BA)
ADVOGADO : NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA (43283/BA)
ADVOGADO : SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA (46903/BA)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: AILTON CEZARINO DE NOVAES, LISLEWANIR ASSIS ARAUJO CORREIA,
COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA RENOVADA
Advogados do(a) AGRAVANTE: SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA - BA0046903,
NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA - BA0043283, MARIA GABRIELA BRANDAO DE NOVAES BA0043063, ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR - BA0011620, AILTON CEZARINO DE
NOVAES - BA11239, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO - BA16651-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA - BA0046903,
NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA - BA0043283, MARIA GABRIELA BRANDAO DE NOVAES BA0043063, ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR - BA0011620, AILTON CEZARINO DE
NOVAES - BA11239, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO - BA16651-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA - BA0046903,
NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA - BA0043283, MARIA GABRIELA BRANDAO DE NOVAES BA0043063, ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR - BA0011620, AILTON CEZARINO DE
NOVAES - BA11239, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO - BA16651-A
AGRAVADA: COLIGAÇÃO ITIRUÇU NO CAMINHO CERTO
Advogados do(a) AGRAVADA: HUGO MARINHO COSTA SILVA - BA0034218, ALBERTO
MARQUES GRANDIDIER NETO - BA0065920
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Ailton Cezarino de Novaes, Lislewanir Assis Araújo Correia e
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Trata-se de Agravo interposto por Ailton Cezarino de Novaes, Lislewanir Assis Araújo Correia e
pela Coligação "Experiência Renovada" contra decisão do Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia (TRE/BA) que, entendendo não haver ofensa à lei e incidente a Súmula 24 do
TSE (ID 152855988), negou seguimento ao Recurso Especial interposto em face de acórdão pelo
qual mantida a sentença que condenou os Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela prática de propaganda eleitoral irregular (ID 152854588).
No Recurso Especial (ID 152855938), os Recorrentes sustentam: i) não incidência da Súmula 24
do TSE; ii) violação aos arts. 5º, II, LV e XXXIX, 93, IX, ambos da CF; 6º, 7º, 11, 55, § 3º, 384, 489,
I e § 1º, I e IV, 1.022, I e II, 1.025 e 1.067, todos do CPC; 241 e 275 do Código Eleitoral; iii)
negativa de prestação jurisdicional quanto à ilegitimidade passiva, especificamente no que diz
respeito ao argumento de que a responsabilidade dos candidatos pressupõe a constatação de
excesso, inexistente no caso; iv) falta de provas da divulgação em redes sociais; v) ausência de
previsão de multa para o caso de violação ao art. 39, § 4º da Lei das Eleições: vi) a ação é
semelhante a outras 26 (vinte e seis) que têm o mesmo objeto, razão pela qual deveriam ter sido
julgadas em conjunto, "aplicado apenas uma multa para todas as supostas publicações irregulares".
Nas razões do Agravo (ID 152856188), reiteram os argumentos expostos no Recurso Especial,
acrescentando ser vedado "o não conhecimento do recurso com base em fundamento genérico",
bem como ofensa à competência do TSE para examinar o mérito do Recurso Especial.
Em contrarrazões (ID 152856338), a coligação "Itiruçu no Caminho Certo" manifesta-se pelo
desprovimento do Recurso.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pela negativa de seguimento do Agravo (ID 156886943).
É o breve relato. Decido.
Inicialmente, afasto a alegada usurpação de competência, pois o TSE não está vinculado ao juízo
de admissibilidade realizado na instância de origem, de modo que tal exame não impede o
exercício definitivo da admissibilidade recursal pelo órgão ad quem: "o exame do mérito recursal,
pelo Presidente do Tribunal a quo por ocasião do juízo de admissibilidade, não acarreta preclusão
que obste esta Corte Superior de exercer segundo juízo de prelibação, não havendo falar em
usurpação de competência" (AgR no REspe 0601606-72, minha relatoria, DJe de 17/03/2021).
Rejeito a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois as questões relevantes para
constatação da legitimidade passiva dos candidatos foram suficientemente examinadas,
assentando-se os fundamentos na teoria da asserção e na legislação aplicável à espécie.
No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8
/2010, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu repercussão geral do tema relativo à
fundamentação dos julgados e reafirmou a sua orientação no sentido de que a exigência do art. 93,
IX, da Constituição Federal não impõe que as decisões judiciais sejam exaustivamente
pormenorizadas. O julgador deve indicar, de forma clara, as razões de seu convencimento, tal
como ocorreu no caso concreto. Nesse sentido: REspe 0601263-86, minha relatoria, DJe de 4/11
/2020).
A tese de que a responsabilidade dos candidatos somente se afigura em caso de excesso (art. 241
do Código Eleitoral) é matéria controvertida, deduzida em defesa pelos Representados. Assim,
confunde-se com o mérito da ação e assim será apreciada.
Ultrapassadas as questões preliminares, o Recurso Especial não merece seguimento.
Consta dos autos que o TRE/BA, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos,
concluiu, à unanimidade de votos, que houve atos de propaganda eleitoral, "consistentes em
postagens no instagram e facebook, realizados ao arrepio da norma inserta na da Lei das Eleições,
uma vez que o nome da candidata a vice-prefeita fora veiculado em percentual inferior a 30%
exigido por lei, em comparação com a grafia do nome do candidato a prefeito". Os Recorrentes
foram condenados, solidariamente, como incursos no art. 36, § 4° da Lei das Eleições, ao
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foram condenados, solidariamente, como incursos no art. 36, § 4° da Lei das Eleições, ao
pagamento de multa prevista no § 3º: "O texto do § 3º acima destacado dispõe sobre a incidência
de reprimenda para as hipóteses de descumprimento das normas contidas no art. 36 da Lei das
Eleições, contemplando, portanto, o malferimento ao quanto regulado no seu § 4º" (ID 152854688).
Relativamente à configuração da propaganda irregular, considerada a moldura fática do acórdão,
observa-se que o exame da alegada falta de comprovação da divulgação em redes sociais
demanda o reexame de fatos e provas, providência inviável nesta sede extraordinária (Incidência
da Súmula 24 do TSE).
Os Recorrentes defendem que a responsabilidade pela propaganda eleitoral irregular seria sempre
do partido político, de modo que, a teor do art. 241 do Código eleitoral, os candidatos somente
poderiam ser chamados a responder em caso de excesso. Contudo, a tese carece de respaldo
legal, pois, em verdade, o mencionado dispositivo legal prevê justamente o contrário, ou seja, a
possibilidade de responsabilização solidária do Partido "nos excessos praticados pelos seus
candidatos e adeptos".
Quanto à imposição de sanção, verifica-se que a multa aplicada não acarretou violação a nenhum
dispositivo constitucional ou legal, considerado o entendimento já consolidado do TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL no sentido de que o descumprimento da regra prevista no § 4º do art. 36,
da Lei 9.504/997, especialmente no que diz respeito ao desatendimento do "critério legal quanto às
dimensões da letra utilizada no nome do candidato a Vice-Presidente em relação ao do titular da
chapa", enseja a incidência da penalidade prevista em seu § 3º (Rp 1086-12, Rel. Min. ADMAR
GONZAGA, publicado em sessão, data 23/09/2014; Rp 1092-19, Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE
CARVALHO NETO, publicado em sessão, data 25/09/2014; REspe 168-50, Rel. Min. JORGE
MUSSI, DJe de 15/05/2018).
Consoante fiz ver nos autos do REsp 0600065-89 (DJe de 9/8/2021), ao me manifestar
favoravelmente à imposição da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei das eleições, em caso de
descumprimento do seu § 4º, as regras referentes à publicidade eleitoral - dentre as quais se inclui
o impositivo respeito ao tamanho de letra previamente definido - têm, como uma de suas
finalidades, o objetivo de possibilitar ao eleitor a maior quantidade possível de informações sobre
os candidatos. Assim, os cidadãos devem ser informados da variedade e da riqueza de assuntos
concernentes a eventuais candidatos, para que possam, dessa forma, formar livremente opinião no
processo de deliberação pública (FUX, Luiz; FRAZÃO, Carlos Eduardo. Novos Paradigmas do
Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 116-119).
É por essa razão que o acesso à informação, inserido no direito à livre manifestação do
pensamento, consagra valor essencial ao desenvolvimento democrático, pois "tanto a liberdade de
expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se
fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais
variadas opiniões sobre os governantes." (ADI 4.451, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno,
DJe de 6/3/2019).
De fato, conforme salientado por JONATAS E. M. MACHADO, "o exercício periódico do direito de
sufrágio supõe a existência de uma opinião pública autônoma, ao mesmo tempo que constitui um
forte incentivo no sentido de que o poder político atenda às preocupações, pretensões e
reclamações formuladas pelos cidadãos." (Liberdade de expressão. Dimensões constitucionais da
esfera pública no sistema eleitoral. Editora Coimbra: 2002, p. 80/81).
Nesse contexto, entendo que a interpretação do dispositivo impugnado, ao exigir não apenas a
menção ao nome do candidato a vice, mas, também, uma prudente e razoável proporcionalidade

em relação ao tamanho do nome do titular, deve ser realizada teologicamente, levando em
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em relação ao tamanho do nome do titular, deve ser realizada teologicamente, levando em
consideração as finalidades subjacentes às normas de propaganda eleitoral, notadamente no que
se refere à transparência das informações acessíveis ao eleitor sobre as candidaturas.
Ao impedir a superexposição do nome do titular da chapa, bem como a utilização de subterfúgios
para, de qualquer modo, camuflar o nome do vice, a norma busca atender ao figurino descrito.
Por fim, quanto ao ajuizamento de outras 26 (vinte e seis) representações eleitorais, os recorrentes
entendem que "haveria de ter aplicado apenas uma multa para todas as supostas publicações
irregulares". Sem razão, contudo.
O Acórdão regional foi enfático ao consignar que "o ajuizamento de diferentes ações, com o fim de
combater conteúdo de propaganda similar, se justifica vez que tratam as ações de postagens
diferentes, como se verifica dos endereços virtuais e URLs informadas nas peças iniciais. Por fim,
no que diz respeito à questão de ordem suscitada no petitório de id. 34079732, vê-se que restou
atendido o pedido de julgamento dos feitos oriundos da 37ª Zona Eleitoral, que envolvem a mesma
temática, na mesma sessão de julgamento, afastando-se o risco de decisões contraditórias. Cada
ação, contudo, será julgada individualmente por possuírem base fática diversa, como acima
explanado." (grifei).
Como visto, embora os fatos envolvam partes e pedidos idênticos, isso se dá pela simples razão
de que os infratores são os mesmos e a cominação legal para a irregularidade identificada é a
mesma, mas incide em cada uma das vezes em que a infração for reiterada, ou seja, em cada uma
das vezes em que a propaganda irregular for veiculada, em especial, pois tal ocorre em momentos
distintos, atingindo público variado e variável, conforme o momento de sua veiculação.
Descabido, nesse contexto, se falar em identidade de causa de pedir, pressuposto para o
reconhecimento de eventual litispendência e, consequentemente, imposição de multa única, como
pretendem os Recorrentes.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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RECORRENTE : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - MUNICIPAL
ADVOGADO

: WASHINGTON RODRIGO SOUTO DE MEDEIROS (0018089/RN)

RECORRENTE : REPUBLICANOS (REPUBLICANOS) - MUNICIPAL
ADVOGADO

: WASHINGTON RODRIGO SOUTO DE MEDEIROS (0018089/RN)

RECORRENTE : SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE) - MUNICIPAL
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ADVOGADO

: WASHINGTON RODRIGO SOUTO DE MEDEIROS (0018089/RN)

RECORRIDO

: COLIGAÇÃO UNIDOS VENCEREMOS

ADVOGADO

: LUCAS DANTAS E MEDEIROS ARAUJO (0015538/RN)
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index: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549)-0600261-79.2020.6.20.0023-[Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral, Matéria Administrativa, COVID-19, Representação]-RIO GRANDE
DO NORTE-TIMBAÚBA DOS BATISTAS
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) Nº 0600261-79.2020.6.20.0023 (PJe) - TIMBAÚBA
DOS BATISTAS - RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
RECORRENTE: REPUBLICANOS (REPUBLICANOS) - MUNICIPAL, PARTIDO LIBERAL (PL) MUNICIPAL,

SOLIDARIEDADE

(SOLIDARIEDADE)

-

MUNICIPAL,

PARTIDO

DOS

TRABALHADORES (PT) - MUNICIPAL, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - MUNICIPAL,
COLIGAÇÃO UNIDOS POR DIAS MELHORES
Advogado do(a) RECORRENTE: WASHINGTON RODRIGO SOUTO DE MEDEIROS - RN0018089
Advogado do(a) RECORRENTE: WASHINGTON RODRIGO SOUTO DE MEDEIROS - RN0018089
Advogado do(a) RECORRENTE: WASHINGTON RODRIGO SOUTO DE MEDEIROS - RN0018089
Advogado do(a) RECORRENTE: WASHINGTON RODRIGO SOUTO DE MEDEIROS - RN0018089
Advogado do(a) RECORRENTE: WASHINGTON RODRIGO SOUTO DE MEDEIROS - RN0018089
Advogado do(a) RECORRENTE: WASHINGTON RODRIGO SOUTO DE MEDEIROS - RN0018089
RECORRIDO: COLIGAÇÃO UNIDOS VENCEREMOS
Advogado do(a) RECORRIDO: LUCAS DANTAS E MEDEIROS ARAUJO - RN0015538
DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial Eleitoral interposto pela Coligação "Unidos por Dias Melhores" e
pelos partidos que a compõem contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte (TRE/RN) que reconheceu a intempestividade do Recurso Eleitoral interposto contra a
sentença de procedência da representação, nos termos do art. 22 da Res.-TSE nº 23.608/2019 (ID
129924438).
No Recurso Especial (ID 129924688), com fundamento no artigo 276, I, alínea "a", do CE, o
Recorrente aduz, em síntese: i) que o acórdão contrariou o teor do art. 258 do CE, pois o caso
trata de execução de acordo firmado entre os envolvidos na campanha municipal de Timbaúba dos
Batistas/RN; e ii) "mesmo que vista a demanda sob a ótica de aplicação da lei das eleições, o
descumprimento de acordo, em execução de multa, não é matéria atinente à propaganda irregular
a atrair o prazo legal exíguo e especial de 01 (um) dia para recorrer" (fl. 05).
Sem contrarrazões.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral manifesta-se pelo provimento do Recurso Especial para
determinar o retorno dos autos a fim de que sejam apreciadas as razões do recurso eleitoral (ID
153169838).
É breve relato. Decido.
De início, observo que o Recurso Especial ora analisado é tempestivo, pois "a publicação do
acórdão no DJE ocorreu em 10/03/2021 (id. 7710971) e o recurso especial foi interposto em 11/03
/2021 (id. 7842871) satisfeito, por conseguinte, o § 1º do art. 276 do Código Eleitoral" (ID

129924738), mas não merece acolhida, pois o acórdão recorrido reconheceu com acerto a
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. 189

Brasília, quinta-feira, 14 de outubro de 2021

63

129924738), mas não merece acolhida, pois o acórdão recorrido reconheceu com acerto a
intempestividade do Recurso Eleitoral interposto contra a sentença de procedência da
representação.
Na origem, a "Coligação Unidos Venceremos" ajuizou execução de descumprimento de acordo
contra a Coligação "Unidos Por Dias Melhores" e os partidos que a compunham sob a alegação de
que teriam realizado, no dia 4/10/2020, carreata, motociata e passeata, em desacordo com decreto
municipal, deliberação da comissão de prevenção e enfrentamento de crise da COVID19 e acordo
entre partidos e coligações firmado em 25/9/2020.
O Juízo da 23ª Zona Eleitoral reconheceu a prática de propaganda eleitoral e julgou procedente
representação para condenar os Recorrentes ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), determinando, ainda, que os representados se abstivessem de realizar eventos
da mesma espécie.
O TRE/RN não conheceu do Recurso Eleitoral interposto, por considerá-lo intempestivo,
considerada a inaplicabilidade do art. 258 do Código Eleitoral ao caso. Assentou que o
procedimento adotado seria o previsto no art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019, sendo irrelevante o
nomen iuris que a parte autora tenha dado à sua ação judicial, "devendo ser recebido e
processado nos mesmos moldes das representações por propaganda eleitoral irregular".
Pois bem.
No caso em apreço, não restam dúvidas de que a hipótese versa sobre suposta prática de
propaganda eleitoral irregular, tendo em vista o descumprimento de acordo eleitoral firmado entre
as Coligações, o que leva à incidência do art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019 que assim dispõe:
"contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso, nos autos da
representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado ao recorrido o oferecimento de
contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade (Lei nº 9.504/1997, art.
96, § 8º)".
Sobre o tema, firme a jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL de que os recursos
interpostos no âmbito de representações que versem sobre propaganda eleitoral devem observar o
prazo de 24 horas para sua interposição, bem como que, "no curso do período eleitoral, os prazos
relativos às reclamações, às representações e aos pedidos de resposta previstos na Lei nº 9.504
/1997 são contínuos e peremptórios e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados" (
AREspe 0600100-68, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/4/2021.
Assim, acertada a conclusão da Corte Regional assentada no acórdão que reconheceu a
intempestividade do Recurso Eleitoral interposto contra a sentença de procedência da
representação, considerando que a decisão foi publicada no Mural Eletrônico no dia 23/10/2020
(sexta-feira - ID 129922988) e o recurso foi interposto apenas em 26/10/2020 (segunda-feira - ID
129923138).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 05 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0601698-34.2018.6.08.0000
PROCESSO
RELATOR

: 0601698-34.2018.6.08.0000 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (VITÓRIA ES)
: Ministro Alexandre de Moraes

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
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RECORRENTE : ADRIANA GONCALVES BOAS FALK
ADVOGADO

: JOSEDY SIMOES NUNES (0005277/ES)

ADVOGADO

: MARCELO SOUZA NUNES (0009266/ES)

ADVOGADO

: NICOLLE BINO JUFFO RODRIGUES (0029739/ES)

ADVOGADO

: RODRIGO FARDIN (0018985/ES)
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index: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549)-0601698-34.2018.6.08.0000-[Prestação de
Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas]ESPÍRITO SANTO-VITÓRIA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) Nº 0601698-34.2018.6.08.0000 (PJe) - VITÓRIA ESPÍRITO SANTO
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
RECORRENTE: ADRIANA GONCALVES BOAS FALK
Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO SOUZA NUNES - ES0009266, JOSEDY SIMOES
NUNES - ES0005277, RODRIGO FARDIN - ES0018985, NICOLLE BINO JUFFO RODRIGUES ES0029739
DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial interposto por Adriana Goncalves Boas Falk, candidata ao cargo de
Deputado Federal nas Eleições 2018, contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo (TRE/ES) pela qual desaprovadas suas contas de campanha (ID 132137838).
Em suas razões (ID 132139088), amparada na violação do art. 5º, LV da Constituição Federal, a
Recorrente sustenta, em síntese, que a falta de apreciação do pedido de dilação de prazo para
juntada de novos documentos ocasionou evidente cerceamento de defesa, porque não lhe foi
oportunizado novo momento para viabilizar a correção das falhas inicialmente apuradas. Entende
demonstrado o prejuízo, na medida em que não foram aceitas as provas juntadas a destempo,
bem como desaprovadas suas contas com determinação de recolhimento de R$ 2.393,52 (dois mil,
trezentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pela negativa de seguimento ao Especial, com
fundamento na Súmula 30 do TSE (ID 156289938).
É o breve relato. Decido.
O Tribunal Regional desaprovou as contas da candidata, em virtude das seguintes irregularidades: "
(i) não há comprovação de gastos no valor de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais), que
representa 21,20 % (vinte e um inteiros, e vinte décimos por cento) das despesas de campanha,
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; e (ii) houve sobra de campanha
no valor de R$ 273,52 (duzentos e setenta e três reais, e cinquenta e dois centavos), que foi
transferida para o PSL, mas deveria ter sido recolhida ao Tesouro Nacional, consoante determina o
art. 19, § 2º, Res. TSE n° 23.553/18 (que trata da prestação de contas)".
No caso, a Corte de origem rechaçou a nulidade deduzida, ao fundamento de que a prestadora
das contas foi devidamente intimada para sanar as irregularidades identificadas, tendo para tanto,
apresentado a documentação pertinente no ID 1781195, dentro do prazo previamente estabelecido
pelo art. 72, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017.
Nesse sentido, não lhe caberia novo prazo para manifestação acerca do parecer conclusivo, nem
mesmo a possibilidade de juntada de novos documentos, diante da ausência de fato novo que
assim justificasse.
Vê-se, portanto, que a conclusão adotada está alinhada à jurisprudência do TSE, no sentido de
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Vê-se, portanto, que a conclusão adotada está alinhada à jurisprudência do TSE, no sentido de
que a nova intimação do prestador de contas se encontra vinculada à existência de irregularidades
e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação,
em prestígio ao contraditório e ampla defesa. Nessa linha: AgR-REspe 060115680, Rel. Min.
EDSON FACHIN, DJe de 23/10/2020; AgR-AI 060015493, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe de 23/3/2021.Incidência da Súmula 30 do TSE.
Não fosse por isso, não consta do Recurso Especial, as razões pelas quais amparado o pedido de
dilação de prazo, nem mesmo justificativa excepcional que viabilizasse o deferimento do pedido,
de forma que o exame da matéria encontra óbice na Súmula 24 do TSE.
Finalmente, como bem aponta o Ministério Público Eleitoral, "passaram-se cinquenta e três dias
entre o pedido de prorrogação do prazo por três dias e o julgamento das contas, tempo suficiente
para que fosse juntada documentação pertinente", circunstância que corrobora com a ausência do
prejuízo e afasta eventual nulidade, em prestígio ao princípio do pas de nullité sans grief.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(11549) Nº 0000183-49.2012.6.19.0151
PROCESSO
RELATOR

: 0000183-49.2012.6.19.0151 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (TANGUÁ RJ)
: Ministro Sergio Silveira Banhos

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
RECORRENTE : FRANCISCO JOSE CARDOSO
ADVOGADO

: GLORIA REGINA FELIX DUTRA (0081959/RJ)

ADVOGADO

: LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO (0073146/RJ)

RECORRIDO

: Ministério Público Eleitoral
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index: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549)-0000183-49.2012.6.19.0151-[Condição de
Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador]-RIO
DE JANEIRO-TANGUÁ
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) Nº 0000183-49.2012.6.19.0151 (PJe) - TANGUÁ RIO DE JANEIRO
RELATOR: MINISTRO SERGIO SILVEIRA BANHOS
RECORRENTE: FRANCISCO JOSE CARDOSO
Advogados do(a) RECORRENTE: ELIANE DE OLIVEIRA CARDOSO, LUIZ PAULO DE BARROS
CORREIA VIVEIROS DE CASTRO - RJ0073146, GLORIA REGINA FELIX DUTRA - RJ0081959
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO:
Ementa: Direito Eleitoral e Processual Civil. Agravo em recurso extraordinário no recurso especial
eleitoral. Eleições 2012. Quitação eleitoral. Ausência de repercussão geral. Tema nº 731 do STF.
Negativa de seguimento.
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do TSE que negou provimento a agravo
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1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do TSE que negou provimento a agravo
interno, mantendo decisão que deu provimento ao recurso especial de Francisco José Cardoso,
deferindo seu registro de candidatura ao cargo de vereador do Município de Tanguá/RJ.
2. O acórdão recorrido assentou que: (i) conforme entendimento firmado por esta Corte Superior,
para fins de obtenção da quitação eleitoral, exige-se apenas a apresentação das contas de
campanha, nos exatos termos do estabelecido no art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997; (ii) não há
falar em violação aos princípios da moralidade, da probidade e da transparência; e (iii) inexiste
afronta ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/1988), pois não houve a alteração
das regras do jogo eleitoral em prejuízo dos pré-candidatos, uma vez que sobre o tema em
questão, prevaleceu o mesmo entendimento adotado no pleito de 2010.
3. O STF, nos autos do ARE 728.171/RJ, de relatoria do Min. Luiz Fux, firmou a tese no sentido da
inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos requisitos necessários à obtenção de
certidão de quitação eleitoral de que trata o art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 (Tema nº 731).
4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão
proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que negou provimento a agravo regimental
interposto contra a decisão monocrática - proferida pela Ministra Luciana Lóssio, relatora à época -,
que deu provimento ao recurso especial de Francisco José Cardoso, deferindo seu registro de
candidatura ao cargo de vereador do Município de Tanguá/RJ, em que pese suas contas de
campanha, referente às Eleições 2008, terem sido desaprovadas pela Justiça Eleitoral. O acórdão
recorrido contou com a seguinte ementa (ID 149608788, vol. 2, parte 7, fl. 2):
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES DE
2008. DESAPROVAÇÃO. QUITAÇÃO ELEITORAL. ART. 11, § 7°, DA LEI N° 9.504/97.
INCONSTITUCIONALIDADE.

VIOLAÇÃO

AO

PRINCÍPIO

DA

SEGURANÇA

JURÍDICA.

INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Está consolidado o entendimento de que, para fins de obtenção da quitação eleitoral, exige-se
apenas a apresentação das contas de campanha, nos exatos termos em que dispõe o art. 11, §7º,
da Lei nº 9.504/97.
2. Não há falar em violação aos princípios da moralidade, probidade e da transparência, uma vez
que, caso se verifique na prestação de contas eventuais irregularidades relativas à arrecadação ou
aos gastos dos recursos de campanha, essas poderão fundamentar a representação de que cuida
o art. 30-A da Lei n° 9.504197, cuja condenação atrai a hipótese de inelegibilidade prevista no art.
1º, j, da LC nº 64/90. (Precedente: AgR-REspe n° 376-70/MG, PSESS de 30.8.2012, rel. Min.
Arnaldo Versiani).
3. Inexiste afronta ao princípio do segurança jurídica - suscitada em razão do acolhimento, por este
Tribunal, do pedido de reconsideração no Instrução n° 1542-64, para excluir o § 2° do art. 52 da
Res.-TSE n° 23.376/2012 uma vez que as regras do jogo eleitoral não foram alteradas em prejuízo
dos pré-candidatos, tendo prevalecido, acerca do tema, o mesmo entendimento adotado no pleito
de 2010.
4. Agravo regimental a que se nega provimento".
2. O recurso extraordinário fundamenta-se no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte
recorrente alega, em síntese, que: (i) a alteração jurisprudencial promovida pelo TSE quanto à
interpretação do art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1977, no sentido de que a mera apresentação de
contas de campanha - e não mais a sua aprovação - seria apta a ensejar a quitação eleitoral,
ofendeu de forma direta os princípios da segurança jurídica, da moralidade, da probidade e do
dever de prestar contas (art. 5º, XXXVI; art. 14, § 9º, e art. 17, inc. III, todos da CF/1988; e (ii) o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 637485/RJ, consignou,
"sob o regime de repercussão geral, que as decisões do TSE que acarretassem mudança de
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"sob o regime de repercussão geral, que as decisões do TSE que acarretassem mudança de
jurisprudência no curso do pleito eleitoral ou logo após seu encerramento não se aplicariam
imediatamente ao caso concreto e somente teriam eficácia sobre outras situações em pleito
eleitoral posterior" (ID 149609088, vol. 02, parte 05, fls. 5-18).
3. Requer, ao final, que (ID 149609088, vol. 2 parte 5, fls. 5-18):
"a) Em virtude da ofensa ao princípio da segurança jurídica, seja declarada a impossibilidade de
aplicar a instrução n° 1542-64.2011.6.00.00, que alterou a Resolução 23.376/12, ao processo
eleitoral de 2012;
b) Considerando a ofensa aos princípios da moralidade, cia probidade (art. 14, § 9º, da
Constituição Federal) c ao dever de prestar contas a Justiça Eleitoral (art. 17, III, da Constituição
Federal), seja, por esse e. STF fixada a interpretação conforme a Constituição ao § 7°, art. 11 da
Lei 9.504/97, para que a expressão apresentação das contas seja entendida em seu sentido
substancial e não apenas literal, devendo a quitação eleitoral abranger, portanto, a apresentação
regular das contas;
c) Caso entendam Vossas Exce1ências que o § 7° do art. 11 da Lei 9.504/97 comporta apenas a
interpretação literal, atualmente adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral, seja declarada a
inconstitucionalidade, com redução do texto, da expressão apresentação da prestação de contas,
devendo o tema ser objeto de regulamentação pelo Tribunal Superior Eleitoral, atendendo-se os
ditames constitucionais".
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 14960988, vol. 2, parte 5, fls. 20-23 e ID 149608938, vol.
2, parte 6, fls. 1/5).
5. Em 21.11.2012, o recurso foi inadmitido pela então presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
Min. Cármem Lúcia, ao fundamento de que a alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica art. 5º, XXXVI, da CF/1988, demandaria a análise de legislação infraconstitucional - art. 11, § 7º, da
Lei nº 9.504/1997. A decisão ora agravada foi assim ementada (ID 149608938, vol. 2, parte 2, fl.
19):
"Recurso extraordinário em recurso especial eleitoral. 1) Quitação eleitoral. Desaprovação de
contas de campanha. 2) Interpretação da legislação infraconstitucional - Lei n. 9.504/97. 3) Ofensa
constitucional indireta. Recurso inadmitido".
6. Houve a interposição de agravo, com fundamento no art. 544 do antigo CPC, no qual a parte
agravante reiterou as razões deduzidas no recurso extraordinário.
7. Em 08.12.2012, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (ID 149607688, parte
12, fl. 4) e autuados como Recurso Extraordinário com Agravo nº 728179.
8. O Ministro Celso de Mello, então relator do caso no STF, mediante decisão de 15.02.2013,
determinou o sobrestamento do feito até o julgamento final da ADI 4.899/DF, Rel. Min. Luiz Fux, ao
fundamento de que a decisão da presente causa dependeria do julgamento da referida ação (ID
149608688, vol. 2, parte 9, fl. 7).
9. Em 26.04.2021, o Ministro Nunes Marques, novo relator do feito, proferiu decisão, determinando
a devolução dos autos ao TSE, sob os seguintes fundamentos (ID 149608688, vol. 2, parte 9, fls.
15-16):
"O eminente Ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento do presente recurso em
razão da questão jurídica em análise nesses autos também estar sendo objeto de julgamento na
ADI 4.8991DF. Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me
antecedeu, entendo eu ser possível o levantamento do aludido sobrestamento, forte na
inexistência de vinculação entre recursos extraordinários e ações de controle concentrado. Para
além disso, em data posterior a referido ato judicial, a respeito dos requisitos necessários a
obtenção de certidão de quitação eleitoral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
ARE 728.181/RJ, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux (Tema 731/RG), reputou tratar-se de
matéria infraconstitucional, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (com grifos
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ARE 728.181/RJ, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux (Tema 731/RG), reputou tratar-se de
matéria infraconstitucional, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (com grifos
no original):
'DIREITO ELEITORAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. ART. 11, §7º, DA LEI N. 9.504/1997. CONTROVÉRSIA QUANTO A
SUFICIÊNCIA DA MERA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL.
MATÉRIA DE TEOR INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEI N. 9.504
/1997 E DE RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. POTENCIAL DE OFENSA
MERAMENTE REFLEXA A LEI MAIOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.'
Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 731/RG,
determino a devolução dos presentes autos a instância a quo para que adote o disposto nos arts.
1.039, 1.040 e 1.041 do CPC".
10. Em 17.06.2021, a Secretaria Judiciária certificou que o Agravo no Recurso Extraordinário nº
728.187 foi julgado pelo STF (certidão ID 149608688, vol. 2, parte 9, fl. 21). Em razão disso, os
autos me vieram conclusos para decisão em 16.08.2021.
11. É o relatório. Decido.
12. De início, verifico que o recurso é tempestivo, tendo em vista a observância do prazo de 3
(três) dias -- publicação do acórdão na sessão de 25.10.2012, quinta-feira (certidão ID 149606988,
parte 8, fl. 15), e interposição do recurso em 28.10.2012, domingo (ID 149606988, parte 8, fl. 16).
Ademais, a parte está devidamente representada nos autos, há interesse recursal e a preliminar de
repercussão geral foi formulada nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal.
13. O recurso extraordinário, contudo, não deve ter seguimento.
14. No caso, verifico que o Tribunal Superior Eleitoral concluiu que: (i) conforme entendimento
firmado por esta Corte Superior, para fins de obtenção da quitação eleitoral, exige-se apenas a
apresentação das contas de campanha, nos exatos termos do estabelecido no art. 11, § 7º, da Lei
nº 9.504/1997; (ii) não há falar em violação aos princípios da moralidade, da probidade e da
transparência, considerando que, na hipótese de se verificar eventuais irregularidades relativas à
arrecadação ou aos gastos de recursos de campanha na prestação de contas, essas poderão
fundamentar a representação prevista no art. 30-A da Lei das Eleições, cuja condenação atrai a
incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, j, da LC nº 64/1990 (Precedente: AgR-REspe nº 376-70
/MG, PSESS, de 30.8.2012, rel. Min. Arnaldo Versiani); e (iii) inexistência de afronta ao princípio da
segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/1988) - "suscitada em razão do acolhimento, por este
Tribunal, do pedido de reconsideração na Instrução nº 1542-64, para excluir o § 2º do art. 52 da
Res.-TSE nº 23.376/2012" -, pois não houve a alteração das regras do jogo eleitoral em prejuízo
dos pré-candidatos, uma vez que sobre o tema em questão, prevaleceu o mesmo entendimento
adotado no pleito de 2010.
15. Consoante acima relatado, o Min. Nunes Marques, relator do caso no STF, ao proferir decisão
nestes autos, assentou que a controvérsia nele versada - requisitos necessários à obtenção de
certidão de quitação eleitoral de que trata o art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 - já foi analisada pelo
Plenário daquela Corte Suprema, por ocasião do julgamento do ARE 728.171/RJ (Tema nº 731),
de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que se decidiu pela ausência de repercussão geral,
por se tratar de matéria infraconstitucional.
16. Observo que o presente recurso extraordinário foi interposto quando em vigor o CPC, de 1973,
que, em seu art. 543-B, § 2º, incluído pela Lei nº 11.418/2006, determinava: "Negada a existência
de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não admitidos".
17. Tal sistemática foi reproduzida no art. 1.039, parágrafo único, do Código de Processo Civil
atualmente em vigor, nos seguintes termos:
"Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os
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"Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os
demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.
Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado,
serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento
tenha sido sobrestado".
18. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.039, parágrafo único, c/c o art. 1.030, I, a, ambos
do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060104881.2020.6.19.0138
PROCESSO
RELATOR

: 0601048-81.2020.6.19.0138 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(QUEIMADOS - RJ)
: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADO : Ministério Público Eleitoral
AGRAVANTE : CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ADOLPHO JABOUR AGUIAR (0187366/RJ)
ADVOGADO : DAVID AUGUSTO CARDOSO DE FIGUEIREDO (0114194/RJ)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0601048-81.2020.6.19.0138 (PJe) QUEIMADOS - RIO DE JANEIRO
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ADOLPHO JABOUR AGUIAR - RJ0187366, DAVID AUGUSTO
CARDOSO DE FIGUEIREDO - RJ0114194
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Carlos Machado de Oliveira contra decisão do Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) que, entendendo incidentes as Súmulas 24,
27, 28 e 30 do TSE (ID 149150588), negou seguimento ao Recurso Especial interposto contra
acórdão pelo qual mantida sua condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) pela prática de propaganda eleitoral negativa, em violação ao art. 57-C, § 3º, da Lei
9.504/1997.
No Recurso Especial (ID 149150388), amparado na violação dos arts. 5º, IV, IX e X da
Constituição Federal, bem como em dissídio jurisprudencial, o Recorrente sustenta, em síntese,
que: a) o conteúdo impugnado encontra abrigo na liberdade de expressão e no direito à crítica; b)
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que: a) o conteúdo impugnado encontra abrigo na liberdade de expressão e no direito à crítica; b)
no caso, as mensagens contêm apenas opinião pessoal e informações acerca do cenário político
da cidade, sem críticas abusivas ou ofensivas, sendo prova disso que o candidato sequer requereu
a interferência do Poder Judiciário para que a propaganda fosse retirada; e c) a sanção aplicada se
mostra desproporcional devendo, caso mantida a condenação, ser fixada em seu patamar mínimo,
diante da ausência de potencialidade lesiva.
Em suas razões (ID 149150838), o Agravante aponta a) a violação dos arts. 18 do Código de
Processo Civil; 36 e 96 da Lei 9.504/1997; 5º, § 4º, da Res.- TSE 22.624/2007; e 324 e 325 do
Código Eleitoral; b) descabida a aplicação da Súmula 24 do TSE, uma vez que a tese recursal se
resume a matéria eminentemente de direito; c) a jurisprudência autoriza a manifestação contrária a
candidatos ou partidos políticos, de forma que o conteúdo impugnado se mostra lícito pela mera
discussão de temas de interesse político; e d) a sanção aplicada se mostra desproporcional o que
exige sua fixação em patamar mínimo.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pelo desprovimento do Agravo, com fundamento na
Súmula 30 do TSE (ID 156902044).
É o relatório. Decido.
O Agravante deixou de impugnar os fundamentos acerca da incidência das Súmulas 27, 28 e 30
do TSE, contidos na decisão agravada, em afronta ao disposto na parte final do inciso III do art.
932 do CPC/2015.
A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR é firme no sentido de que constitui ônus do Agravante
impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não
conhecimento do recurso, por inobservância ao princípio da dialeticidade (AgR-AREspe 39479,
minha relatoria, DJe de 3/8/2021). Incidência da Súmula 26/TSE.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060059709.2020.6.05.0118
PROCESSO
RELATOR

: 0600597-09.2020.6.05.0118 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(MARAGOGIPE - BA)
: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADO : COLIGAÇÃO MARAGOGIPE FELIZ DE NOVO
ADVOGADO : NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO (42808/BA)
AGRAVANTE : VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO : LUISA DULTRA DE SOUZA (0044540/BA)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUISA DULTRA DE SOUZA - BA0044540
AGRAVADO: COLIGAÇÃO MARAGOGIPE FELIZ DE NOVO
Advogado do(a) AGRAVADO: NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO - BA0042808
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Vera Lucia Maria dos Santos contra decisão do Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA) que, entendendo incidentes as Súmulas 24 e 28 do
TSE, negou seguimento ao Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a
procedência da Representação por conduta vedada prevista no art. 73, VI, "b", da Lei 9.504/1997
(ID 134717538).
No Recurso Especial (ID 134717988), amparado na violação do preceito legal acima referenciado
e no dissídio jurisprudencial, a Recorrente sustenta, em síntese, que foi condenada por uma única
postagem em rede social, acompanhada de fotografia, incapaz de interferir no pleito vindouro.
Destaca a necessidade de informar os munícipes do recebimento de uma "lancha" para uso em
transporte escolar, conforme exige o princípio da transparência dos atos públicos. Não fosse isso,
defende que o conteúdo impugnado estava direcionado aos alunos da rede local de ensino, que
sequer são eleitores. No mais, sustenta a atipicidade da conduta, na medida em que "foi veiculada
apenas na internet, fator este que não necessita de dispêndio de recursos públicos; são fotografias
amadoras, não tendo um profissional para fazer os registros, já que não se percebe qualidade nas
imagens, muito menos técnicas contendo efeitos; foi uma publicação padrão sem enaltecer o
gestor, contendo matéria unicamente informativa".
Em suas razões, a Agravante reitera à literalidade os argumentos já apresentados no Recurso
Especial (ID 134718438).
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pela negativa de seguimento do Agravo, ante a incidência
das Súmulas 24, 26, 28 e 30 do TSE (ID 154414938).
É o breve relato. Decido.
A Agravante deixou de impugnar os fundamentos acerca da incidência das Súmulas 24 e 28 do
TSE, contido na decisão agravada, tendo repetido ipsis litteris as razões do Recurso Especial, em
afronta ao disposto na parte final do inciso III do art. 932 do CPC/2015.
A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR é firme no sentido de que "a mera reiteração das teses
defensivas sem exposição dos motivos de reforma da decisão agravada fere o princípio da
dialeticidade recursal e atrai a incidência da Súmula 26/TSE" (AI 47782, minha relatoria, DJe de 3/8
/2021). No mesmo sentido: AgR-AI nº 265-32/RJ, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de
22.10.2019; REspe 0600658-43/SP, Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJe de 6
/4/2021.
Não bastasse, o Tribunal de origem condenou a Agravante, Prefeita do município de Maragogipe
/BA, pela prática de conduta vedada, consubstanciada na realização de propaganda institucional
em período vedado, fixando a multa em cinco mil UFIRs, nos termos do art. 73, § 4º da Lei 9.504
/1997.
Nos termos do acórdão regional, o ilícito eleitoral ficou comprovado, diante da "divulgação no perfil
da Prefeitura de Maragogipe, no dia 21/09/2020 - após iniciado o período vedado a que alude o art.
73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 -, de diversas fotografias de "lanchas escolares", adquiridas pela
Secretaria Municipal de Educação para fazerem o transporte de estudantes naquele município",
acompanhado da seguinte mensagem (ID 134717688):
"Nessa quinta-feira (20), o Município recebeu a quarta das quatro novas lanchas adquiridas pela
Secretaria Municipal de Educação recentemente.
Os veículos farão o transporte dos estudantes com mais segurança e conforto pelas aguas do Rio
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Os veículos farão o transporte dos estudantes com mais segurança e conforto pelas aguas do Rio
Paraguacu, assim que o ano letivo for retomado.
A aquisição foi realizada com recursos oriundos de precatórios do antigo Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).
A Gestão Municipal acredita que investir na qualidade da educação das crianças e jovens e o
melhor caminho para transformar para melhor o futuro de Maragogipe. E o transporte escolar e de
suma importância
A jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL é firme no sentido de que a conduta
vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 possui natureza objetiva, caracterizado o ilícito
mediante a simples veiculação da publicidade institucional dentro do período vedado,
independente do intuito eleitoral (AgR-REspe 060003880, minha relatoria, DJe de 3/8/2021),
conforme se observa no caso. Incidência da Súmula 30 do TSE.
A ratio normativa visa preservar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, sem que
aquele que esteja à frente da gestão se valha da máquina pública para desvirtuar a publicidade
institucional e garantir a sua recondução ao cargo. Assim, a norma veda, de maneira objetiva, a "
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo
em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral".
Na hipótese dos autos, a peça impugnada não constitui nenhuma das hipóteses de exceção legal.
Compreensão contrária, aliás, exigiria o reexame das provas constantes dos autos, providência
vedada pela Súmula 24 do TSE.
Por fim, incabível a alegada divergência jurisprudencial, pois amparada em mera transcrição de
ementas de julgados, sem que demonstrada a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, o
que atrai a Súmula 28 do TSE.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 05 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060344226.2018.6.13.0000
PROCESSO
RELATOR

: 0603442-26.2018.6.13.0000 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(BELO HORIZONTE - MG)
: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVANTE : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - ESTADUAL
ADVOGADO : JORGE WASHINGTON CANCADO NETO (0109208/MG)
FISCAL DA
LEI
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0603442-26.2018.6.13.0000 (PJe) BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: JORGE WASHINGTON CANCADO NETO - MG0109208
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto pelo Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista contra
decisão do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) que, entendendo
incidentes as Súmulas 28 e 72 do TSE, negou seguimento ao Recurso Especial interposto contra
acórdão que desaprovou suas contas da campanha eleitoral de 2018, com determinação de i)
recolhimento do montante de R$96.340,43 (noventa e seis mil, trezentos e quarenta reais e
quarenta e três centavos), ao Tesouro Nacional; e ii) perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário por 1 (um) mês
Nas razões do Recurso Especial (ID 141853988), o Recorrente sustenta, em síntese: (i)
desnecessário o reexame de fatos e provas, sendo o caso apenas de reenquadramento jurídico;
(ii) violação dos arts. 1.022, II; 489, § 1º, IV; 373, I e 1.013 e incisos, todos do Código de Processo
Civil, diante de omissão da Corte Regional em relação à responsabilidade imputada ao órgão
partidário, por negócio jurídico firmado sem o seu conhecimento, consentimento e vontade,
circunstância claramente capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (iii) os pagamentos
de contratos de prestação de serviços pagos a mulheres e distribuídas a candidatas, que
permeiam a atividade partidária de promoção feminina na política, utilizados na campanha de 2018
somam quantia superior a R$ 38.987,00 (trinta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais); (iv)
quanto à divergência do CPF do contrato com Sra. Julia Eduarda Moreira com dados da Receita
Federal, o prestador das contas apresentou documentos comprobatórios com o regular pagamento
e contratação da despesa, o que denota sua boa fé; (v) restou devidamente comprovada a
materialidade dos serviços prestados no que toca à Nota Fiscal nº 43/2018; e (vi) a desaprovação
das contas, com a sanção aplicada de suspensão das cotas do fundo partidário por 1 mês, é
excessiva diante da malversação de apenas 9% dos recursos públicos.
No Agravo (ID 141854338), o Agravante reitera ipsis litteris as razões do especial.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral manifesta-se pela negativa de seguimento do agravo, por
entender aplicadas as Súmulas 26, 24 e 72 do TSE (ID 154741288).
É o breve relatório. Decido.
O Agravante deixou de impugnar os fundamentos contidos na decisão agravada, tendo repetido
ipsis litteris as razões do Recurso Especial, em afronta ao disposto na parte final do inciso III do
art. 932 do CPC/2015.
A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR é firme no sentido de que "a mera reiteração das teses
defensivas sem exposição dos motivos de reforma da decisão agravada fere o princípio da
dialeticidade recursal e atrai novamente a incidência da Súmula 26/TSE" (AgR-AI 39479, minha
relatoria, DJe de 3/8/2021).
Não fosse isso, o enfrentamento da tese recursal de violação aos arts. 373, I, e 1.013, ambos do
CPC, e 25 da Lei 9.504/1997 encontra óbice na Súmula 72 do TSE, diante da ausência do
indispensável requisito do prequestionamento.
Além disso, a reforma da conclusão regional, na forma em que pretendida pelo Agravante, exigiria
o vedado reexame dos fatos e provas, especialmente porque constatadas as seguintes
irregularidades pelo Tribunal de origem: i) destinação de apenas R$13.166,00 (treze mil, cento e
sessenta e seis reais) às candidaturas femininas, ou seja, menos de 13% do que cabia ao partido
destinar. No ponto, o partido alega comprovadas outras despesas por meio de cheques, o que
seria, em tese, insuficiente à comprovação da despesa e demandaria a análise dos documentos
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seria, em tese, insuficiente à comprovação da despesa e demandaria a análise dos documentos
apresentados; ii) gasto de R$3.000,00 (três mil reais) com o fornecedora Júlia Eduarda de Sena
Moreira, cujo CPF indicado na prestação de contas não encontra correspondência na base de
dados da Secretaria da Receita Federal. O partido defende sua boa-fé, diante do regular
pagamento e das provas colacionadas nos IDs 12615295 e 12615145. É inviável nesta instância, a
reapreciação dos documentos indicados; iii) não comprovada a despesa de R$900,00 (novecentos
reais) referente à nota fiscal 43/2018, na qual pretende o Agravante novamente a vedada reanálise
do ID 12616845; e iv) omissões na prestação de contas, "sendo que não informaram sobre a conta
bancária nº 28088 da agência nº 1047 do Banco Bradesco e não registraram o serviço relativo à
nota fiscal 201800000000014, no valor de R$396,00 (ID 12615795). Embora afirmem que a NF
201800000000014 fora emitida em substituição à NF 201800000031311, não foi juntada aos autos
comprovação do alegado, permanecendo a omissão de despesa apontada pelo órgão técnico" (ID
141853088). Incidência da Súmula 24 do TSE.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de oububro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060103825.2020.6.05.0074
PROCESSO
RELATOR

: 0601038-25.2020.6.05.0074 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(ÁGUA FRIA - BA)
: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADO : LEONARDO BACELAR DE ALMEIDA
ADVOGADO : THIAGO DA SILVA CERQUEIRA (0026810/BA)
AGRAVANTE : COLIGAÇÃO O FUTURO É AGORA
ADVOGADO : LUCAS SANTOS RIBEIRO (0034476/BA)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0601038-25.2020.6.05.0074 (PJe) ÁGUA FRIA - BAHIA
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: COLIGAÇÃO O FUTURO É AGORA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS SANTOS RIBEIRO - BA0034476
AGRAVADO: LEONARDO BACELAR DE ALMEIDA
Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO DA SILVA CERQUEIRA - BA0026810
DECISÃO
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Trata-se de Agravo interposto pela coligação "O futuro é agora" contra decisão do Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA) que, entendendo ausente o alegado dissenso
jurisprudencial e incidente a Súmula 24 do TSE (ID 144649038), negou seguimento a Recurso
Especial, este interposto contra acórdão que, reformando a sentença, julgou improcedente a
representação por suposta divulgação irregular de pesquisa eleitoral, afastando, assim, a
condenação do Agravado ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil
duzentos e cinco reais).
No Recurso Especial (ID 144648888), sustenta, em síntese: i) desnecessidade do reexame de
fatos e provas; ii) violação ao arts. 33, §§ 1º e 3º, da Lei 9.504/97; 4º e 17 da Res.-TSE 23.600/19,
porque está configurada a divulgação de pesquisa eleitoral - e não mera enquete - em grupos de
Whatsapp e na rede social facebook; e iii) divergência jurisprudencial.
Nas razões de Agravo (ID 144649188), reitera os argumentos expostos no Recurso Especial,
afirmando que "os dados publicados pelo Sr. Leonardo Bacelar emergiram de uma pesquisa
eleitoral sem prévio registro junto à Justiça Eleitoral, atraindo, portanto, o comando do art. 33, § 3º,
da Lei 9.504/1997".
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pelo não conhecimento do Agravo (ID 156893809).
É o breve relato. Decido.
Inicialmente, o Recurso Especial é deficiente em confrontar o caso concreto com os arestos que
pretensamente serviriam a demonstrar a divergência jurisprudencial: não houve a realização
adequada de cotejo analítico ou a demonstração de similitude fática entre os julgados paradigmas.
Nesse sentido: "Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em mera
transcrição de ementas de julgado, sem que demonstrada a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas" (AgR-REspe 390-15/AL, minha relatoria, DJe de 16.3.2021).
No caso, há somente a transcrição de trechos da ementa e dos acórdãos paradigmas com breves
anotações e conclusões construídas pelo próprio Recorrente, as quais não permitem atestar a
similitude fática entre os casos.
De fato, conforme consignado pela Presidência do TRE/BA, os casos confrontados não guardam
similitude fática com a hipótese dos autos, pois "os referidos julgados paradigmas, versam sobre
situações em que não restam dúvidas de que se tratava de pesquisa eleitoral irregular ante a
presença dos seus elementos configuradores, diferentemente do caso em análise. Isso porque o
conteúdo aqui apurado sequer chega a se caracterizar formalmente como pesquisa, tendo em vista
a ausência de seus requisitos mínimos, aproximando-se, em verdade, ao conceito de enquete".
Em razão de se tratarem de situações distintas - e pela falta de adequado cotejo analítico - deve
incidir a Súmula 28 do TSE nessa parte.
Quanto ao mais, a questão controvertida versa sobre a caracterização de divulgação irregular de
pesquisa eleitoral.
Em obra doutrinária, Rodrigo Lopez Zilio ensina que "enquete ou sondagem consiste em um mero
levantamento de opiniões, sem controle de amostra, que não utiliza método científico para sua
realização, dependendo apenas da participação espontânea do entrevistado" (Zilio, Rodrigo López.
Direito Eleitoral. 5ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. p. 433).
A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR ELEITORAL é uníssona no sentido de que "a
incidência da multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns
elementos mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o
texto pode configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não
enseja a aplicação de sanção pecuniária" (AI 38792 (Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/8
/2019).

No caso, embora o conteúdo das imagens divulgadas não conste do acórdão regional, nele se
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No caso, embora o conteúdo das imagens divulgadas não conste do acórdão regional, nele se
consigna expressamente que "as publicações questionadas apresentam conteúdo precário, sem
qualquer indicação de critério científico ou amostral ou metodológica, circunstância na qual é
possível antever a ausência de relevante grau de credibilidade. [...] a divulgação ocorreu em grupo
restrito de Whatsapp e em um comentário de publicação não identificada no Facebook, não
havendo comprovação da ampla e geral divulgação dos dados em questão." (ID 144647788).
Modificar essa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em sede especial
(Súmula 24 do TSE).
O Acórdão regional está, portanto, alinhado à jurisprudência do TSE, o que também atrai a
incidência da Súmula 30 do TSE.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060067033.2020.6.16.0034
PROCESSO
RELATOR

: 0600670-33.2020.6.16.0034 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(IRATI - PR)
: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADO : Ministério Público Eleitoral
AGRAVANTE : CRISTIANO MESQUITA
ADVOGADO : ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA (0088213/PR)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600670-33.2020.6.16.0034 (PJe) IRATI - PARANÁ
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: CRISTIANO MESQUITA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA - PR0088213
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Cristiano Mesquita contra decisão da Presidência do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) que, entendendo incidentes as Súmulas 27 e 30 do TSE
(ID 150291288), negou seguimento ao Recurso Especial, este interposto em face de acórdão que
manteve sentença pela qual imposta multa por propaganda eleitoral irregular, consistente na
publicação de conteúdo em perfil de rede social cujo endereço eletrônico não foi previamente
comunicado à Justiça Eleitoral (art. 57-B da Lei 9.504/97).
No Recurso Especial (ID 150291188), o Recorrente sustenta, em síntese, que: i) a legislação
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No Recurso Especial (ID 150291188), o Recorrente sustenta, em síntese, que: i) a legislação
eleitoral não exige a comunicação prévia; ii) existe "uma lacuna na legislação não se trazendo de
forma clara que devera o candidato (informar) sua rede social pessoal no momento em que realiza
o registro de candidatura"; iii) cumpriu integralmente a decisão que determinou a retirada das
postagens do ar; e iv) as mensagens publicadas não continham conteúdo ofensivo,
compreendendo apenas a divulgação de propostas.
Em suas razões (ID 150291488), o Agravante renova integralmente as razões do Recurso Especial.
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pela negativa de seguimento do Agravo (ID 156927684).
É o breve relato. Decido.
No caso, o Agravante deixou de impugnar os fundamentos acerca da incidência das Súmulas 27 e
30 do TSE, contidos na decisão agravada, tendo se limitado a repetir ipsis litteris as razões do
Recurso Especial, em afronta ao disposto na parte final do inciso III do art. 932 do CPC/2015.
A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR é firme no sentido de que "é ônus do agravante
impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não
conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC
/2015). Aplicação do Verbete Sumular nº 26 do TSE" (AgR-AI nº 16760, Rel. Min. OG
FERNANDES, DJe de 26.8.2019). Incidência da Súmula 26/TSE.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE(12134) Nº 0600464-34.2021.6.00.0000
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600464-34.2021.6.00.0000 TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (MARAIAL PE)
: Ministro Alexandre de Moraes
: Procurador Geral Eleitoral

REQUERENTE : ANANIAS WANDERLEY PEREIRA SANTOS
ADVOGADO

: ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA (37719/PE)

ADVOGADO

: WALBER DE MOURA AGRA (757/PE)

REQUERENTE : SERGIO DA SILVA
ADVOGADO

: ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA (37719/PE)

ADVOGADO

: WALBER DE MOURA AGRA (757/PE)

REQUERIDA

: COLIGAÇÃO UNIDOS POR MARAIAL

REQUERIDA

: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA

REQUERIDO

: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) - MUNICIPAL
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TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) Nº 0600464-34.2021.6.00.0000 (PJe) - MARAIAL PERNAMBUCO
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
REQUERENTE: SERGIO DA SILVA, ANANIAS WANDERLEY PEREIRA SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: WALBER DE MOURA AGRA - PE0000757, ALISSON
EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - PE0037719
Advogados do(a) REQUERENTE: WALBER DE MOURA AGRA - PE0000757, ALISSON
EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - PE0037719
REQUERIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) - MUNICIPAL REQUERIDA:
COLIGAÇÃO UNIDOS POR MARAIAL, COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDA:
Advogado do(a) REQUERIDA:
DECISÃO
Trata-se de Tutelas Cautelares Antecedentes (0600464-34, 0600463-49 e 0600462-64)
apresentadas por Sérgio da Silva e Ananias Wanderley Pereira Santos com vistas à concessão de
efeito suspensivo aos Recursos Especiais Eleitorais 0600697-59, 0600705-36 e 0600708-88,
interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que, dando parcial
provimento aos Recursos Eleitorais, em apreciação conjunta, julgou procedentes as três Ações
Judiciais de Investigação Eleitoral (AIJEs), para: i) declarar a inelegibilidade do primeiro
Requerente (Sérgio) e de Josivaldo Silva dos Santos, eleitos, respectivamente, para aos cargos de
Prefeito e 1º Suplente de Vereador nas eleições de 2020; e ii) cassar os diplomas do Prefeito, do
Vice-Prefeito, Ananias Wanderley Pereira Santos (segundo Requerente) e do Vereador suplente
(ID 153666738, dos autos da TUTANTANT 0600462-64).
A Corte Regional determinou ainda o afastamento imediato dos cargos, a recontagem dos votos
das eleições proporcionais e a realização de nova eleição para os cargos majoritários, a contar da
publicação do acórdão, bem como o envio dos autos ao MPE para apurar eventuais ilícitos.
Em relação ao perigo da demora, os Requerentes amparam suas alegações nos princípios
democráticos e do in dúbio pro sufrágio. Tecem considerações acerca da irreversibilidade da
decisão e dos possíveis danos a serem causados aos munícipes, caso haja a repentina quebra da
continuidade das políticas públicas implementadas, notadamente as essenciais ao controle da
pandemia ocasionada pela COVID-19.
Quanto à probabilidade do direito invocado, argumentam que os Recursos Especiais serão
providos em razão dos seguintes motivos: a) violação aos arts. 275 do Código Eleitoral, 489, § 1º,
IV e 1.022 do CPC (vício de fundamentação); 373, I, do CPC (falha na distribuição do ônus da
prova); 18 da LC 64/90 (inelegibilidade declarada com base em meros indícios e presunções); b)
inexistência de abuso de poder, o que pode ser evidenciado sem o reexame do conjunto fáticoprobatório; c) o comparecimento do primeiro Requerente no local da construção da ponte se deu
em apenas uma ocasião, não havendo "notícia ou comprovação que suas visitas foram reiteradas
ou que diante de supostas visitas houve confecção de postagens nas redes sociais"; d) inexiste
prova do aporte financeiro para realização da obra ou a entrega de água potável, sendo
evidenciada apenas a "utilização de algumas manilhas e de um trator que foi doado por vereador
(terceiro) imputado"; e) por ostentar a condição de mero beneficiário, o Primeiro Recorrente não
poderia sofrer as sanções aplicadas; e f) deve prevalecer o posicionamento da corrente vencida no
acórdão não unânime.

Após a formulação dos provimentos de natureza cautelar, a Coligação Requerida compareceu
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Após a formulação dos provimentos de natureza cautelar, a Coligação Requerida compareceu
espontaneamente ao processo, em 2/9/2021, para impugnar os pedidos e defender a decisão da
Corte Regional (ID 154180188, dos autos da TUTANTANT 0600464-34).
É o relatório. Decido.
Considerando a identidade de partes e de objetos, passo à análise conjunta das três Tutelas
Cautelares Antecedentes (processos nº 0600464-34, nº 0600463-49 e nº 0600462-64).
No caso, os Recursos Especiais, interpostos em 31/8/2021, ainda estão pendentes de juízo de
admissibilidade do Presidente do TRE/PE. Desse modo, a teor das Súmulas 634 e 635 do STF,
bem como da Jurisprudência desta CORTE SUPERIOR ELEITORAL, eventuais provimentos
cautelares devem ser postulados na origem (AC 0600342-26, Min. TARCÍSIO VIEIRA DE
CARVALHO NETO, DJe de 29/06/2018).
Por oportuno, vale registrar que atualmente essa orientação encontra-se positivada nos incisos I, II
e II do § 5º do artigo 1.029 do Código de Processo Civil.
É certo que esta CORTE admite, em casos excepcionais, a concessão de tutela cautelar para a
atribuição de efeito suspensivo a recurso especial eleitoral, "mesmo estando pendente de juízo de
admissibilidade pelo Tribunal Regional Eleitoral" (AC nº 0604067-57, Rel. Min. ADMAR GONZAGA,
DJe de 18/12/2017), posicionamento este mantido mesmo após a vigência do novo Código de
Processo Civil (AgR-AC 0600454-24, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 12/11
/2020). Contudo, no caso dos autos, inexiste qualquer reserva excepcional apta a atrair o
entendimento.
Mas ainda que assim não fosse, é certo que a concessão da Tutela Cautelar pressupõe a
conjugação necessária dos seguintes requisitos: a) instauração da jurisdição deste TRIBUNAL
SUPERIOR, ou seja, a existência de juízo positivo de admissibilidade do Recurso Especial
Eleitoral; b) que o recurso especial interposto possua viabilidade processual; c) que a postulação
de direito material veiculada tenha plausibilidade jurídica; e (d) que se demonstre, objetivamente, a
ocorrência de situação configuradora do risco de dano irreparável, ou de difícil reparação.
O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao tratar da possibilidade de se atribuir,
excepcionalmente, efeito suspensivo ao recurso que ordinariamente não o tem, indica condições
coexistentes, não alternativas, verbis: "A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por
decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil
ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso."
Contudo, tais pressupostos não se encontram presentes, pois as teses recursais não traduzem, de
forma clara, a verossimilhança imprescindível à concessão da medida cautelar aqui pretendida.
Os Autores buscam discutir, por meio da presente incidente de natureza cautelar e de cognição
sumária, as mesmas razões elencadas no Recurso Especial, as quais, pelo seu teor, demandam,
em larga escala, uma revaloração do conjunto fático-probatório.
Os Requerentes foram investigados em razão da suposta construção de uma ponte, ligando o
município de Marial/PE ao Distrito de Sertãozinho/PE, e pela distribuição de água potável aos
moradores da chamada Rua da Fumaça.
O acórdão recorrido (ID 153666738) aponta para existência de farta prova demonstrando a
presença e a participação ativa dos candidatos eleitos nos ilícitos eleitorais. Note-se que os
investigados não questionaram a veracidade das imagens, das publicações ou das informações
divulgadas nas redes sociais. a insurgência reside apenas na suposta interpretação dada pelo
Julgador para tais elementos.
Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária, não há como afastar as conclusões da
Corte Regional.

Em termos objetivos, a mera divergência de posicionamento entre os julgadores na Corte Regional
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Em termos objetivos, a mera divergência de posicionamento entre os julgadores na Corte Regional
não é suficiente, por si só, para amparar a pretensão deduzida pelos Requerentes. No caso, a
posição divergente adotada por dois julgadores na Corte Regional não revela a existência de teses
jurídicas antagônicas, mas tão somente uma compreensão diversa sobre matéria fática, cujo
exame é extremamente limitado no âmbito desta CORTE SUPERIOR ELEITORAL.
Também não há como afastar, em juízo preliminar, a gravidade dos ilícitos. Os fatos relatados no
acórdão regional são bastante relevantes, especialmente porque envolvem questões ligadas às
necessidades básicas - mobilidade e acesso à água potável - no seio de uma comunidade
extremamente carente.
Segundo dados extraídos do acórdão, "mais da metade da população, ou seja, 54,1% da
população daquele município sobrevive com rendimento nominal mensal per capita que não
desborda 1/2 salário mínimo. Ademais disso, extrai-se do mesmo panorama, o baixo índice de
desenvolvimento humano - IDH - da região" (ID 153666738, dos autos da TUTANTANT 060046264).
Nesse contexto, a influência das irregularidades no desequilíbrio do pleito ganha relevante
dimensão, na medida em que o primeiro Requerente venceu as eleições com uma diferença de
apenas 85 votos. O Distrito de Sertãozinho/PE, beneficiado pela construção da ponte, conta com
1.555 eleitores, ou seja, mais da metade dos votos recebidos pela chapa vitoriosa, a qual obteve
2.598 votos.
Ante o exposto, nego seguimento à presente às Ações Cautelares 0600464-34, 0600463-49 e
0600462-64, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Brasília, 05 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600533-66.2021.6.00.0000
PROCESSO

: 0600533-66.2021.6.00.0000 PETIÇÃO CÍVEL (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

FISCAL DA LEI : Procurador Geral Eleitoral
REQUERENTE : COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS
ADVOGADO

: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS (59589/PR)

ADVOGADO

: TAINARA PRADO LABER (92625/PR)
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index: PETIÇÃO CÍVEL (241)-0600533-66.2021.6.00.0000-[Cargo - Prefeito, Cargo - Vereador,
Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors, Representação]PARANÁ-SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600533-66.2021.6.00.0000 (PJe) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARANÁ
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
REQUERENTE: COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: TAINARA PRADO LABER - PR0092625, MIGUELANGELO
DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589
DECISÃO
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DECISÃO
Trata-se de petição de Agravo Regimental protocolada perante o PJe, no qual autuado na classe
Petição Cível e distribuído à minha relatoria, em virtude da dependência ao REspel 060029352.2020.6.16.0199.
Em suas razões (ID 156902709), a Coligação Vamos Juntos pretende a reforma da decisão
proferida nos autos da Representação por propaganda irregular pelo qual mantida sua
condenação, em razão da divulgação de peça publicitária com efeito visual de outdoor. Defende,
para tanto: i) a tempestividade recursal, uma vez equivocada a certidão de trânsito em julgado; e ii)
violados os dispositivos invocados no Recurso Especial, bem como configurado o dissídio
jurisprudencial. Sustenta que a imagem colacionada no decisum impugnado deixa claro "tratar-se
de placa de propaganda conjunta do candidato à proporcional com a candidata à majoritária, da
qual cada candidato ocupa, individualmente, uma metade". Nesse contexto, entende inviável a
compreensão de "sobreposição de placas capaz de gerar efeito outdoor, sendo adequada tão
somente a aplicação do art. 37, §2º da Lei 9.504/1997".
É breve o relatório. Decido.
Inicialmente, observo que a Representação por propaganda irregular (Respel 060029352.2020.6.16.0199) já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada desde 23/9/2021.
Além disso, certo que nas representações fundadas no art. 96 da Lei das Eleições, o prazo para
interposição de recurso é de um dia a partir da publicação da decisão do relator, nos termos do art.
27, § 6º, da Resolução TSE nº 23.608/2019 (AgR-ED-REspe 060003037, minha relatoria, DJe de
13/9/2021).
No caso, a publicação da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial Eleitoral se deu em
22/9/2021 e o protocolo, em apartado, somente foi realizado em 27/9/2021, sendo evidente a
intempestividade.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se. Após, arquive-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL(12626) Nº 060091288.2020.6.24.0027
PROCESSO

: 0600912-88.2020.6.24.0027 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
(SÃO FRANCISCO DO SUL - SC)

RELATOR

: Ministro Alexandre de Moraes

AGRAVADA

: COLIGAÇÃO SÃO CHICO EM 1º LUGAR

ADVOGADO : HENRY DAL CORTIVO JUNIOR (0030937/SC)
AGRAVANTE : CHRISTOPHER CAMARGO OLIVEIRA
ADVOGADO : ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM (0026960/SC)
AGRAVANTE : COLIGAÇÃO SÃO CHICO PODE MAIS
ADVOGADO : ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM (0026960/SC)
AGRAVANTE : JOCENYR MAXIMILIANO SCHARMITZEL
ADVOGADO : ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM (0026960/SC)
FISCAL DA
LEI

: Procurador Geral Eleitoral
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index: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626)-0600912-88.2020.6.24.0027[Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz
/Faixa, Representação]-SANTA CATARINA-SÃO FRANCISCO DO SUL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600912-88.2020.6.24.0027 (PJe) SÃO FRANCISCO DO SUL - SANTA CATARINA
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
AGRAVANTE: JOCENYR MAXIMILIANO SCHARMITZEL, CHRISTOPHER CAMARGO OLIVEIRA,
COLIGAÇÃO SÃO CHICO PODE MAIS
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM - SC0026960
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM - SC0026960
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM - SC0026960
AGRAVADA: COLIGAÇÃO SÃO CHICO EM 1º LUGAR
Advogado do(a) AGRAVADA: HENRY DAL CORTIVO JUNIOR - SC0030937
DECISÃO
Trata-se de Agravo interposto por Jocenyr Maximiliano Scharmitzel, Christopher Camargo de
Oliveira, Antônio Bernardo Vailati e Coligação "Chico Pode Mais" contra decisão do Presidente do
Tribunal Regional de Santa Catarina (TRE/SC) que, entendendo aplicável a Súmula 28 do TSE e
desatendido o requisito legal acerca da indicação do dispositivo legal violado, inadmitiu o Recurso
Especial interposto contra acórdão pelo qual mantida a procedência da Representação por
propaganda eleitoral irregular com a aplicação de multa, agora solidária, aos Representados no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com amparo nos arts. 37, § 2º, I, § 6º, da Lei 9.504/1997 e
19, § 4º, e 20, I, da Res.-TSE. 23.610/2019 (ID 144099638).
No Recurso Especial (ID 144099288), com fundamento na violação dos arts. 37, § 2º, I, e § 6º e 41
da Lei 9.504/1997, 248 do Código Eleitoral e 19, § 4º, e 20, inciso I, da Res.-TSE. 23.610/2019, os
Recorrentes alegam, em síntese, que a movimentação de cabos eleitorais e apoiadores, mediante
a utilização de bandeiras em via pública, é circunstância insuficiente à configuração do ilícito,
especialmente por ausência de prejuízo à circulação no local. Destacam, na presente hipótese,
que a correligionária presente na alegada conduta impugnada "não estava parada sobre a faixa de
segurança, mas sim realizando a travessia da pista de rolagem, o que lhe é assegurado pelo art.
70 do Código de Trânsito Brasileiro". Dessa forma, defendem ser desnecessário o reexame de
fatos e provas para afastar a conclusão regional, o que impede a incidência da Súmula 24/TSE.
Nas razões do Agravo (ID 144099788), os Representados sustentam, preliminarmente a
usurpação de competência no exame da admissibilidade recursal. Quanto ao mais, defendem: i)
devidamente demonstrada a similitude fática entre o acordão paradigma e o caso dos autos; e ii)
"na peça recursal há a límpida indicação dos dispositivos infraconstitucionais violados, bem como
os fatos que ensejariam a sua aplicação, de modo que não procede o entendimento da Tribunal de
origem sobre a ausência de demonstração da violação da norma concernente ao caso".
O Vice-Procurador-Geral Eleitoral opina pela negativa de seguimento ao Agravo (ID 156894164).
É breve o relato. Decido.
Inicialmente afasto a alegada usurpação de competência, pois o TSE não está vinculado ao juízo
de admissibilidade realizado na instância de origem, de modo que tal exame não impede o
exercício definitivo da admissibilidade recursal pelo órgão ad quem. Nessa linha: AgR-REspe
0601606-72, minha relatoria, DJe de 17/03/2021.
Além disso, observo que a ofensa aos arts. 41 da Lei 9.504/1997 e 248 do CE pende de
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Além disso, observo que a ofensa aos arts. 41 da Lei 9.504/1997 e 248 do CE pende de
prequestionamento, o que afasta a possibilidade de seu exame nesta seara, nos termos da Súmula
72 do TSE.
Por fim, não conheço da divergência jurisprudencial, pois amparada em mera transcrição de
ementas de julgados, sem que demonstrada a similitude fática entre as hipóteses confrontadas.
Incidência da Súmula 28 do TSE. Nessa linha: AgR-RESpe 39015, minha relatoria, DJe de 16/3
/2021.
Quanto ao mérito, os Agravantes foram condenados, solidariamente, ao pagamento de multa pela
divulgação de propaganda eleitoral por meio de bandeiras em calçadas públicas, a menos de 20
metros de esquinas e faixas de pedestres, prejudicando o trânsito de pessoas e veículos no local,
em desrespeito à legislação eleitoral.
Consta do acórdão regional, as seguintes fotografias que amparam a ocorrência do ilícito:
Para a Corte de origem, "é inquestionável, diante das fotografias juntadas na inicial, que a
realização de propaganda eleitoral mediante o uso de bandeiras empunhadas por cabos eleitorais
no exato local de acesso à faixa de pedestres revelou-se prejudicial ao bom andamento de
pedestre e veículos" (ID 144097988).
Neste contexto, entendeu aplicável o preceito previsto no art. 37, § 2º, I, da Lei 9.504/1997,
segundo o qual "não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que
não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos".
Assim, a reforma da conclusão regional para fins de afastar a elementar do prejuízo à circulação
no local, ou ainda asseverar que a correligionária se limitava a realizar a travessia na faixa de
pedestre no exato momento em que fotografada, demandaria nova incursão no conjunto fáticoprobatório, procedimento vedado nesta instância especial, a teor da Súmula 24/TSE.
Além disso, o entendimento do TRE/SC está alinhado à jurisprudência desta CORTE ELEITORAL
de que o permissivo para utilização de bandeiras ao longo das vias públicas exige, para a
compreensão de sua regularidade, o preenchimento dos seguintes requisitos: "mobilidade e bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos" (AgR-AI 3411-13, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 17/9
/2015), o que não ficou comprovado na hipótese dos autos. Incidência da Súmula 30 do TSE.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PUBLICADOS PELO PJE - CGE
COMUNICAÇÃO
DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600552-72.2021.6.00.0000
PROCESSO

: 0600552-72.2021.6.00.0000 DIREITOS POLÍTICOS (BRASÍLIA - DF)

RELATOR

: Corregedor Geral Eleitoral Ministro Luis Felipe Salomão

INTERESSADO

: MARIA VANESSA ALVES DE SOUSA
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Tribunal Superior Eleitoral
Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral
DIREITOS POLÍTICOS (12552) - PROCESSO DP nº 0600552-72.2021.6.00.0000 - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
INTERESSADA: MARIA VANESSA ALVES DE SOUSA
DECISÃO
Trata-se de notícia referente à perda da nacionalidade brasileira de Maria Vanessa Alves de Sousa
(Portaria/MJ nº 3.803/2021, publicada no DOU de 6/9/2021).
Consultado o sistema Elo, verificou-se a existência da inscrição nº 73733690752, da 1ª ZE/ZZ, em
situação "regular" no Cadastro Eleitoral e do registro nº 2113844000 na Base de Perda e
Suspensão de Direitos Políticos, em situação "ativo", ambos em nome da parte interessada.
Assim, determino, de ordem, o comando do código 329 (Cancelamento - Perda de Direitos
Políticos), motivo 3 - perda da nacionalidade, no histórico da mencionada inscrição.
Certificado o cumprimento desta determinação, encaminhe-se o processo à 1ª ZE/ZZ, por
intermédio da correspondente Corregedoria Regional, para conhecimento e demais medidas
cabíveis.
Cumpra-se.
RICHARD PAE KIM
Juiz Auxiliar

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600555-27.2021.6.00.0000
PROCESSO

: 0600555-27.2021.6.00.0000 DIREITOS POLÍTICOS (BRASÍLIA - DF)

RELATOR

: Corregedor Geral Eleitoral Ministro Luis Felipe Salomão

INTERESSADO

: CAROLINE MOOR WAGNER
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Tribunal Superior Eleitoral
Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral
DIREITOS POLÍTICOS (12552) - PROCESSO DP nº 0600555-27.2021.6.00.0000 - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
INTERESSADA: CAROLINE MOOR WAGNER
DECISÃO
Trata-se de notícia referente à perda da nacionalidade brasileira de Caroline Moor Wagner (Portaria
/MJ nº 3.803/2021, publicada no DOU de 6/9/2021).
Consultado o sistema Elo, verificou-se a existência da inscrição nº 56698740477, da 1ª ZE/ZZ, em
situação "regular" no Cadastro Eleitoral e do registro nº 2113742000 na Base de Perda e
Suspensão de Direitos Políticos, em situação "ativo", ambos em nome da parte interessada.
Assim, determino, de ordem, o comando do código 329 (Cancelamento - Perda de Direitos
Políticos), motivo 3 - perda da nacionalidade, no histórico da mencionada inscrição.
Certificado o cumprimento desta determinação, encaminhe-se o processo à 1ª ZE/ZZ, por
intermédio da correspondente Corregedoria Regional, para conhecimento e demais medidas
cabíveis.
Cumpra-se.
RICHARD PAE KIM
Juiz Auxiliar
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ORÇAMENTÁRIA

E

FINANCEIRA
COMUNICADO
DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO MULTA DO MÊS DE AGOSTO DE
2021
Dotação Cota

Dotação Cota

5%

95%

AVANTE

12.681,56

108.216,88

120.898,44

120.898,44

DEM

12.681,56

267.397,67

280.079,23

280.079,23

MDB

12.681,56

317.521,41

330.202,97

330.202,97

NOVO

12.681,56

160.402,45

173.084,01

173.084,01

PATRI

12.681,56

133.390,41

146.071,97

146.071,97

PC do B

12.681,56

100.335,74

113.017,30

113.017,30

PDT

12.681,56

265.860,99

278.542,55

278.542,55

PODE

12.681,56

214.322,39

227.003,95

227.003,95

PP

12.681,56

319.958,08

332.639,64

332.639,64

PPS

12.681,56

92.827,68

105.509,24

105.509,24

PR

12.681,56

304.953,82

317.635,38

317.635,38

PRB

12.681,56

290.941,60

303.623,16

303.623,16

PROS

12.681,56

119.347,26

132.028,82

132.028,82

PSB

12.681,56

316.476,26

329.157,82

329.157,82

PSC

12.681,56

103.034,37

115.715,93

115.715,93

PSD

12.681,56

335.563,60

348.245,16

348.245,16

PSDB

12.681,56

343.898,45

356.580,01

356.580,01

PSL

12.681,56

668.784,23

681.465,79

681.465,79

PSOL

12.681,56

162.495,28

175.176,84

175.176,84

PT

12.681,56

591.079,53

603.761,09

603.761,09

PTB

12.681,56

118.063,97

130.745,53

130.745,53

PV

12.681,56

92.971,98

105.653,54

105.653,54

SOLIDARIEDADE

12.681,56

113.998,63

126.680,19

126.680,19

291.675,88

5.541.842,68

5.833.518,56

5.833.518,56

Partido

Total

Total Dotação

Disponibilizado

DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO DUODÉCIMO DO MÊS DE
SETEMBRO DE 2021
Partido

Dotação

Dotação Cota

Cota 5%

95%

Total Dotação

GRU( )

Disponibilizado

AVANTE

162.154,59

1.383.730,49

1.545.885,08

1.545.885,08

DEM

162.154,59

3.419.118,13

3.581.272,72

3.581.272,72

MDB

162.154,59

4.060.032,43

4.222.187,02

4.222.187,02

NOVO

162.154,59

2.051.008,60

2.213.163,19

2.213.163,19
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PATRI

162.154,59

1.705.615,39

1.867.769,98

1.867.769,98

PC do B

162.154,59

1.282.957,06

1.445.111,65

1.445.111,65

PDT

162.154,59

3.399.469,17

3.561.623,76

PODE

162.154,59

2.740.463,53

2.902.618,12

PP

162.154,59

4.091.189,24

4.253.343,83

PPS

162.154,59

1.186.954,25

1.349.108,84

1.349.108,84

PR

162.154,59

3.899.335,14

4.061.489,73

4.061.489,73

PRB

162.154,59

3.720.165,89

3.882.320,48

3.882.320,48

PROS

162.154,59

1.526.050,56

1.688.205,15

1.688.205,15

PSB

162.154,59

4.046.668,41

4.208.823,00

4.208.823,00

PSC

162.154,59

1.317.463,46

1.479.618,05

1.479.618,05

PSD

162.154,59

4.290.731,42

4.452.886,01

4.452.886,01

PSDB

162.154,59

4.397.306,17

4.559.460,76

4.559.460,76

PSL

162.154,59

8.551.503,91

8.713.658,50

8.713.658,50

PSOL

162.154,59

2.077.768,71

2.239.923,30

PT

162.154,59

7.557.921,81

7.720.076,40 391.047,92

7.329.028,48

PTB

162.154,59

1.509.641,48

1.671.796,07

1.671.796,07

PV

162.154,59

1.188.799,22

1.350.953,81

1.350.953,81

SOLIDARIEDADE

162.154,59

1.457.659,46

1.619.814,05

1.619.814,05

Total

3.135.240,24

426.383,52
2.902.618,12

1.692.171,45

1.222.402,37

3.729.555.57 70.861.553,93 74.591.109,50 6.440.861,98

2.561.172,38

1.017.520,93

68.150.247,52

GRU (¹) - Suspensão de Cota do Fundo Partidário (decisões constantes dos processos de
prestação de contas)
PT - Processos de Prestação de Contas 977-37.2010.6.00.0000/DF e 249-25.2012.6.00.000.
PC do B - Processo de Prestação de Contas 0000994-34-2014.6.00.0000
PODEMOS - Processo de Prestação de Contas 994-4.2016.6.00.0000 e 256-12.2015.6.00.0000
PDT - Processo de Prestação de Contas 285-96.2014.6.00.0000 e 239-73.2015.6.00.0000
PSOL - Processo de Prestação de Contas 237-06.20156.00.0000
PP - Processo de Prestação de Contas 290-21.2014.6.00.0000

ÍNDICE DE ADVOGADOS
ADOLPHO JABOUR AGUIAR (0187366/RJ) 69
ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR (11620/BA) 45 45 45 57 57 57
AILTON CEZARINO DE NOVAES (11239/BA) 45 45 45 57 57 57
ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO (65920/BA) 45 57
ALINE RANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA (0004458/TO) 6
ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA (37719/PE) 77 77
ALTAIR SOARES DA ROCHA FILHO (0014966A/RN) 16 16
ANA PAULA MITIKO TAKAKI SENEM (0026960/SC) 14 14 14 14 81 81 81
ANDRE AUGUSTO DE CASTRO (0003898A/RN) 16 16
ATANASIO SAVIO (0083533/PR) 1 1
BRUNO BORGHI FRANCISCO (0337535/SP) 27
BRUNO CAPETO HAMMERSCHMIDT (0092952/RJ) 31
BRUNO GOMES DA SILVA (0094497/PR) 54
CAMILA CHRISTINA FEITOSA BENATTI FRANCISCO (0259049/SP) 27
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CAMILA CHRISTINA FEITOSA BENATTI FRANCISCO (0259049/SP) 27
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (0058425/PR) 1 1 54 54 54
DANIEL PESSOA PORTO REBELO (0018023/AL) 12
DANIELA PRADINES DE ALBUQUERQUE MONTE (0008626/AL) 12
DANIELY MOREIRA PIMENTEL (0018764/PA) 50
DAVID AUGUSTO CARDOSO DE FIGUEIREDO (0114194/RJ) 69
DEBORA SOUSA RIBEIRO (5623000A/TO) 6 6
DIEGO OSMAR PIZZATTO (0011094/MT) 41 41 41
ELIZEU KOCAN (54081/PR) 54
EVALEDA LINHARES NUNES DO VALE (4828000A/TO) 6 6
FABIANO FREIRE FEITOSA (3173/SE) 29
FABIO CUNHA ALVES DE SENA (0005036/RN) 38
FABRICIO FONTANA (0033955/PR) 54
FABRICIO JULIANO MENDES MEDEIROS (-27581/DF) 38
FELIPE CARIBE DE ANDRADE (12796/AL) 12
FERNANDO FERREIRA CORREIA LIMA (0006466/PI) 35
FRANCISCO DAMASO AMORIM DANTAS (0010450/AL) 12
GABRIEL ESPER DUARTE (0096311/PR) 33
GLORIA REGINA FELIX DUTRA (0081959/RJ) 65
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (81977/PR) 33 54
GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS (0393699/SP) 27 27 27
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (21989/PR) 33
GUILHERME MALUCELLI (0093401/PR) 1 1 54 54 54
GUSTAVO BONINI GUEDES (0041756/PR) 1 1 54 54 54
GUSTAVO BUENO LAROCA (0101740/PR) 54 54 54
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (0060888/PR) 54
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (75822/PR) 33 54
HENRY DAL CORTIVO JUNIOR (0030937/SC) 14 81
HUGO MARINHO COSTA SILVA (34218/BA) 45 57
HUGO RENATO VINHATICO DE BRITTO (0227312/SP) 27
ISMAEL RIBEIRO FARIAS (0044610/BA) 11
ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA (0088213/PR) 53 76
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO (16651/BA) 45 45 45 57 57 57
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (0083449/PR) 1 1 54 54 54
JEFFERSON RENOSTO LOPES (0269887/SP) 44
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (0057820/PR) 54 54 54
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (0084893/PR) 1 1 54 54 54
JOAO HENRIQUE FEITOSA BENATTI (0242803/SP) 27
JORDAN ROGATTE DE MOURA (56656/PR) 33
JORGE WASHINGTON CANCADO NETO (0109208/MG) 72
JOSE DA SILVA BRITO JUNIOR (19616/PI) 35
JOSE MAJULI BEZERRA FILHO (7540/RN) 16 16 16 16 16 16
JOSE RENARD DE MELO PEREIRA (3607000A/GO) 6
JOSEDY SIMOES NUNES (0005277/ES) 63
JOSEFA GUADALUPE MACHADO SOARES (0006739/SE) 29
JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA SANTANA (2674000A/TO) 6
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (0052001/PR) 1
JULIANO DEMIAN DITZEL (0031361/PR) 54 54 54
JUVENAL KLAYBER COELHO (0000182A/TO) 6
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JULIANO DEMIAN DITZEL (0031361/PR) 54 54 54
JUVENAL KLAYBER COELHO (0000182A/TO) 6
LAISE DE QUEIROZ COSTA ANDRADE (0007831/RN) 36
LEANDRO IVAN BERNARDO (0189282/SP) 24
LEANDRO SOUZA ROSA (30474/PR) 33 33 54
LUCAS DANTAS E MEDEIROS ARAUJO (0015538/RN) 61
LUCAS MENDES CLEMONTE (0186907/MG) 51
LUCAS SANTOS RIBEIRO (0034476/BA) 74
LUCIA FEITOSA BENATTI (0083511/SP) 27
LUISA DULTRA DE SOUZA (0044540/BA) 70
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (0096117/PR) 33
LUIZ HENRIQUE MASSARO (0414011/SP) 44
LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO (0073146/RJ) 65
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (0098059/PR) 1 1 54 54 54
MARCELA BATISTA FERNANDES (87846/PR) 33 54
MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO (0167008/SP) 40
MARCELO JOSE ORTEGA (4009820A/SP) 40
MARCELO SOUZA NUNES (0009266/ES) 63
MARCOS CESAR MINUCI DE SOUSA (0129397/SP) 24 24
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (0049649/PR) 33 33
MARIA GABRIELA BRANDAO DE NOVAES (43063/BA) 45 45 45 57 57 57
MARIA LETICIA ARMIATO DE SOUZA (0433683/SP) 27
MARINA CURAN DA SILVA (0419456/SP) 27
MATHEUS HOLANDA WILLEY RAMOS (0018021/AL) 12
MAURICIO ZUCATO JUNIOR (0106549/MG) 51
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS (59589/PR) 80
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO (42808/BA) 70
NICOLLE BINO JUFFO RODRIGUES (0029739/ES) 63
NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA (43283/BA) 45 45 45 57 57 57
PAMELA SARA ANDRADE BRANDAO (1778970/MG) 51
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (0090525/PR) 1 1
PAULO RENATO SANTOS FILHO (80064/PR) 54
PEDRO MARCELO DA COSTA MOTA (0010439/AL) 12
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (0103194/PR) 1 1
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (0058415/PR) 1 1
RICARDO ARAUJO LEAL DO PRADO (0011394/PI) 35
RICARDO BRANDAO (0115073/MG) 51
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (0088286/PR) 1 1
RICARDO MARTINS JUNIOR (0054071/DF) 38
RODRIGO DELGADO DA SILVA (0011152/AL) 12
RODRIGO FARDIN (0018985/ES) 63
RODRIGO GAIAO (0034930/PR) 1 1 54 54 54
RUY MALDONADO JUNIOR (0115558/SP) 27
SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA (46903/BA) 45 45 45 57 57 57
SERGIO RODRIGO DO VALE (5470000A/TO) 6 6
SIMONE GONCALVES RIBEIRO FARIAS (0055886/BA) 11 11
SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA (0002433/TO) 6
TAINARA PRADO LABER (92625/PR) 80
TANIA MARIA NOBREGA SA HAMMERSCHMIDT (0100544/RJ) 31
THALES HENRIQUE BERTUCCI (0398935/SP) 24
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TANIA MARIA NOBREGA SA HAMMERSCHMIDT (0100544/RJ) 31
THALES HENRIQUE BERTUCCI (0398935/SP) 24
THIAGO BALDUINO CENTURION (0385867/SP) 27
THIAGO DA SILVA CERQUEIRA (0026810/BA) 74
THIAGO JOFRE DANTAS DE FARIA (8345/RN) 16 16 16 16 16 16 16
THIAGO MARTINS DAS NEVES (0171655/RJ) 31
THIAGO SANTOS MATOS (8999/SE) 29
VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS (0003812/RN) 16
VITOR GABRIEL DE MOURA GONCALVES (0218241/RJ) 31
WALBER DE MOURA AGRA (757/PE) 77 77
WASHINGTON RODRIGO SOUTO DE MEDEIROS (0018089/RN) 61 61 61 61 61 61
WEDSON JULIANO VIEIRA RAMOS (0006894/SE) 29
WELLINGTON RICARDO SABIAO (0104744/MG) 51
WESLEY ARAUJO CARDOSO (5509/SE) 29 29

ÍNDICE DE PARTES
ACRISIO GOMES JUNIOR 16
ADILTON DOMINGOS SACHETTI 41
ADRIANA GONCALVES BOAS FALK 63
AILTON CEZARINO DE NOVAES 45 57
ALBERTO LUIZ GUIMARAES IECIN 31
ALPHIO FORMIGONI JUNIOR 24
ANA FABRICIA DE ARAUJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA 16
ANANIAS WANDERLEY PEREIRA SANTOS 77
ANDERSON VIDAL DOS SANTOS 41
ANTONIA VALDA DE SOUZA 35
ANTONIO ADILSON DA SILVA 51
ANTONIO BERNARDO VAILATTI 14
ANTONIO JAIR ABREU FARIAS 6
CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA 69
CAROLINE MOOR WAGNER 84
CHRISTOPHER CAMARGO OLIVEIRA 14 81
CIPRIANO ALVES DA COSTA NETO 38
COLIGAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO COM TRABALHO 29
COLIGAÇÃO EXPERIENCIA E JUVENTUDE POR ELISIÁRIO 27
COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA RENOVADA 45 57
COLIGAÇÃO ITIRUÇU NO CAMINHO CERTO 45 57
COLIGAÇÃO MARAGOGIPE FELIZ DE NOVO 70
COLIGAÇÃO MUDA CONDEÚBA 11
COLIGAÇÃO O FUTURO É AGORA 74
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA 1 77
COLIGAÇÃO POR UMA ESTÂNCIA FORTE, MODERNA E INOVADORA 29
COLIGAÇÃO PROSPERA ARAPONGAS 33
COLIGAÇÃO QUEM AMA CUIDA 1
COLIGAÇÃO SANTA ADÉLIA NO NOVO MOMENTO 24
COLIGAÇÃO SOMOS TODOS PONTA GROSSA 54
COLIGAÇÃO SÃO CHICO EM 1º LUGAR 14 81
COLIGAÇÃO SÃO CHICO PODE MAIS 14 81
COLIGAÇÃO UNIDOS POR DIAS MELHORES 61
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COLIGAÇÃO UNIDOS POR DIAS MELHORES 61
COLIGAÇÃO UNIDOS POR MARAIAL 77
COLIGAÇÃO UNIDOS VENCEREMOS 61
COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 54
COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS 80
COLIGAÇÃO VIRADOURO NO CAMINHO CERTO 44
CRISTIANO MESQUITA 76
DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL 38
DINAILDE JOAO DO NASCIMENTO 11
DULCE FERREIRA PAGANI MIRANDA 6
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 54
FABIO FERREIRA DE ABREU 27
FERNANDA COSTA BEZERRA 16
FRANCISCO JOSE CARDOSO 65
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO 1
GENARO FERNANDES DA SILVA FILHO 16
GUILHERME COLOMBO DA SILVA 24
IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO 16
JEFFERSON MONIK GONCALO LIMA DE MELO 16
JOCENYR MAXIMILIANO SCHARMITZEL 14 81
JOSE HAROLDO NUNES DE AZEVEDO 6
LEONARDO BACELAR DE ALMEIDA 74
LISLEWANIR ASSIS ARAUJO CORREIA 45 57
LUIZ VARELA DA SILVA 36
MAICON LOPES FERNANDES 44
MARCELO JOSE ORTEGA 40
MARCIO SOUZA SANTOS 29
MARCOS SANDES 12
MARIA VANESSA ALVES DE SOUSA 83
MARILSA STAUB VENDRAMETTO 33
MARIO AUGUSTO FERREIRA DE FARIAS GUEDES 16
MATEUS HENRIQUE MARION 27
MYLLENA SANNEZA DE LIMA BULHOES FERREIRA 16
Ministério Público Eleitoral 6 16 16 31 53 65 69 76
NILTON BANDEIRA FRANCO 6
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - ESTADUAL 72
PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) - MUNICIPAL 61
PARTIDO LIBERAL (PL) - MUNICIPAL 50 61
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) - MUNICIPAL 12
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - MUNICIPAL 35 61
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) - MUNICIPAL 77
PATRIOTA (PATRIOTA) - MUNICIPAL 51
Procurador Geral Eleitoral
38
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41
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45
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6
53

11
54

12
57

14

16

61

63

24
65

27
69

29
70

31
72

33
74

35
76

36
77

38
80

81
RAIMUNDO FERNANDES SOARES 16
REPUBLICANOS (REPUBLICANOS) - ESTADUAL 41
REPUBLICANOS (REPUBLICANOS) - MUNICIPAL 61
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI 54
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REPUBLICANOS (REPUBLICANOS) - MUNICIPAL 61
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI 54
SELMO DE LIMA VIEIRA 53
SERGIO DA SILVA 77
SERGIO JACINTO DA SILVA 29
SERGIO ONOFRE DA SILVA 33
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA 11
SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE) - MUNICIPAL 51 61
SUELI GOMES CRISANTO REINALDO 16
TARCISIO REINALDO DA SILVA 16
THIAGO AUGUSTO FONSECA GOMES 16
TITO MAGNO DE OLIVEIRA GARCIA 29
VALDECIR FERREIRA DE SOUZA 27
VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS 70

ÍNDICE DE PROCESSOS
AREspE 0000069-43.2017.6.14.0097 50
AREspE 0000097-29.2016.6.11.0000 41
AREspE 0000370-37.2016.6.26.0017 40
AREspE 0600231-35.2020.6.20.0026 38
AREspE 0600326-72.2020.6.18.0074 35
AREspE 0600341-18.2020.6.05.0037 45
AREspE 0600348-10.2020.6.05.0037 57
AREspE 0600368-27.2020.6.26.0098 44
AREspE 0600381-28.2020.6.05.0060 11
AREspE 0600530-95.2020.6.24.0027 14
AREspE 0600548-04.2020.6.26.0111 24
AREspE 0600565-32.2020.6.16.0139 54
AREspE 0600597-09.2020.6.05.0118 70
AREspE 0600654-82.2020.6.26.0040 27
AREspE 0600670-33.2020.6.16.0034 76
AREspE 0600700-68.2020.6.16.0034 53
AREspE 0600912-88.2020.6.24.0027 81
AREspE 0601038-25.2020.6.05.0074 74
AREspE 0601048-81.2020.6.19.0138 69
AREspE 0601052-42.2020.6.16.0061 33
AREspE 0603442-26.2018.6.13.0000 72
DP 0600552-72.2021.6.00.0000 83
DP 0600555-27.2021.6.00.0000 84
PetCiv 0600533-66.2021.6.00.0000 80
PetCiv 0600559-64.2021.6.00.0000 38
REspEl 0000183-49.2012.6.19.0151 65
REspEl 0000220-27.2016.6.20.0016 16
REspEl 0600058-04.2020.6.13.0059 51
REspEl 0600066-71.2020.6.19.0072 31
REspEl 0600131-48.2020.6.02.0037 12
REspEl 0600222-12.2020.6.16.0147 1
REspEl 0600259-25.2020.6.25.0006 29
REspEl 0600261-79.2020.6.20.0023 61
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REspEl 0600261-79.2020.6.20.0023 61
REspEl 0600438-71.2020.6.20.0046 36
REspEl 0601698-34.2018.6.08.0000 63
RO-El 0601463-39.2018.6.27.0000 6
TutCautAnt 0600464-34.2021.6.00.0000 77
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