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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- DECISÕES
Lei da “Ficha Limpa” e hipóteses de inelegibilidade - 10
A Lei da “Ficha Limpa” é compatível com a Constituição e pode ser aplicada a atos e fatos ocorridos
anteriormente à edição da LC 135/2010. Essa a conclusão do Plenário ao julgar procedente pedido formulado
em duas ações declaratórias de constitucionalidade e improcedente o em ação direta de inconstitucionalidade,
todas por votação majoritária. As primeiras foram ajuizadas pelo Partido Popular Socialista - PPS e pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo por objeto a integralidade da LC 135/2010 — que
alterou a LC 64/90, para instituir hipóteses de inelegibilidade —, e a última, pela Confederação Nacional das
Profissões Liberais - CNPL, em face do art. 1º, I, m, do mesmo diploma [“Art. 1º São inelegíveis: I - para
qualquer cargo: ... m) os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão
profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se o
ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário”] — v. Informativos 647 e 650. Preliminarmente,
reiterou-se que a análise do Colegiado cingir-se-ia às hipóteses de inelegibilidade introduzidas pela LC
135/2010.
Lei da “Ficha Limpa” e hipóteses de inelegibilidade - 11
No mérito, ressaltou-se que o diploma normativo em comento representaria significativo avanço democrático
com o escopo de viabilizar o banimento da vida pública de pessoas que não atenderiam às exigências de
moralidade e probidade, considerada a vida pregressa, em observância ao que disposto no art. 14, § 9º, da CF
(“Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger
a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e
a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”). Enfatizou-se, outrossim, que a norma seria
fruto de iniciativa popular, a evidenciar o esforço da população brasileira em trazer norma de aspecto
moralizador para a seara política. Não obstante, assinalou-se eventual caráter contramajoritário do Supremo, o
qual não estaria vinculado às aspirações populares.
Lei da “Ficha Limpa” e hipóteses de inelegibilidade - 12
Assentou-se que os critérios eleitos pelo legislador complementar estariam em harmonia com a Constituição e
que a LC 135/2010 deveria ser apreciada sob a ótica da valorização da moralidade e da probidade no trato da
coisa pública, da proteção ao interesse público. Além disso, os dispositivos adversados ostentariam o
beneplácito da adequação, da necessidade e da razoabilidade. O Min. Luiz Fux, relator, teceu considerações
sobre o princípio da presunção de inocência e repeliu a alegação de que a norma o ofenderia. Aduziu que o
exame desse postulado não deveria ser feito sob enfoque penal e processual penal, e sim no âmbito eleitoral,
em que poderia ser relativizado. O Min. Joaquim Barbosa, na assentada anterior, relembrara que inelegibilidade
não seria pena, motivo pelo qual incabível a incidência do princípio da irretroatividade da lei, notadamente, da
presunção de inocência às hipóteses de inelegibilidade. A Min. Rosa Weber, após escorço histórico sobre o
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tema, discorreu que o princípio estaria relacionado à questão probatória no processo penal, a obstar a imposição
de restrições aos direitos dos processados antes de um julgamento. Sinalizou, todavia, que a presunção de
inocência admitiria exceções por não ser absoluta. Ademais, frisou que o postulado não seria universalmente
compreendido como garantia que perdurasse até o trânsito em julgado e que irradiaria efeitos para outros ramos
do direito. No campo eleitoral, especialmente no que se refere à elegibilidade, consignou a prevalência da
proteção do público e da coletividade. Explicitou, ainda, que as inelegibilidades decorreriam de julgamento por
órgão colegiado, sem necessidade de trânsito em julgado. Esclareceu, no ponto, que a própria lei complementar
teria previsto a possibilidade de correção, por órgão recursal, de eventuais irregularidades na decisão (“Art. 26C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se
referem as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do art. 1º poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade
sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente
requerida, sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso”).
Lei da “Ficha Limpa” e hipóteses de inelegibilidade - 13
Na sequência, a Min. Cármen Lúcia ressurtiu que nos debates da constituinte, adotara-se o princípio da não
culpabilidade penal e que, no caso, estar-se-ia em sede de direito eleitoral. Relativamente à não exigência de
trânsito em julgado, o Min. Ricardo Lewandowski rechaçou eventual conflito com o art. 15, III, da CF, ao
ponderar que o legislador escolhera por sobrelevar os direitos previstos no art. 14, § 9º, do mesmo diploma. O
Min. Ayres Britto asseverou que a Constituição, na defesa da probidade administrativa, teria criado uma
espécie de processo legal eleitoral substantivo, que possuiria dois conteúdos: o princípio da respeitabilidade
para a representação da coletividade e o direito que tem o eleitor de escolher candidatos honoráveis. Arrematou
que a lei complementar seria decorrência da saturação do povo com os maus-tratos infligidos à coisa pública e
que as matérias relativas a retroação, corporação, órgão colegiado, presunção de inocência já teriam sido
exaustivamente debatidas no Congresso Nacional quando da análise da lei. O Min. Marco Aurélio, por sua vez,
anotou que o conceito alusivo à vida pregressa seria aberto. Aquiesceu ao elastecimento do prazo de
inelegibilidade previsto em alíneas da lei vergastada e salientou tratar-se de opção político-normativa — a não
implicar inelegibilidade por prazo indeterminado —, a qual não permitiria ao STF atuar como legislador
positivo e adotar, impropriamente, a detração. Mencionou, ainda, que esta Corte proclamara não poder haver a
execução da pena antes do trânsito em julgado da decisão condenatória e que o preceito não versaria sobre
inelegibilidade.
Lei da “Ficha Limpa” e hipóteses de inelegibilidade - 14
Assim, no pertinente à ação declaratória proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(ADC 30/DF), ficaram parcialmente vencidos os Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de
Mello e Cezar Peluso, Presidente. O relator declarava inconstitucionais, em parte, as alíneas e [“os que forem
condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação
até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: ...”] e l [“os que forem
condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena”] do inciso I do art. 1º da LC 64/90, com a redação conferida pela LC 135/2010,
para, em interpretação conforme a Constituição, admitir a redução, do prazo de 8 anos de inelegibilidades
posteriores ao cumprimento da pena, do prazo de inelegibilidade decorrido entre a conde-nação e o seu trânsito
em julgado (detração).
Lei da “Ficha Limpa” e hipóteses de inelegibilidade - 15
O Min. Dias Toffoli, tendo em conta a aplicação do princípio da presunção de inocência às causas de
inelegibilidade previstas na LC 135/2010, entendia incompatível com a Constituição vedar a participação no
pleito eleitoral de condenados por suposta prática de ilícitos criminais, eleitorais ou administrativos, por órgãos
judicantes colegiados, mesmo antes da definitividade do julgado. Razão pela qual declarava a
inconstitucionalidade das expressões “ou proferida por órgão colegiado” contidas nas alíneas d, [“os que
tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político,
para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito)
anos seguintes”], e, h [“os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que
beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para a eleição na qual concorrem ou tenham
sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes”] e l do inciso I do art. 1º e
“ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral” dispostas nas alíneas j [“os que forem condenados, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta
vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo
prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição”] e p [“a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas
responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão, observando-se o procedimento
previsto no art. 22”] do preceito. Em consequência, enunciava a inconstitucionalidade, por arrastamento: a) do
caput do art. 15; b) da expressão “independente da apresentação de recurso” inserida no parágrafo único do art.
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15; c) dos artigos 26-A e 26-C, caput e §§ 1º, 2º e 3º, todos da LC 64/90, com as alterações promovidas pela LC
135/2010; e d) do art. 3º da LC 135/2010.
Lei da “Ficha Limpa” e hipóteses de inelegibilidade - 16
Além disso, conferia interpretação conforme às alíneas m e o [“os que forem demitidos do serviço público em
decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o
ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário”] do inciso I do art. 1º, I, para esclarecer que a causa
de inelegibilidade somente incidiria após a condenação definitiva no âmbito administrativo, de forma que o
prazo de inelegibilidade começaria a contar a partir da decisão final administrativa definitiva. Igual solução
propugnava quanto à alínea q [“os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados
compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido
exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8
(oito) anos”], no intuito de que: a) a expressão “por decisão sancionatória” pressupusesse decisão
administrativa definitiva e b) o termo “sentença” fosse interpretado como decisão judicial transitada em
julgado, consoante o art. 95, I, da CF. Atribuía interpretação conforme à expressão “aplicando-se o disposto no
inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários
que houverem agido nessa condição”, prevista na parte final da alínea g [“os que tiverem suas contas relativas
ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa
ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a
partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os
ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição”], com o objetivo de
explicar que os Chefes do Poder Executivo, ainda quando atuassem como ordenadores de despesas, submeterse-iam aos termos do art. 71, I, da CF. Por fim, declarava a inconstitucionalidade da alínea n [“os que forem
condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem
desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de
inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão que reconhecer a fraude”], uma vez que instituíra
ilícito autônomo capaz de gerar, por si, espécie de condenação ou hipótese autônoma de inelegibilidade.
Lei da “Ficha Limpa” e hipóteses de inelegibilidade - 17
O Min. Gilmar Mendes, de início, enfatizava o forte teor simbólico da lei complementar e, no ponto,
vislumbrava não ser possível relativizar princípios constitucionais para atender anseios populares. Ressaltava a
existência de outros mecanismos postos à disposição dos cidadãos e dos diversos grupos com o fulcro de
impedir a candidatura e a consequente eleição de pessoas inaptas, sob o enfoque da probidade administrativa e
da moralidade para o exercício do mandato eletivo, a saber: o voto, a escolha de candidatos no âmbito dos
partidos políticos e o controle das candidaturas pelos cidadãos eleitores, cidadãos candidatos e partidos.
Reprochava a dispensa do trânsito em julgado. Enaltecia que a exigência de coisa julgada para a suspensão de
direitos políticos como sanção em ação de probidade não significaria dispensa da probidade administrativa ou
da moralidade para o exercício de mandato eletivo. Todavia, consagraria a segurança jurídica como
fundamento estruturante do Estado Democrático de Direito. Em passo seguinte, também dava interpretação
conforme a Constituição à parte final da alínea g, no sentido de que o Chefe do Poder Executivo, ainda quando
atuasse como ordenador despesa, sujeitar-se-ia aos termos do art. 71, I, da CF. Quanto à alínea m, registrava
que essa disposição traria restrição grave a direito político essencial a ser praticada por órgãos que não
possuiriam competência constitucional para fazê-lo e que operariam segundo uma miríade de regras
disciplinares a dificultar fiscalização segura e eficiente por parte do Estado. Relativamente à alínea o,
asseverava que, para que se amoldasse à dogmática constitucional de restrição de direito fundamental,
impenderia emprestar interpretação conforme a Constituição ao dispositivo a fim de restringir a pena de
inelegibilidade às hipóteses de demissão que guardassem conexão direta com a sanção de improbidade
administrativa. Acompanhava o Min. Dias Toffoli no que se referia à alínea n. No mesmo diapasão, declarava a
inconstitucionalidade da expressão “ou proferida por órgão colegiado” inserta nas alíneas e e l, pois necessário
o trânsito em julgado, além de caracterizado o excesso do legislador, em ofensa ao princípio da
proporcionalidade. Vencido no tópico, acatava a detração sugerida pelo relator.
Lei da “Ficha Limpa” e hipóteses de inelegibilidade - 18
Ao seu turno, o Min. Celso de Mello observava que a iniciativa popular não poderia legitimar nem justificar a
formulação de leis que transgredissem a Constituição e que pudessem implicar, a partir de sua incidência,
supressão ou limitação de direitos fundamentais, já que estes comporiam núcleo insuscetível de reforma, até
mesmo por efeito de deliberação do Congresso Nacional quando no desempenho de seu poder reformador. Em
seguida, distinguia inelegibilidade inata — resultante diretamente da existência de certas situações, a exemplo
das relações de parentesco ou conjugais — da cominada — típica sanção de direito eleitoral que restringiria a
capacidade eleitoral passiva de qualquer cidadão, na medida em que o privaria, mesmo que temporariamente,
do exercício de um direito fundamental, qual seja, o de participação política. Abordava a questão da presunção
de inocência, no sentido de não admitir a possibilidade de que decisão ainda recorrível pudesse gerar
inelegibilidade. Confirmava a validade constitucional das alíneas c, d, f, h, j, p e q do inciso I do art. 1º da LC
135/2010. Relativamente à alínea g, na mesma linha dos votos proferidos pelos Ministros Dias Toffoli e Gilmar
Mendes, dava interpretação conforme, de sorte que o inciso II do art. 71 da CF fosse aplicado a todos os
ordenadores de despesa, mas elucidava que o Chefe do Executivo, ainda quando atuasse nessa condição de
ordenador de despesas, submeter-se-ia ao tribunal de contas e ao Poder Legislativo, nos termos do inciso I da
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citada norma constitucional. Acatava a interpretação conforme atribuída pelo Min. Dias Toffoli no que dizia
respeito às alíneas m e o, contudo, acrescentava a esta última, consoante defendido pelo Min. Gilmar Mendes, a
necessidade de que a demissão do serviço público guardasse conexão com atos de improbidade administrativa.
Assentava, ainda, a inconstitucionalidade das alíneas e e l. Por derradeiro, vencido na parte referente à
presunção de inocência, acolhia a proposta do relator no tocante à detração, bem como sua formulação original
quanto à alínea k [“o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, os
membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras
Municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de
autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição
Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se
realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos
subsequentes ao término da legislatura”] com o fito de que compreendesse somente a renúncia efetivada após a
instauração de processo, não em face de mera representação ou de sim-ples denúncia que qual-quer cidadão
pudesse fazer à Câmara contra o Presidente da República ou deputado.
Lei da “Ficha Limpa” e hipóteses de inelegibilidade - 19
O Presidente dessumiu que, para a presunção de inocência, não importaria que as medidas gravosas ou lesivas
fossem de ordem criminal ou não, haja vista que se objetivaria preservar a condição do réu, enquanto não
julgado, de não ser tratado como coisa. Logo, se não condenado, nenhuma medida restritiva em sua esfera
jurídica lhe poderia ser imposta com base em juízo de culpabilidade ainda não formado em caráter definitivo.
Seguia o Min. Gilmar Mendes, no concernente à alínea m, ao fundamento de que a causa de inelegibilidade
vinculada a decisões de órgãos corporativos e profissionais conferiria a ente não estatal o poder de retirar um
direito público subjetivo, que deveria ser tratado no campo da área pública. Assentia com as
inconstitucionalidades por arrastamento sugeridas pelo Min. Dias Tofolli e, no mais, acompanhava-o
integralmente.
Lei da “Ficha Limpa” e hipóteses de inelegibilidade - 20
No tocante à ação declaratória ajuizada pelo PPS (ADC 29/DF) — na qual requerida também a incidência do
diploma adversado a atos e fatos jurídicos anteriores ao seu advento —, o Min. Luiz Fux afirmou que a
consideração desses, para fins de aplicação da LC 135/2010, não macularia o princípio constitucional da
irretroatividade das leis. O Min. Dias Toffoli, ao destacar a inexistência de direito adquirido a regime jurídico
de elegibilidade, reputou que a aplicação do diploma não diria respeito à retroatividade ou a novas causas de
inelegibilidade, mas sim à incidência em processos eleitorais vindouros, cujo marco temporal único para o
exame das condições de elegibilidade seria o registro da candidatura. Se assim não fosse, ter-se-ia duplo regime
jurídico de inelegibilidades num mesmo processo eleitoral, a concorrer candidatos submetidos à LC 135/2010 e
outros, à legislação anterior. Sublinhou que, se uma norma passasse a exigir novas condições para que alguém
fosse candidato, essa inovação, não obstante pautada em fato pretérito, somente deveria valer para processos
eleitorais futuros, visto que a criação de novo critério selecionador de condições subjetivas de elegibilidade —
que, necessariamente, operar-se-ia para o futuro —, buscaria esses requisitos no passado. Concluiu que o
princípio da anterioridade eleitoral (CF, art. 16) evitaria a criação de cláusulas de inelegibilidade casuísticas.
Nesse contexto, a Min. Rosa Weber vislumbrou que a elegibilidade seria condição a ser averiguada por ocasião
de cada pleito eleitoral segundo a lei da época, não havendo que se falar em direito adquirido. Ademais, as
hipóteses de inelegibilidade consagradas na norma em tela teriam caráter geral e aplicar-se-iam a todos, para o
futuro, ou seja, apenas para as próximas eleições.
Lei da “Ficha Limpa” e hipóteses de inelegibilidade - 21
A Min. Cármen Lúcia realçou que o que se passaria na vida de alguém não se desapegaria de sua história, de
forma que, quando um cidadão se propusesse a ser o representante dos demais, a vida pregressa comporia a
persona que se ofereceria ao eleitor e seu conhecimento haveria de ser de interesse público, a fim de se chegar à
conclusão de sua aptidão — que a Constituição diria moral e proba — para esse mister. O direito marcaria,
traçaria a etapa e os dados dessa vida passada que precisariam ser levados em conta. Apontou que a norma
impugnada pregaria e confirmaria cada qual dos princípios constitucionais. O Min. Ricardo Lewandowski
rememorou inexistir retroatividade, porquanto não se cuidaria de sanção, porém de condição de elegibilidade.
O Min. Ayres Britto citou que a Constituição, em seu § 9º do art. 14, teria autorizado a lei complementar a
criar, estabelecer requisitos (pré-requisitos) de configuração do direito de se candidatar. Não dissera restrições
ao exercício de direito. Seriam, ao contrário, pressupostos que, se não preenchidos, afastariam o próprio direito
à candidatura.
Lei da “Ficha Limpa” e hipóteses de inelegibilidade - 22
Vencido o relator, que julgava o pleito parcialmente procedente, nos termos já explicitados. Vencidos, em
maior extensão, os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e Presidente, que, por rejeitarem
a retroação, reputavam-no improcedente. O primeiro acentuava o caráter retroativo da lei complementar e
determinava sua aplicação apenas aos fatos ocorridos após a sua vigência, respeitada a anualidade eleitoral (CF,
art. 16). O segundo, tendo em conta o princípio da segurança jurídica, aludia ser cláusula pétrea o respeito às
situações aperfeiçoadas nos termos da legislação da época, de forma que a lei seria válida e abarcaria atos e
fatos que tivessem ocorrido após junho de 2010. Abordava que, se assim não fosse, aqueles que claudicaram
deveriam ter tido uma premonição quanto a vinda à balha dessa lei. O terceiro afastava a incidência dessas
novas hipóteses de inelegibilidade a contextos pretéritos, bem como desses novos prazos, dilatados de três para
oito anos. Advertia que o reconhecimento da possibilidade de o legislador imputar a situações já consumadas e
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aperfeiçoadas no passado, conforme o ordenamento positivo então vigente, a irradiação de novo e
superveniente efeito limitador do direito fundamental de participação política, importaria em ofensa à cláusula
inscrita no art. 5º, XXXV, da CF. Reconhecia que esta teria por finalidade impedir formulações casuísticas ad
personam ou ad hoc de leis, considerados fatos pretéritos conhecidos do legislador. Por sua vez, o último
manifestava que a extensão de efeitos restritivos para atos jurídicos stricto sensu cometidos no passado trataria
os sujeitos desses atos como absolutamente incapazes, ao abstrair a vontade na sua prática e a esta atribuir um
efeito jurídico. Além disso, transformar-se-ia a lei em ato estatal de caráter pessoal, de privação de bem jurídico
de pessoas determinadas, a caracterizar confisco de cidadania.
Lei da “Ficha Limpa” e hipóteses de inelegibilidade - 23
Ao cabo, no que concerne à ação direta, repeliu-se a alegação de inconstitucionalidade da alínea m, ao
fundamento de que, em suma, a condenação por infração ético-profissional demonstraria a inaptidão para
interferência em gestão da coisa pública. Vencidos os Ministros Dias Toffoli, Celso de Mello e Presidente, que
julgavam o pedido parcialmente procedente pelas razões já referidas. Vencido, integralmente, o Min. Gilmar
Mendes, que declarava a pretensão procedente, na íntegra, pois a permissão concedida atentaria contra o
direito, pela insegurança jurídica que geraria, ao conferir a decisão disciplinar de órgão de controle profissional
eficácia de restrição a direitos políticos.
ADC 29/DF, rel. Min. Luiz Fux, 15 e 16.2.2012. (ADC-29)
ADC 30/DF, rel. Min. Luiz Fux, 15 e 16.2.2012. (ADC-30)
ADI 4578/DF, rel. Min. Luiz Fux, 15 e 16.2.2012. (ADI-4578)
INF STF 655 (13 a 24 de fevereiro de 2012)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
- RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 23.368 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1816-28.2011.6.00.0000 – CLASSE 26 –
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: Dispõe sobre a implantação do ponto eletrônico na Justiça Eleitoral.
Publicada em 5.3.2012
RESOLUÇÃO Nº 23.369 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 228-83.2011.6.00.0000 – CLASSE 26 –
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: Dispõe sobre a elaboração de plano de obras e a padronização das construções de cartórios eleitorais
no âmbito da Justiça Eleitoral.
Publicada em 6.3.2012
RESOLUÇÃO N° 23.371 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1783-38.2011.6.00.0000 - CLASSE 26 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Ementa: Dispõe sobre o Planejamento Estratégico no âmbito da Justiça Eleitoral e dá outras providências.
Publicada em 9.3.2012
RESOLUÇÃO Nº 23.374 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1815-43.2011.6.00.0000 – CLASSE 26 –
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL
Relatora: Ministra Cármen Lúcia
Ementa: Institui o Sistema de Gerenciamento de Urnas e Suprimentos – LogusWeb no âmbito da Justiça
Eleitoral.
Publicada em 5.3.2012
RESOLUÇÃO Nº 23.376 - INSTRUÇÃO Nº 1542-64.2011.6.00.0000 – CLASSE 19 – BRASÍLIA –
DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Arnaldo Versiani
Ementa: Dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês
financeiros e, ainda, sobre a prestação de contas nas eleições de 2012.
Publicada em 5.3.2012
RESOLUÇÃO Nº 23.377 - INSTRUÇÃO Nº 1162-41.2011.6.00.0000 – CLASSE 19 – BRASÍLIA –
DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Arnaldo Versiani
Ementa: Altera a Resolução-TSE nº 23.370/2011, que dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas
ilícitas em campanha eleitoral nas eleições de 2012.
Publicada em 5.3.2012
5

- ACÓRDÃOS
CONSULTA Nº 1721-95.2011.6.00.0000 – CLASSE 10 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Gilson Dipp
Ementa: CONSULTA. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DESAPROVADAS OU NÃO APRESENTADAS. SUSPENSÃO. COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
REPASSE. FUNDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Infere-se da análise do art. 37 da Lei nº 9.096/95 que o Diretório Nacional, no caso de não apresentar ou ter
desaprovada a sua prestação de contas, não pode recolher à Fundação o percentual da respectiva cota do Fundo
Partidário que foi suspensa por decisão da Justiça Eleitoral.
2. Consulta respondida negativamente.
Publicado em 2.3.2012
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1787-75.2011.6.00.0000 – CLASSE 22 – ESPIGÃO ALTO DO
IGUAÇU – PARANÁ
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CHEFIA DO PODER EXECUTIVO. DUPLA VACÂNCIA.
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES. ART. 81, § 1º, CF/88. OBSERVÂNCIA NÃO OBRIGATÓRIA. LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL. ELEIÇÕES DIRETAS. SOBERANIA POPULAR. MÁXIMA EFETIVIDADE.
SEGURANÇA DENEGADA.
1. O art. 81, § 1º, da CF/88 não é de reprodução obrigatória pelos entes municipais. Precedente do STF. Assim,
compete à Lei Orgânica Municipal dispor acerca da modalidade de eleição no caso de dupla vacância no Poder
Executivo Municipal.
2. Na espécie, o art. 61, I, da Lei Orgânica do Município de Espigão Alto do Iguaçu/PR prescreve que, na
hipótese de vacância nos três primeiros anos do mandato, a nova eleição será realizada noventa dias após o
fato, cabendo aos eleitos complementar o período dos seus antecessores. No entanto, nada dispõe a respeito da
modalidade dessas eleições – direta ou indireta. Desse modo, deve-se conferir máxima efetividade à soberania
popular com a realização de eleições diretas. Precedente: MS 704-24/CE, de minha relatoria, DJe de 30.8.2011.
3. Segurança concedida.
Publicado em 2.3.2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.327 (1647-85.2004.6.00.0000) – CLASSE 19 – BRASÍLIA –
DISTRITO FEDERAL
Relatora: Ministra Cármen Lúcia
Ementa: Tribunal Superior Eleitoral. Proposta para a criação de cargos efetivos e funções comissionadas
destinados aos cartórios eleitorais não contemplados pela Lei n. 10.832/2004. Minuta de projeto de lei com a
respectiva justificação. Aprovação.
Publicado em 6.3.2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1806-81.2011.6.00.0000 – CLASSE 26 – CURITIBA – PARANÁ
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALISTAMENTO. VOTO. INDÍGENA. CATEGORIZAÇÃO
ESTABELECIDA EM LEI ESPECIAL. "ISOLADO". "EM VIAS DE INTEGRAÇÃO". INEXISTÊNCIA.
ÓBICE LEGAL. CARÁTER FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO. DOCUMENTO. REGISTRO
CIVIL DE NASCIMENTO OU ADMINISTRATIVO DA FUNAI.
1. A atual ordem constitucional, ao ampliar o direito à participação política dos cidadãos, restringindo o
alistamento somente aos estrangeiros e aos conscritos,
enquanto no serviço militar obrigatório, e o exercício do voto àqueles que tenham suspensos seus direitos
políticos, assegurou-os, em caráter facultativo, a todos
os indígenas, independentemente da categorização estabelecida na legislação especial infranconstitucional
anterior, observadas as exigências de natureza
constitucional e eleitoral pertinentes à matéria, como a nacionalidade brasileira e a idade mínima.
2. Os índios que venham a se alfabetizar, devem se inscrever como eleitores, não estando sujeitos ao
pagamento de multa pelo alistamento extemporâneo, de
acordo com a orientação prevista no art. 16, parágrafo único, da Res.-TSE 21.538, de 2003.
3. Para o ato de alistamento, faculta-se aos indígenas que não disponham do documento de registro civil de
nascimento a apresentação do congênere administrativo expedido pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
Publicado em 8.3.2012
CONSULTA Nº 1.722 (39187-94.2009.6.00.0000) – CLASSE 10 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL
Relatora: Ministra Cármen Lúcia
Ementa: Consulta. Deputado federal. Eleições para os Municípios cuja criação foi convalidada pela Emenda
Constitucional n. 57/2008. Realização simultânea com o pleito municipal do ano de 2012. Art. 29, inc. I, da
Constituição da República; e art. 1º, parágrafo único, inc. II, da Lei
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n. 9.504/1997. Precedentes. Instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 105 da Lei
n. 9.504/1997
Publicado em 15.3.2012
ACÓRDÃOS - REPRESENTAÇÃO Nº 1109-94.2010.6.00.0000 – CLASSE 42 – BRASÍLIA – DISTRITO
FEDERAL
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Ementa: REPRESENTAÇÃO. PROGRAMA PARTIDÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PROMOÇÃO PESSOAL. COMPARAÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÕES.
CARÁTER SUBLIMINAR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL.
REJEIÇÃO.
LITISPENDÊNCIA.
CONEXÃO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
PROCEDÊNCIA.
1. Identificada a conexão entre representações ajuizadas separadamente, por ser-lhes comuns o objeto e a causa
de pedir, determina-se sua reunião para julgamento conjunto.
2. O Ministério Público Eleitoral é parte legítima para o ajuizamento de representação pelo desvio de finalidade
em programa partidário, com fundamento na CF/88 e na LC 75/93.
3. A ostensiva realização de propaganda eleitoral em espaço de propaganda partidária, com o objetivo de
divulgar determinada candidatura, de obter apoio por intermédio do voto e de promover com exclusividade a
pessoa de filiado impõe a aplicação de penalidade pela violação do disposto no § 3º do art. 36 da Lei 9.504/97 e
a cassação do direito de transmissão no semestre seguinte ao do ato ilícito, salvo quando o partido infrator tiver
de cumprir sanção similar no período.
4. A divulgação de críticas à atuação de administrações conduzidas por governos anteriores em comparação
com o atual é inadmissível quando desborde dos limites da discussão de temas de interesse políticocomunitário, em contexto indissociável da disputa eleitoral de próxima realização, e busque ressaltar as
qualidades do responsável pelo programa e denegrir a imagem de legendas adversárias, sob pena de se
configurar propaganda subliminar.
5. Representações julgadas procedentes.
Publicado em 27.3.2012
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 10799-87.2010.6.13.0000 – CLASSE
6 – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS
Relator originário: Ministro Marco Aurélio
Redatora para o acórdão: Ministra Nancy Andrighi
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES 2010. LEI 12.322/2010.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PROCESSO ELEITORAL. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO.
1. No julgamento do PA 1446-83/DF, esta Corte assentou a incidência da Lei 12.322/2010 no processo
eleitoral.
2. Agravo regimental provido.
Publicado em 27.3.2012
- DECISÕES
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 18 – CPADI – PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 925-41.2010.6.00.0000
BRASÍLIA-DF
Relatora: MINISTRA CÁRMEN LÚCIA
Protocolo: 10.131/2010
DECISÃO
Prestação de contas. Parecer da Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias pela aprovação com
ressalvas, condicionada à devolução, ao erário, dos recursos aplicados irregularmente. Pedido de parcelamento.
Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Pedido indeferido.
Relatório
1. A Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias - Coepa emitiu parecer técnico pela aprovação,
com ressalvas, das contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT referentes ao exercício financeiro de 2009
(Informação n. 496/2011, fls. 655-661), condicionada à devolução, ao erário, dos recursos aplicados
irregularmente no valor de R$ 127.209,82 (cento e vinte e sete mil, duzentos e nove reais e oitenta e dois
centavos), devidamente atualizados e com recursos próprios.
Ao final, recomendou que a agremiação fosse notificada sobre a aplicação irregular de R$ 39.000,00 (trinta e
nove mil reais) e que fosse concedido prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para que o diretório nacional
do Partido providenciasse o recolhimento integral ao erário, em conformidade com o art. 34 da Resolução n.
21.841/2004 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Instado a se manifestar, o Partido requereu "a respectiva guia de recolhimento da devida importância, uma
vez que concorda com os termos concernentes da Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de
2009" (fl. 744).
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3. Por meio de contato telefônico, a Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias informou que o
Partido deveria acessar o "Sistema de Atualização de Débito" no sítio do Tribunal de Contas da União - TCU,
efetuar o pagamento devido e, em seguida, juntar aos autos o comprovante de pagamento.
4. Assim, abri vista ao Requerente para que procedesse ao recolhimento da importância devida, em valor atual,
no prazo de 60 (sessenta) dias.
5. Em 16.12.2011, por meio do Protocolo n. 29.284/2011 (fls. 752-753), o Partido Democrático Trabalhista PDT requereu esclarecimentos sobre o valor devido, bem como o parcelamento do débito em 60 meses,
considerando-se a sua situação financeira.
Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.
6. A Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, com base nos princípios da relevância, da
materialidade e da proporcionalidade, emitiu parecer técnico pela aprovação, com ressalvas, das contas do
Partido Democrático Trabalhista - PDT referentes ao exercício financeiro de 2009 (Informação n. 496/2011),
condicionada à devolução, ao erário, dos recursos aplicados irregularmente no valor de R$ 127.209,82 (cento e
vinte e sete mil, duzentos e nove reais e oitenta e dois centavos), devidamente atualizados e com recursos
próprios.
Na Informação n. 496/2011, a Coordenadoria anotou as seguintes falhas na prestação de contas:
"a) descumprimento do disposto no art. 9º, I, da Res. TSE n. 21.841/2004, c/c o art. 37, § 1º, da Lei n.
9.096/1995, pela ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário no valor de R$
49.535,82 - item 3.5 desta informação;
b) descumprimento do disposto no art. 31, II, da Lei n. 9.096/1995, c/c a Res. TSE n. 22.025/2005, pela não
comprovação da origem das contribuições no valor de R$ 22.074,00 - item 3.6 desta informação;
c) descumprimento do disposto no art. 37, caput, da Lei n. 9.096/1995, c/c o art. 28, IV, da Res. TSE n.
21.841/2004, pelo repasse de R$ 16.600,00 ao Diretório Estadual do Distrito Federal no período de suspensão
devido à desaprovação das contas - item 3.8 e subitem desta informação;
d) descumprimento do disposto no art. 37, caput, da Lei n. 9.096/1995, c/c o art. 9º, IV, a, da Res. TSE n.
19.768/1996, pelo repasse de R$ 39.000,00 ao Diretório Estadual do Mato Grosso no período de suspensão
devido à não apresentação de contas - item 3.9 e subitens desta informação" .
7. Considerando que as falhas detectadas na presente prestação de contas tratam, em sua maioria, da aplicação
irregular dos recursos do Fundo Partidário e, ainda, a concordância do Partido com os termos do parecer da
Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, determinei que o Partido procedesse ao
recolhimento integral da importância devida (R$ 127.209,82), em valor atual, no prazo de 60 (sessenta) dias,
nos termos do art. 34 da Resolução n. 21.841/2004 do Tribunal Superior Eleitoral.
8. Quanto ao pedido de parcelamento, não há previsão legal ou precedente neste Tribunal Superior. Ademais,
parcelar o valor devido em 60 (sessenta) meses é desarrazoado e desproporcional para um Partido que recebeu,
no ano de 2011, a quantia de R$ 15.543.492,41 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos
e noventa e dois reais e quarenta e um centavos) do Fundo Partidário, conforme se extrai da página da intranet.
9. Pelo exposto, indefiro o pedido de parcelamento do débito e reitero o despacho anterior para que o
Requerente proceda ao recolhimento da importância devida, em valor atual, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob
pena de rejeição das contas.
Os autos deverão aguardar na Secretaria Judiciária.
Na sequência, retornem-me conclusos.
Publique-se.
Brasília, 15 de fevereiro de 2012.
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Relatora
Publicado em 1.3.2012
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1809-36.2011.6.00.0000 BELÉM-PA
Ministro Gilson Dipp
Protocolo: 27.843/2011
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Gonçalves da Cruz de decisão que negou seguimento a
recurso especial fundado no artigo 276, I, a e b, do Código Eleitoral contra acórdão do Tribunal Regional
Eleitoral do Pará que entendeu existirem irregularidades insanáveis em suas contas de campanha relativas ao
cargo de deputado estadual nas eleições de 2010 (fls. 180-187).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 305-311).
A decisão agravada fundamenta-se na ausência de demonstração dos pressupostos de admissibilidade do
recurso especial, além da necessidade de reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial.
O agravante sustenta o cabimento do recurso, reiterando os argumentos constantes do especial no sentido de
que teria sido demonstrado o dissídio jurisprudencial e a afronta ao artigo 30, §§ 2º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97,
bem como ao artigo 39 da Res.-TSE nº 23.217/2010.
No seu entender, a abertura de conta bancária fora do prazo e a ausência de notas fiscais das receitas estimadas
em dinheiro doadas por pessoas jurídicas a sua campanha não ensejariam a rejeição das contas, mas tão
somente a aprovação com ressalvas.
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A Procuradoria-Geral Eleitoral pronuncia-se pelo não conhecimento do agravo ou, caso assim não se entenda,
seu desprovimento (fls. 344-351).
Decido.
O recurso não merece prosperar.
A Corte Regional, na análise de fatos e provas, entendeu pela desaprovação das contas do agravante por
apresentarem, de acordo com o parecer técnico, vícios que comprometeriam sua apreciação, violada, desse
modo, a legislação de regência.
Em suas razões, o agravante se limita a repisar as alegações do recurso especial, não logrando êxito em infirmar
os fundamentos da decisão que o inadmitiu, consubstanciada na ausência de demonstração de violação a
dispositivo legal ou constitucional e de divergência jurisprudencial, além de vislumbrar a pretensão de
revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância.
Para que o agravo obtenha êxito, é necessário que os fundamentos da decisão agravada sejam especificamente
infirmados, sob pena de subsistir sua conclusão (AgRgAg nos 5.720/RS, Rel. Ministro LUIZ CARLOS
MADEIRA, julgado em 14.6.2005, DJ 5.8.2005; 5.476/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, julgado em 10.3.2005, DJ 22.4.2005). Incide, assim, a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, com fundamento no artigo 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego
seguimento ao agravo.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 06 de março de 2012.
MINISTRO GILSON DIPP, RELATOR
Publicado em 13.3.2012
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1725-35.2011.6.00.0000 BELÉM-PA
Ministro Gilson Dipp
Protocolo: 26.089/2011
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roselito Soares da Silva da decisão que negou seguimento a
recurso ordinário fundado nos artigos 121, § 4º, I, da Constituição Federal e 276, II, do Código Eleitoral. O
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará está assim ementado, verbis (fls. 147):
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2010. CANDIDATOS AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÕES DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. INFRINGÊNCIA DO ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.217/2010. DESAPROVAÇÃO.
1. Na hipótese de arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, a comprovação das receitas dar-se-á, além dos
canhotos de recibos eleitorais impressos, pela apresentação dos documentos fiscais ou termos de doação ou
cessão.
2. Vícios persistentes diante da omissão dos candidatos em apresentar documentos necessários à regularização
das doações.
3. Contas desaprovadas.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 167-171).
A decisão agravada consigna configurar erro grosseiro a interposição de recurso ordinário e ser impossível a
aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto não foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade
do recurso especial, além de ser necessário o reexame de matéria fática probatória, inviável nesta instância
conforme as Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e 279 do Supremo Tribunal Federal.
O agravante, por sua vez, sustenta não haver falar em erro grosseiro e pugna pela aplicação do princípio da
fungibilidade, além de afirmar haver demonstrado a divergência jurisprudencial com a transcrição de ementas
de acórdãos de diversos tribunais regionais eleitorais.
A Procuradoria-Geral Eleitoral pronuncia-se pelo não conhecimento do agravo ou, caso assim não se entenda,
seu desprovimento (fls. 214-218).
Decido.
O recurso não merece prosperar.
A Corte Regional, na análise de fatos e provas, entendeu pela desaprovação das contas do agravante, por
apresentarem, de acordo com o parecer técnico, vícios que comprometeriam sua apreciação, estando violada a
legislação de regência.
Como consigna a decisão agravada, a peça recursal adequada para combater aquele decisum seria o recurso
especial, e não o recurso ordinário, e também não seria cabível a aplicação do princípio da fungibilidade
exatamente pela ausência do preenchimento dos pressupostos específicos, quais sejam, demonstração de ofensa
a lei ou de dissídio jurisprudencial, deste último por meio do cotejo analítico dos casos tidos por conflitantes,
demonstrando-se a similitude fática.
Para que o agravo obtenha êxito, é necessário que os fundamentos da decisão agravada sejam especificamente
infirmados, sob pena de subsistir sua conclusão. Verifica-se, no entanto, que o agravante não logrou êxito fazêlo, atraindo a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, mantém-se a decisão, conforme pacífica jurisprudência, ut AgR-REspe nº 31.894/RS, relª
Ministra Eliana Calmon, publicado na sessão de 21.10.2008; AgR-REspe nº 32.096/MG, rel. Ministro Marcelo
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Ribeiro, publicado na sessão de 16.10.2008; e AgR-REspe nº 31.053/GO, rel. Ministro Felix Fischer, publicado
na sessão de 11.10.2008.
Pelo exposto, com fundamento no artigo 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego
seguimento ao agravo.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 06 de março de 2012.
MINISTRO GILSON DIPP, RELATOR
Publicado em 13.3.2012
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2655-87.2010.6.00.0000 BELÉM-PA
Ministro Gilson Dipp
Protocolo: 27.654/2010
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto pelo Democratas
(DEM), com fundamento no artigo 276, I, a e b, do Código Eleitoral, de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral
do Pará assim ementado, verbis (fl. 545):
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2007. PARTIDO DEMOCRATAS - DEM/PA.
APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO DO REPASSE
DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 37, § 3º, DA LEI Nº 9.096/95, COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI Nº 12.034/2009.
A aplicação irregular dos recursos recebidos do Fundo Partidário impõe a desaprovação das contas partidárias
anuais, bem como a devolução ao erário, por meio do desconto, do valor a ser repassado, da importância
apontada como irregular.
A decisão agravada fundamenta-se na ausência de dissenso jurisprudencial, bem como na necessidade de
reexame de matéria fático-probatória. Conclui não ter havido contrariedade à lei ou à Constituição Federal, haja
vista a correta aplicação pelo acórdão recorrido do que determinado nos artigos 8º, IV, da Res.-TSE nº
21.841/2004 e 37, § 3º, da Lei nº 9.096/95.
O agravante sustenta usurpação da competência desta Corte, existência do dissenso jurisprudencial alegado e
ofensa ao artigo 8º, III e IV, da Res.-TSE nº 21.841/2004.
Pede o provimento do agravo para que se determine o trâmite do especial ou, alternativamente, converta-se o
feito em apelo extremo.
A Procuradoria-Geral Eleitoral pronuncia-se pelo desprovimento do agravo (fls. 580-584).
Decido.
O recurso não merece prosperar.
Primeiramente, não há falar em usurpação da competência, porque "[...] o exame pelo presidente de tribunal
regional eleitoral de questões afetas ao mérito do recurso especial, por ocasião do juízo de admissibilidade, não
implica invasão de competência do Tribunal Superior Eleitoral" (AgRgAg nº 8.033/PR, Rel. Ministro
MARCELO RIBEIRO, julgado em 26.8.2008, Dje 17.9.2008).
Mostra-se claro, apesar das alegações do agravante em contrário, o propósito de reexame do conjunto fáticoprobatório, o que é inviável nesta instância por força do entendimento consolidado nas Súmulas 7 do Superior
Tribunal de Justiça e 279 do Supremo Tribunal Federal. Por pertinente, transcreve-se trecho do voto condutor
do acórdão recorrido (fl. 549):
[...]
Em que pese o interessado tentar amoldar sua conduta aos termos da lei, suas argumentações não poderão
prosperar, eis que patente o desvirtuamento na aplicação dos recursos do fundo partidário.
Com efeito, não há como considerar outdoor em homenagem ao dia das mães ou mesmo pesquisa dos
problemas dos bairros de Belém, como propaganda partidária, pois nessas ações inexistem quaisquer
divulgação dos programas e das propostas políticas do partido, visando angariar adeptos ao partido, objetivo
maior da propaganda partidária.
Quanto à produção de dois vídeos de propaganda partidária, os quais o interessado diz estar amparado pelo
disposto no inciso IV, do art. 8º, da Res.-TSE nº 21841/2004, como campanha eleitoral, também se apresenta
irregular, uma vez que a prestação de contas analisadas [sic] refere-se ao ano de 2007, ano não eleitoral. (grifos
do original)
Quanto ao precedente citado, é sabido que, para a comprovação do dissenso jurisprudencial, se impõe o
confronto analítico entre o acórdão paradigma e a decisão hostilizada, a fim de evidenciar a similitude fática e
jurídica posta em debate, o que não ocorreu in casu. Nesse sentido é a nossa jurisprudência, da qual se destaca
ilustrativamente:
Representação. Propaganda eleitoral irregular. Imóvel. Natureza. Bem público. Reexame de matéria fáticoprobatória. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Divergência jurisprudencial. Não-configuração.
1. Para se infirmar a conclusão do Tribunal Regional Eleitoral no sentido de que o imóvel em que veiculada a
propaganda eleitoral constitui bem público, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
sede de recurso especial, por óbice da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.
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2. Para a configuração do dissenso jurisprudencial, não basta a mera transcrição de ementas, sendo exigido o
cotejo analítico dos precedentes invocados com a hipótese versada nos autos, além da similitude fática entre
eles.
Agravo a que se nega provimento.
(AgRgAg nº 5.316/RS, Rel. Ministro CAPUTO BASTOS, julgado em 10.2.2005, DJ 8.4.2005; grifo nosso)
Ademais, o paradigma trazido aos autos trata de propaganda política de candidato, e não de propaganda
partidária, o que descaracteriza a similitude com o caso em comento.
Pelo exposto, com fundamento no artigo 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego
seguimento ao agravo.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 07 de março de 2012.
MINISTRO GILSON DIPP, RELATOR
Publicado em 13.2.2012
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 23-85.2011.6.24.0000 FLORIANÓPOLIS-SC
Ministro Arnaldo Versiani
Protocolo: 15.278/2011
DECISÃO
O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, à unanimidade, considerou não prestadas as contas de
Jaqueline Zambon de Carvalho, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2010, e declarou a
impossibilidade de obtenção da certidão de quitação eleitoral pela candidata até a apresentação efetiva das
contas (fls. 26-31).
Eis a ementa do acórdão regional (fl. 26):
Prestação de contas de campanha - Eleições 2010 - Deputado Federal - Candidato que, apesar de devidamente
intimado para tanto, deixou de apresentar as contas - Contas julgadas não prestadas.
Consequência - Inciso I do artigo 41 da Resolução TSE n. 23.217/2010 (a decisão que julgar as contas
eleitorais como não prestadas acarretará ao candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo os efeitos da restrição até a efetiva apresentação das
contas) - Ilegalidade da expressão "durante o curso do mandato ao qual concorreu" - Possibilidade de obtenção
da certidão de quitação eleitoral a qualquer tempo, desde que cumprida a obrigação de prestar contas à Justiça
Eleitoral.
Art. 39, parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.217/2010 - Prestação de contas apresentada, uma vez iniciado
o julgamento, não será objeto de nova apreciação desta Corte, mas apenas aceita para fins de divulgação e
regularização no cadastro eleitoral.
Após iniciado o julgamento do feito, Jaqueline Zambon de Carvalho apresentou, então, sua prestação de contas
referente às eleições de 2010 (fls. 35-61).
O Juiz Carlos Vicente da Rosa Góes, relator substituto, proferiu decisão, no sentido de que os documentos não
poderiam ser analisados em razão de sua intempestividade. Contudo, considerou aceita a prestação de contas
para o efeito de regularização do cadastro eleitoral da candidata.
Seguiu-se a interposição de recurso especial pelo Ministério Público Eleitoral (fls. 67-74), no qual o recorrente
alega violação ao art. 41, I, da Res.-TSE nº 23.217/2010, argumentando que a não apresentação das contas no
prazo concedido pela Justiça Eleitoral implica a restrição à obtenção da certidão de quitação eleitoral durante o
prazo do mandato ao qual o candidato concorreu.
Sustenta que o escopo do legislador, ao exigir a apresentação de contas de campanha eleitoral, é de que, ao
menos no pleito seguinte, o candidato fique impossibilitado de registrar sua candidatura.
Invoca o entendimento deste Tribunal Superior firmado no julgamento do Processo Administrativo nº 19.899,
que originou a Res.-TSE
nº 22.948/2008.
Aponta divergência jurisprudencial.
Requer seja aplicada ao candidato a restrição de obtenção da certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 78.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou não provimento do recurso às fls. 82-84.
Decido.
Colho o seguinte trecho do voto proferido pelo relator substituto (fl. 28-29):
Sr. Presidente, findo o prazo ordinário para a apresentação das contas em questão, que se encerrou em 2 de
novembro de 2010, e apesar de ter sido novamente intimada para tanto, com as advertências de praxe, a
candidata restou inerte e não apresentou sua escrituração contábil de campanha a este Tribunal.
[...]
Por essa razão, nos termos do art. 39, IV, da Resolução TSE
n. 23.217/2010, entendi impunha-se fossem consideradas não prestadas as contas e, como consequência, fosse
aplicada a penalidade imposta pelo art. 41 do mesmo diploma legal [...].
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Entretanto, no que se refere às consequências da não prestação da contabilidade de campanha, restei
parcialmente vencido pelo voto de vista do colega Juiz Julio Schattchneider - o qual acompanha a presente
decisão -, e que restou acolhido pela maioria dos membros desta Corte na sessão de 23 de maio do corrente.
Na ocasião, decidiu-se pela ilegalidade da expressão "durante o curso do mandato ao qual concorreu" e pela
permanência da restrição à obtenção de quitação eleitoral até que sejam prestadas as contas.
Assim, em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 39 da Resolução TSE n. 23.217/2010, deliberou-se
que as prestações de contas que forem protocolizadas na hipótese desses autos, uma vez iniciado o julgamento
do feito pelo Tribunal, somente será considerada para efeito de divulgação e de regularização no cadastro
eleitoral.
Isto posto, nos termos dos arts. 39, IV, e 41, I, ambos da Resolução TSE n. 23.217/2010, e nos termos do voto
de vista proferido pelo Juiz Julio Guilherme Berezoski Schattschneider, voto por julgar não prestadas as contas
de campanha da candidata Jaqueline Zambon de Carvalho, com a consequente impossibilidade de obter a
certidão de quitação eleitoral até a efetiva apresentação das contas.
Por fim, quanto às contas apresentadas pela candidata em 17.5.2011 (Protocolo n. 38.620/2011), ou seja, após
iniciado o julgamento do feito, decidiu-se por não aceitar o seu processamento, ante a excessiva
intempestividade, pelo que, na esteira do acima decidido, a documentação será objeto de despacho próprio.
O Tribunal de origem concluiu, portanto, que o impedimento para que a candidata obtenha a certidão de
quitação eleitoral deve se dar até que as contas sejam apresentadas, ainda que o mandato ao qual concorreu não
tenha terminado.
Na espécie, a candidata apresentou as contas após iniciado o julgamento do feito. Em face disso, o juiz relator
proferiu decisão nos seguintes termos (fl. 62):
Nos termos deliberados por esta Corte, na sessão de julgamento do dia 23.5.2011, não poderão ser processados
os formulários, ante sua excessiva intempestividade.
Contudo, a prestação de contas será aceita para o efeito de divulgação e de regularização no cadastro eleitoral,
em consonância com o disposto no art. 39, parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.217/2010.
Dispõe o art. 39, parágrafo único, da Res.-TSE nº 23.217/2010:
Parágrafo único. Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, nos termos dos arts. 29 e 33 desta
resolução, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para
fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.
Verifico, portanto, que referido dispositivo estabelece que a apresentação das contas posterior ao julgamento
que as considerou não prestadas somente deve ser levada em conta para a regularização no cadastro eleitoral ao
término da legislatura, e não no momento em que apresentadas.
Desse modo, assiste razão ao Ministério Público Eleitoral, no seu recurso especial de fls. 67-74, porquanto a
Res.-TSE nº 23.217/2010, em seu art. 41, I, dispõe que a decisão que julgar não prestadas as contas acarretará
"ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo os efeitos da restrição até a efetiva apresentação das contas" .
Com efeito, a apresentação das contas durante o curso do mandato ao qual o candidato concorreu não elide a
restrição de obtenção de certidão de quitação eleitoral.
No julgamento do Processo Administrativo nº 19.899, que deu origem à Res.-TSE nº 22.948, de 30.9.2008, este
Tribunal esclareceu o prazo da restrição em questão, conforme se verifica do seguinte trecho do voto proferido
pelo relator designado, Ministro Felix Fischer, verbis:
À luz dessa sistemática, a proposta no sentido de que o impedimento esteja atrelado à efetiva prestação de
contas pelo omisso somente se fará eficaz se a restrição se estender, no mínimo, pelo curso do mandato ao qual
tenha concorrido o candidato e, encerrado este prazo, permanecendo a inadimplência, subsista o impedimento
até que sejam apresentadas as contas.
Isso porque se este perdurar, simplesmente, até a prestação, a qualquer tempo, das contas, teríamos uma
contradição em termos, já que, conforme prevê a resolução, a sua apresentação fora do prazo legal (30 dias
após o pleito) e das 72 (setenta e duas) horas a que se refere o §4° do art. 27 conduzirá à decisão pela não
prestação, por força do art. 40, IV, da mesma norma, cuja consequência é o impedimento à obtenção da
quitação "durante o curso do mandato ao qual concorreu" (art. 42, I).
Explicito o raciocínio: se o candidato, já inadimplente, presta contas no dia imediato ao término do prazo, a
partir de então já teria cumprido a obrigação, o que, de conformidade com a tese proposta, como formulada, o
reabilitaria à obtenção da quitação eleitoral, não obstante, em contrariedade com a consequência acima
enunciada, decorrente da decisão proferida pelo juiz eleitoral, a qual, nessa hipótese, necessariamente será pela
não prestação de contas, que impõe se protraiam os efeitos do impedimento até o final do prazo do mandato.
Em conclusão, na esteira dos fundamentos invocados pelo Ministro Joaquim Barbosa em seu voto, proponho
um acréscimo, visando compatibilizar a proposição de S. Exa. à sistemática estabelecida pela Res.-TSE nº
22.715/2008, de forma que o impedimento vigore, no mínimo, pelo período do mandato ao qual tenha
concorrido o candidato e, após este prazo, perdure até que sejam apresentadas as contas (grifo nosso).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial, com base no art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal
Superior Eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional e assentar o impedimento da candidata de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2012.
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Ministro Arnaldo Versiani, Relator
Publicado em 16.3.2012
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1562-55.2011.6.00.0000 BELÉM-PA
Relator: Ministro Marcelo Ribeiro
Protocolo: 22.171/2011
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alcemir Paixão da Costa Palheta de decisão do presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), que negou seguimento a recurso especial, manejado de acórdão
assim ementado (fl. 80):
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2010. CANDIDATOS. INTEMPESTIVIDADE,
NÃO APRESENTAÇÃO 1ª E 2ª PARCIAIS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS PARCIAIS OU DE
UMA DELAS. IRREGULARIDADES SANÁVEIS. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS
CANDIDATOS INSUFICIENTES PARA PROVAR A REGULARIDADE DAS SUAS CONTAS,
COMPROMETENDO O CONTROLE EFEITVO DE GASTOS ELEITORAIS EXERCIDO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. JULGAMENTO EM BLOCO. ART. 100 DO
REGIMENTO INTERNO DO TRE/PA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS DOS CANDIDATOS.
Em que pese a intempestividade na apresentação da Prestação das Contas Final e das Parciais ou de uma delas e
a não apresentação das Prestações de Contas Parciais ou de uma delas constituírem falhas que não
comprometem sua regularidade, os documentos apresentados pelos candidatos não são suficientes para provar a
regularidade das contas apresentadas, comprometendo o controle efetivo de gastos eleitorais exercido pela
Justiça Eleitoral.
Caracterização de vícios insanáveis, gerando a desaprovação das contas.
No apelo especial (fls. 88-98), o recorrente alegou que (fls. 96-97):
[...] não existe qualquer intempestividade quanto à abertura da conta específica para movimentação de verbas
de campanha na medida em que, os prazos foram perfeitamente respeitados e, ainda que se considere que o
prazo de 10 dias foi desobedecido em razão de a instituição bancária ter aberto conta nos três dias após o
requerimento de abertura, e um após o término do prazo para a apresentação de tal requerimento, não se mostra
razoável atribuir qualquer responsabilidade ao Recorrente em razão da demora na efetivação do serviço
bancário requerido.
Quanto ao extrato bancário, argumentou que (fl. 97):
Conforme se extrai do documento constante às fls. 24 dos autos, o Recorrente apresentou sim extrato bancário
com data contábil (data do início da apuração) de 23 de julho de 2011, data esta coincidente com a data de
abertura de conta, até a data de 22 de setembro de 2011.
Ocorre, contudo, que a referida conta nunca teve qualquer movimentação financeira, já que a campanha
promovida pelo Recorrente, a qual se deu com extrema simplicidade, apenas se tornou possível com algumas
doações de valores pecuniários estimados, e cujas notas foram devidamente apresentadas juntamente com os
recibos eleitorais, razão pela qual o Recorrente até estranha a informação de que tais documentos não foram
apresentados.
Com o intuito de sanar a irregularidade, o recorrente "junta algumas cópias de notas apresentadas ao juízo
eleitoral de primeira instância, embora tenha plena consciência da impossibilidade de avaliação destes nesta
instância" (fl. 98).
Por fim, salienta que "o acórdão recorrido gera divergência jurisprudencial dentro do próprio Tribunal Regional
Eleitoral" (fl. 98).
O especial teve o seu seguimento negado, uma vez que "o recorrente não logrou êxito em indicar em que ponto
a decisão vergastada teria contrariado, expressamente, a lei ou a Constituição Federal, tampouco demonstrado o
dissídio jurisprudencial exigido para a admissibilidade da insurgência especial" (fl. 123).
Daí o presente agravo de instrumento, no qual o agravante repete os argumentos trazidos no recurso especial e
acrescenta que "fez menção expressa aos dispositivos que haviam sido violados, principalmente em relação ao
atraso na abertura de conta bancária para movimentação de verbas de campanha" (fl. 8).
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento
do agravo (fls. 138-143).
É o relatório.
Decido.
O agravo não merece prosperar.
O agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não atacou o que se refere à
demonstração do dissídio jurisprudencial. Limitou-se, basicamente, a repetir os argumentos expendidos no
especial. Incide à espécie a Súmula nº 182/STJ.
Mesmo que superado o referido óbice, o recurso especial não teria condições de êxito.
Com efeito, observo que o agravante não indicou quais seriam os dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial ante o óbice previsto na Súmula
nº 284/STF.
Da mesma forma, não se evidencia a divergência jurisprudencial, uma vez que, além de não ter sido realizado o
cotejo analítico entre as decisões confrontadas, nem demonstrada a necessária similitude fática, "a divergência
jurisprudencial do mesmo tribunal não enseja recurso especial". Aplica-se o enunciado da Súmula n. 13 do STJ.
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Ainda que assim não fosse, o Tribunal a quo concluiu pela desaprovação das contas, utilizando-se dos seguintes
fundamentos (fls. 82-85):
[...] os candidatos Eledilson Costa Oliveira, Alcemir Paixão da Costa Palheta e Evandro Fernandes Couto
Moreira procederam à abertura da conta bancária específica de campanha, respectivamente, com 01, 04 e 05
dias de atraso.
[...]
[...] os candidatos Alcemir Paixão da Costa Palheta e Laura Amélia Mandu Marques não apresentaram os
extratos bancários referentes à movimentação financeira ocorrida durante o período da campanha eleitoral.
[...] todos contrariaram o dispositivo exposto alhures, omitindo movimentação financeira ou a ausência da
mesma ocorrida no período em questão.
[...]
O candidato Diogo Nogueira da Costa não apresentou os documentos exigidos pelo art. 30, parágrafo único da
Resolução TSE nº 23.217/2010, comprobatórios das receitas elencadas no Demonstrativo de Descrição das
Receitas Estimadas [...], o mesmo fazendo [...] o candidato Alcemir Paixão da Costa Palheta em relação ao
Demonstrativo de Descrição das Receitas Estimadas de fls. 08/09.
[...]
Em meu entendimento, os documentos apresentados pelos candidatos não são suficientes para provar a
regularidade das suas contas, comprometendo o controle efetivo de gastos eleitorais exercido pela Justiça
Eleitoral.
Efetivamente, modificar o entendimento da Corte Regional demandaria o reexame de provas, o que é inviável
em sede de recurso especial, a teor das Súmulas nos 7/STJ e 279/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília-DF, 07 de março de 2012.
Ministro Marcelo Ribeiro, relator.
Publicado em 19.3.2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 36131 (43023-75.2009.6.00.0000)
ALMEIRIM-PA 55ª Zona Eleitoral (ALMEIRIM)
Relator: Ministro Arnaldo Versiani
Protocolo: 16.557/2009
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra decisão que não conheceu dos declaratórios ajuizados em
objeção à decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
Alegam os embargantes, em síntese, que a decisão de fls. 564-565 incorreu em erro material ao atestar a
intempestividade dos embargos e ao afirmar a impossibilidade de se opor declaratórios contra decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário (fl. 570).
É o breve relatório. Decido.
Como se sabe, recurso não conhecido por incabível não interrompe e não suspende o prazo para a interposição
do recurso subsequente. Nesse sentido, confiram-se:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. A OPOSIÇÃO DE
RECURSO INCABÍVEL NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
OPORTUNO. Nos termos da jurisprudência desta colenda Corte, o recurso cabível contra a decisão que não
admite o recurso extraordinário é o agravo de instrumento (art. 544 do CPC). Agravo desprovido" (AgR-AI
587.048/RJ, Rel. Min. Ayres Britto - grifei).
"Embargos infringentes em acórdão majoritário lavrado em correição parcial. Não tendo sido conhecidos por
incabíveis, não suspendem o prazo para a interposição do extraordinário que se encontra, assim, intempestivo.
Agravo regimental improvido" (AgR-AI 351.865/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
Portanto, o presente recurso é intempestivo, uma vez que os primeiros declaratórios não foram conhecidos,
sendo uma das razões a intempestividade.
Destaco que, conforme consignei na decisão de fls. 564-565, "a decisão que negou seguimento ao apelo
extraordinário foi publicada em 4.11.2011 (fl. 521) e que os presentes embargos foram interpostos no dia
11.11.2011 (fl. 523), portanto, intempestivos" .
A propósito, inclusive, à fl. 522 consta expressamente que a decisão de fls. 519-520 transitou em julgado,
circunstância que os ora embargantes não conseguiram desconstituir mediante a comprovação de eventual falha
no sistema.
Por outro lado, como se sabe, a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"não cabem embargos de declaração da decisão que não admite o recurso extraordinário" (grifei - AI-AgR-STF
588.190/RJ, de minha relatoria).
Isso posto, não conheço do recurso.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2012.
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Presidente
Publicado em 19.3.2012
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AÇÃO CAUTELAR Nº 108-06.2012.6.00.0000 BELÉM-PA
Relator: Ministro Marcelo Ribeiro
Protocolo: 4.089/2012
DECISÃO
Cuida-se de ação cautelar, com pedido de liminar, ajuizada por Paulo Sérgio Souza, eleito deputado estadual no
pleito de 2010, visando a concessão de efeito suspensivo a recursos ordinários interpostos de acórdão do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) que, julgando procedentes representação e ação de impugnação
de mandato eletivo, impôs ao ora requerente as penas de cassação, de multa e de inelegibilidade por 8 (oito)
anos, em razão da prática de conduta vedada e de abuso do poder político.
Aponta nulidade do julgamento conjunto das ações, uma vez que, consoante reiterada jurisprudência, a AIME
de que trata o art. 14, § 10, da Constituição Federal e a representação do art. 96 da Lei nº 9.504/97 são ações
autônomas, com causas de pedir próprias e consequências distintas.
Alega que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal decorrente da juntada de provas
após a apresentação da defesa, contrariamente ao que determina o rito estabelecido no art. 22 da LC nº 64/90.
Assevera que, apesar de ter a Corte Regional entendido pela violação ao art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97, "nos
autos, não há qualquer prova de que tenha havido cessão ou uso de bens móveis ou imóveis em favor da
candidatura do primeiro representado, nem tampouco cessão de servidor, empregado ou de qualquer outro
vínculo para comitê de campanha durante ou mesmo fora do expediente normal" (fl. 21), não havendo, ainda,
qualquer elemento que demonstre a potencialidade da conduta para influir no resultado do pleito.
Sustenta a inadequação da via eleita, tendo em vista ser assente na jurisprudência desta Corte o entendimento
de que, em sede de AIME, não é cabível a apuração de abuso do poder político, ao contrário do que concluiu o
Tribunal a quo.
Defende o fumus boni juris, diante das razões expostas, e o periculum in mora, tendo em vista que o ora
requerente já se encontra afastado do cargo, não podendo mais ser restituído o tempo de mandato
indevidamente subtraído.
Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos ordinários interpostos, suspendendo-se a eficácia dos
Acórdãos nos 24.273, de 23.8.2011 e 24.492, de 9.2.2012 (fl. 30).
É o relatório.
Decido.
Não vislumbro, em princípio, o fumus boni juris.
Em relação à tese de nulidade do julgamento conjunto das ações, observo que não foi demonstrada a ocorrência
de prejuízo para as partes, o que impede a decretação de nulidade, a teor do art. 219 do Código Eleitoral.
Ademais, conforme consignou o Tribunal de origem no acórdão dos embargos, o ora requerente concordou
com o julgamento conjunto. Transcrevo excertos do aresto (fl. 1.354):
Resulta, assim, que o Embargante concordou com a proposição e o julgamento conjunto dos feitos,
evidenciando não só que concorreu para o julgamento conjunto, como também a inexistência de prejuízo apto a
declaração de nulidade dos atos processuais praticados, como impõe o art. 219 e parágrafo único do Código
Eleitoral.
Não fosse à absoluta anuência das partes ao julgamento conjunto, o próprio patrono dispôs de tempo dobrado
para sustentação oral, aí considerado o julgamento de dois processos, revelando, em mais uma ocorrência, que
não teve qualquer prejuízo com o procedimento adotado de julgamento conjunto.
Ainda sobre esse ponto, importante ressaltar que as ações tiveram tramitação independente, como o próprio
requerente informou à fl. 3 da inicial.
No que se refere à alegação de cerceamento de defesa e de violação ao devido processo legal, em virtude da
juntada de documentos pelo Ministério Público após a contestação e sem a abertura de vista à parte contrária,
verifico que os próprios recursos ordinários (fls. 682 e 1.371) trazem a informação de que o ora requerente teve
oportunidade de se manifestar sobre as provas no momento das alegações finais, o que afasta, em princípio, a
ocorrência de prejuízo para a defesa.
Frise-se que, no recurso ordinário relativo à representação, consta trecho da decisão do relator, que indeferiu
pedido de extinção do feito, considerando que a produção de provas no curso da ação foi requerida pelo
Ministério Público na inicial, tendo os representados também pugnado pela juntada de novos documentos (fl.
682).
Observo, ademais, que tanto a AIME quanto a representação2 por conduta vedada seguem o rito da Lei
Complementar nº 64/90, que admite dilação probatória.
Quanto à tese de que o Tribunal Regional teria contrariado a jurisprudência desta Corte ao julgar procedente a
AIME com base em suposto abuso do poder político, observo que, mesmo que assistisse razão ao requerente
nesse ponto, o aresto recorrido ainda subsistiria na parte que julgou procedente a representação por conduta
vedada (art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97), que tem como consequência a cassação do diploma ou do registro
(art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/97).
Em relação ao mérito, os fatos foram assim descritos no aresto regional, às fls. 1.109-1.110 dos autos:
[...] o Impugnado teria utilizado a máquina pública da SFPA/PA [Superintendência Federal de Pesca e
Aquicultura do Estado do Pará] em benefício de sua campanha eleitoral, através da utilização de servidores;
recursos de administração pública; manipulação de dados públicos; utilização de espaço físico; utilização de
bens públicos, bem como o Investigado/Impugnado mantinha forte aparato na Secretaria Estadual da Pesca no
Pará, com vistas à utilização da citada estrutura pública na manipulação do Registro Geral da Pesca (RGP),
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possibilitando a inclusão até mesmo retroativa dos dados dos beneficiários (pescadores) para viabilização de
obtenção de benefícios sociais destinados à categoria dos pescadores artesanais, situação posta como moeda de
barganha na obtenção da simpatia da categoria.
Destaco, ainda, excertos do acórdão regional acerca das provas produzidas e das conclusões a que chegou o
Tribunal a quo (fls. 1.114, 1.119 e 1.122):
Pelo cotejo dos depoimentos ou de parte das declarações prestadas pelo Deputado "Chico da Pesca" e por
Francisco Maurício Cunha é possível confirmar a ocorrência de várias irregularidades que resultam em
ilicitudes graves no campo do uso de bens e servidores públicos no interesse pessoal-eleitoral do Deputado
"Chico da Pesca" .
[...]
Outros depoimentos também confirmam a montagem de estrutura paralela na SFPA/PA, com vistas ao uso
eleitoral em favor da candidatura "Chico da Pesca" , como o depoimento do Sr. Rafael Farias Monteiro, o qual
informou saber sobre a violação de procedimentos legais para inclusão de pescadores no RGP, apontando com
precisão que o Sr. "Chico da Pesca" frequentava a Secretaria indicando o cenário seguinte "que o Sr. Chico da
Pesca frequentava a Secretaria mesmo após deixar o cargo de secretário, aduzindo que nas primeiras semanas
(cerca de duas semanas) despachava como se secretário fosse" .
Disse o servidor concursado, ao depor, que o Sr. Maurício despachava diretamente no RGP por ser o Chefe do
setor, que ouviu dos próprios interessados que eram encaminhados por "Chico da Pesca" para falar com o Sr.
Maurício ou que chegavam ao Sr. Maurício e este encaminhava diretamente ao Sr. "Chico da Pesca" , além de
confirmar a utilização do veículo pálio branco pelo Sr. Maurício, inclusive nos finais de semana.
[...]
Outra informação significativa foi a de que comumente ocorriam protocolos feitos diretamente pelo Sr.
Maurício, sem que passassem pelo registro de protocolo geral, e que pedidos registrados retroativamente sequer
recebiam número de protocolo, possibilitando a regularização posterior.
Mais uma questão trazida à baila, foi a emissão de certidão provisória em larga escala, conferido o acesso a
direitos que somente seriam ofertados após o decurso do lapso de um ano.
[...]
Feitas as considerações sobre o encarte probatório dos autos, o que se verifica é que a partir dos interesses
eleitorais do Sr. "Chico da Pesca" foi elaborado plano de ação para a manutenção do controle do órgão durante
o período eleitoral, aí compreendendo o momento em que se houve formalizado o pedido de
desincompatibilização.
Assim, é que foram idealizados os grupos de direção e coordenação dos trabalhos e grupo de tarefeiros ou
daqueles que operacionalizavam o trabalho, a partir dos interesses e das premissas fixadas pelo Sr. "Chico da
Pesca" .
[...]
As tarefas delegadas ao núcleo operacional eram relacionadas ao cadastro para obtenção de benefícios sociais,
situação que foi levada a efeito em período eleitoral, conforme demonstrado alhures.
[...]
Como evidenciado, as condutas estampadas nos autos revelam o abuso de poder político no uso da máquina da
Superintendência da Pesca no Pará, dirigindo ações que possibilitavam a manipulação de dados do RGP,
lançando mão da utilização de servidores públicos; bens móveis e imóveis; banco de dados entre outros
comprovados nos autos.
A Corte Regional concluiu pela prática das condutas vedadas descritas no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97,
que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
[...]
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do
Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
Como se depreende, ao menos em exame prefacial, as condutas delineadas no aresto recorrido revelam a
utilização indevida de bens e serviços públicos em favor do candidato que, mesmo afastado do cargo que
exercia no órgão público, para cumprir o prazo de desincompatibilização, continuou atuando na referida
Superintendência, pessoalmente ou por interpostas pessoas, em benefício, ao que tudo indica, da sua
candidatura.
Dessa forma, ao que se percebe neste juízo preliminar, os fatos, tal como narrados pela Corte de origem,
enquadram-se na proibição legal contida no art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Ademais, as razões recursais, no sentido de que os serviços executados decorriam das atribuições do órgão
público; de que os depoimentos demonstraram a inocorrência de atos de campanha eleitoral e da inexistência de
servidor prestando serviço para o comitê eleitoral do candidato dentro do órgão; de que o volume de novas
inscrições no registro geral de pescadores não aumentou no período eleitoral e de que as inscrições com data
16

retroativa obedeciam a critérios regulamentares não têm o condão, à primeira vista, de afastar as conclusões do
Tribunal a quo acerca da ocorrência das condutas vedadas.
No que se refere à gravidade dos atos, para fins da aplicação proporcional da pena, a Corte Regional, além de
aferir o potencial lesivo, consignou que "os ilícitos reconhecidos são de gravidade e repercussão social
inegáveis" e que "a simples possibilidade de acesso aos benefícios sociais com as facilidades indicadas atraem
nessa categoria tão humilde culturalmente a simpatia eleitoral" (fl. 1.126).
Tal conclusão parece estar em harmonia com as provas sopesadas pela Corte de origem, que revelam a prática
de atos graves de utilização indevida da coisa pública em favor de candidato.
Diante de tais aspectos, entendo, neste juízo de cognição sumária, pela ausência de plausibilidade das razões
recursais a ensejar a concessão do efeito suspensivo almejado.
Por essas razões, nego seguimento à ação cautelar, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.
Publique-se.
Brasília-DF, 14 de março de 2012.
Ministro Marcelo Ribeiro, relator.
Publicado em 19.3.2012
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1565-10.2011.6.00.0000 BELÉM-PA
Relatora: Ministra Cármen Lúcia
Protocolo: 22.173/2011
Relatora: Ministra Cármen Lúcia
DECISÃO
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do presidente do Tribunal a quo, que não admitiu recurso
especial eleitoral.
2. Em 26.10.2011, ao julgar o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 12.831/MG, Relator o Ministro
Arnaldo Versiani, o Tribunal Superior Eleitoral assentou ser aplicável, subsidiariamente, o art. 544 do Código
de Processo Civil, alterado pela Lei n. 12.322/2010, à Justiça Eleitoral.
Assim, a decisão pela qual se inadmite, na origem, o recurso especial eleitoral poderá ser objeto de agravo nos
próprios autos, respeitado o prazo de 3 (três) dias para a sua interposição.
Naquele julgamento, o Relator determinou que o agravo retornasse à origem para o seu processamento nos
autos do respectivo recurso especial, garantindo-se à parte prazo para contrarrazões.
3. A decisão pela qual se inadmitiu o recurso especial interposto pelo ora Agravante foi proferida na vigência
da Lei n. 12.322/2010 (flS. 269-274).
_4. Pelo exposto, determino o retorno destes autos ao Tribunal a quo para que o agravo seja processado nos
termos da Lei n. 12.322/2010.
Publique-se.
Brasília, 8 de março de 2012.
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Relatora
Publicado em 21.3.2012
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1576-39.2011.6.00.0000 BELÉM-PA
Relatora: Ministra Cármen Lúcia
Protocolo: 22.167/2011
DECISÃO
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do presidente do Tribunal a quo, que não admitiu o seu
recurso especial eleitoral.
2. Em 26.10.2011, ao julgar o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 12.831/MG, Relator o Ministro
Arnaldo Versiani, o Tribunal Superior Eleitoral assentou ser aplicável, subsidiariamente, o art. 544 do Código
de Processo Civil, alterado pela Lei n. 12.322/2010, à Justiça Eleitoral.
Assim, a decisão que inadmite, na origem, o recurso especial eleitoral poderá ser objeto de agravo nos próprios
autos, respeitado o prazo de 3 dias para a sua interposição.
Naquele julgamento, o Relator determinou que o agravo retornasse à origem para o seu processamento nos
autos do respectivo recurso especial, garantindo-se à parte prazo para contrarrazões.
3. A decisão que inadmitiu o recurso especial interposto pelo ora Agravante foi proferida na vigência da Lei n.
12.322/2010.
4. Pelo exposto, determino o retorno destes autos ao Tribunal a quo para que o agravo seja processado nos
termos da Lei n. 12.322/2010, devendo a parte ora agravada ser intimada para contrarrazoar o recurso especial
eleitoral inadmitido.
Publique-se.
Brasília, 14 de março de 2012.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora
Publicado em 23.3.2012
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1530-84.2010.6.00.0000 ITAITUBA-PA 34ª Zona Eleitoral
(ITAITUBA)
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Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Protocolo: 16.476/2010
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roselito Soares da Silva e Silvio de Paiva Macedo,
respectivamente prefeito e vice-prefeito de Itaituba/PA reeleitos em 2008, contra decisão do TRE/PA que
inadmitiu recurso especial eleitoral em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE).
O recurso especial eleitoral foi interposto contra acórdãos assim ementados (fls. 193-194 e 303):
RECURSO ELEITORAL DA COLIGAÇÃO FRENTE DE TRABALHO. 1ª PRELIMINAR. PETIÇÃO
RECURSAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO CONHECIDO. 2ª
PRELIMINAR. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO. ADMISSÃO. MATÉRIA CAPTAÇÃO
ILÍCITA (ART. 41-A LEI 9.504/97). ALICIAMENTO DE ELEITOR ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE
PROGRAMA ASSISTENCIAL MUNICIPAL DE `BENEFÍCIOS EVENTUAIS". DESVIRTUAMENTO.
DESVIO DE FINALIDADE. INTENÇÃO DE FAVORECER CANDIDATURA DOS RECORRIDOS.
PEDIDO DE VOTO EM TROCA DE CESTA BÁSICA. CONFIGURAÇÃO. EXTENSO E IRREFUTÁVEL
CABEDAL PROBATÓRIO. CONHECIMENTO PRÉVIO DOS RECORRIDOS, SIGNIFICATIVO
BENEFÍCIO ELEITORAL AUFERIDO. INFLUÊNCIA SOBRE ELEITOR. VIOLAÇÃO DA LIBERDADE
DO VOTO. CASSAÇÃO DOS MANDATOS DOS RECORRIDOS. IMEDIATO AFASTAMENTO DOS
CARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA DE CINQUENTA MIL UFIR APENAS AO PRIMEIRO
RECORRIDO.
1. Incide nas instâncias ordinárias o art. 13 do CPC, aplicável analogicamente à irregularidade na representação
postulatória, de forma que se deve proceder à abertura de prazo razoável para correção do vício. Jurisprudência
do TSE e STJ. Somente nas instâncias especial e extraordinária é que se considera inexistente o recurso
apócrifo, ao qual se assemelha a peça com assinatura digitalizadas/scaneadas. TRE - instância Recursal
Ordinária. Reconhecimento de vício sanável nos recursos eleitorais que se apresentam com as assinaturas do
causídico meramente digitalizadas/scaneadas. Vencido o Relator.
2. Admissão do Recurso do 2º colocado nas eleições majoritárias ao cargo de Prefeito Valmir Climaco, na
qualidade de terceiro interessado, com fulcro no art. 499 do CPC.
3. Recurso eleitoral que retrata desvios em programa assistencial, com fins eleitoreiros, captação ilícita de
sufrágio, com nítido viés de abuso de poder político.
4. Análise no campo do abuso de poder, consubstanciado na distribuição de cestas básicas de forma aleatória e
indiscriminada.
5. Programa Assistencial Municipal irregular com desvirtuamento completo de sua finalidade, denotando
favorecimento e benefício eleitoral aos Recorridos.
6. Distribuição aleatória e completamente divorciada da regulamentação Federal 8.742/93 (LOAS), realizada
nos dias 06 e 07 de agosto de 2008, no âmbito da Secretaria Municipal, por funcionários públicos; assessores
políticos e parentes do 1º Recorrido (anuência induvidosa do prefeito candidato à reeleição), com distribuição
de cestas básicas sem qualquer cadastro prévio das famílias pretendentes, estudo de vulnerabilidade social, ou
mesmo, que tenha abatido sobre o Município situação emergencial ou calamitosa, vinculando-se a entrega
dessas cestas básicas a inequívoco pedido de votos.
7. Conduta abusiva potencialmente agravada considerando o aumento exagerado de cestas básicas em relação a
anos anteriores, retardamento deliberado do prefeito em cobrar o cumprimento do contrato de fornecedor, tudo
de modo a aproximar-se ao máximo do período das eleições, presença ostensiva de inúmeros carros adesivados
do candidato Roselito (legenda 22), estacionados em frente e próximos à prefeitura a quando da entrada das
cestas.
8. Reconhecimento da captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, ensejando a
cassação dos mandatos dos recorridos, os quais deverão ser afastados dos cargos imediatamente, conforme
orientação de remansosa jurisprudência eleitoral.
9. Aplicação de multa pecuniária no importe de cinqüenta mil UFIR apenas ao 1º recorrido (grau máximo),
deixando de apenar o vice-prefeito ante a não comprovação, nos autos, de sua efetiva participação no ilícito.
10. Recurso provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
TRAZ EXPRESSA MANIFESTAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
2. Havendo expressa manifestação no acórdão acerca do ponto alegado como omisso para efeitos de
prequestionamento, é de se reconhecer o caráter protelatório do recurso, apenando o embargante com a
aplicação da multa, prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. Multa, porém, afastada no caso em desate,
pela maioria dos membros do Tribunal.
Na espécie, a AIJE está fundamentada em suposto abuso de poder, captação ilícita de sufrágio e conduta
vedada aos agentes públicos em campanha eleitoral, consistente na utilização eleitoreira de programa
assistencial de distribuição de cestas básicas à população, realizada pelos agravantes na época em que eram
candidatos à reeleição aos cargos de chefia do Poder Executivo municipal.
O TRE/PA, provocado por meio de recurso, reformou a sentença para julgar procedente a ação, aplicando as
sanções de perda do diploma e multa aos agravantes. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo
Tribunal de origem.
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Contra os acórdãos, Roselito Soares da Silva e Silvio de Paiva Macedo interpuseram recurso especial eleitoral,
no qual alegaram negativa de vigência dos arts. 275 do CE, 22, § 2º, da Lei 8.742/93, 276, VI, do CPC, 73, §
10, da Lei 9.504/97.
Além disso, sustentaram que o acórdão regional diverge da jurisprudência do TSE quanto à interpretação do
art. 41-A da Lei 9.504/97, pois o Tribunal de origem teria presumido a sua anuência com a suposta conduta
caracterizadora de captação ilícita de sufrágio, destoando, assim, da jurisprudência desta Corte, que exige prova
robusta para a condenação pelo mencionado ilícito.
O recurso especial foi ratificado às folhas 309-310.
A Presidência da Corte Regional inadmitiu o recurso especial por demandar o reexame fático-probatório quanto
às supostas negativas de vigência a dispositivos legais e por não ter demonstrado o suposto dissídio
jurisprudencial (fls. 311-319).
No agravo de instrumento, os candidatos asseveram que a Presidência do TRE/PA adentrou o mérito do recurso
especial e que a divergência pretoriana foi demonstrada.
A contraminuta foi apresentada às folhas 323-338.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo não provimento do agravo (fls. 350-356).
Relatados, decido.
Na espécie, o recurso especial eleitoral foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: a) a análise das supostas
negativas de vigência dos arts. 22, § 2º, da Lei 8.742/93, 41-A e 73, § 10, da Lei 9.504/97 demandaria reexame
de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ; b) o dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do art. 41-A
da Lei 9.504/97 não foi demonstrado por meio do cotejo analítico de julgados.
Do exame do agravo de instrumento, constata-se que os agravantes deixaram de rebater o fundamento da
decisão agravada relativo à incidência da Súmula 7/STJ. Desse modo, incide o disposto na Súmula 182/STJ.
Forte nessas razões, nego seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 36, § 6º, do RI-TSE.
P. I.
Brasília (DF), 16 de março de 2012.
MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Relatora
Publicado em 23.3.2012
PETIÇÃO Nº 1674.24.6.2011.6.00.0000 – CLASSE 24 – CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ
Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI
Trata-se de petição ajuizada pela Coligação Melhor Pra Conceição e pelo Partido da República com o objetivo
de que o Tribunal Superior Eleitoral determine a imediata execução do julgado prolatado nos autos do Recurso
Especial Eleitoral 453-06/PA, ocorrido em 29/9/2011 (fl. 4).
Na origem, a Corte Regional julgou procedente recurso contra expedição de diploma e cassou os mandatos de
Prefeito e Vice-Prefeito conferidos a Álvaro Brito Xavier e Wanderlândia Maria de Oliveira Aquino,
respectivamente. A Secretaria Judiciária prestou informações às fls. 9-11.
Às fls. 30-31, determinei que se aguardasse o julgamento dos embargos declaratórios, bem como a publicação
do respectivo acórdão.
É o breve relatório. Decido.
Bem examinados os autos, o pedido não merece prosperar ante a peculiaridade demonstrada pelos requeridos
após a prolação do despacho de fls. 30-31. Com efeito, extraio do acórdão proferido pelo TSE:
“Recurso contra expedição de diploma. Nulidade da eleição. Abuso do poder político.
1. Sendo nulos mais da metade dos votos em eleição municipal para a respectiva prefeitura, deve ser realizada
nova eleição, nos termos do art. 224 do Código Eleitoral.
2. Para rever a conclusão da Corte de origem, de que ficou configurado o abuso do poder político, com
potencialidade lesiva, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em sede de recurso especial, a teor
da Súmula n° 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido" (fl. 12).
Colho, ainda, do acórdão regional:
"RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. NULIDADE. 50%. VOTAÇÃO. ERRO. APURAÇÃO.
RESULTADO. ELEIÇÕES. ABUSO. PODER POLÍTICO. INAUGURAÇÃO. OBRA. VÉSPERAS.
ELEIÇÕES. PARTICIPAÇÃO. ARTISTA. COMPARECIMENTO. CANDIDATO. REELEIÇÃO. ALUSÃO.
GESTÃO. RECORRIDO. PROVIMENTO. 1. A diplomação dos recorridos a despeito da nulidade de mais de
50% dos votos das eleições ante o indeferimento do registro de candidatura dos demais candidatos implica
irregularidade na concessão do diploma que pode ser combatida a partir do RCD, com fundamento no inciso III
do art. 262, do Código Eleitoral. 2. A inauguração de obra, com evento grandioso que contou com palanque e
artista renomado, a duas semanas das eleições, com o comparecimento do candidato à reeleição em meio à
multidão cumprimentando eleitores e, ainda, com frequentes menções, advindas do palanque, a sua presença e a
sua gestão, caracteriza o abuso de poder político, capaz de ensejar a cassação do diploma na hipótese descrita
no inciso IV do art. 262 do Código Eleitoral. 3. Recurso provido, para que sejam cassados os diplomas
expedidos em favor dos recorridos e adotadas as providências voltadas à realização de novas eleições, ficando a
execução do decisum sobrestada até o trânsito em julgado do feito" (grifei - fl. 13). Verifico, pois, que, dos três
capítulos que o acórdão regional possui, o TSE manifestou-se somente quanto à nulidade da votação e quanto à
cassação dos diplomas por abuso de poder político.
É dizer, não houve decisão desta Corte Superior a respeito da necessidade de trânsito em julgado para a
execução do acórdão assentada pela Corte Regional, tampouco foram interpostos embargos declaratórios para
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sanar eventual omissão quanto ao tema. Ora, como se sabe, compete ao Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral executar os acórdãos emanados do Plenário da Corte. Em regra, “a execução de qualquer acórdão só
poderá ser feita após o seu trânsito em julgado" (art. 27, caput, do RITSE).
Ocorre que, no caso, não verifico excepcionalidade que autorize, neste momento, executar o acórdão, pois não
é dado ao Presidente do TSE decidir, em execução de julgado, a respeito de matéria que o Plenário não
deliberou. Isso posto, indefiro o pedido.
Junte-se o Protocolo 1.445/2012.
Publique-se. Brasília, 20 de março de 2012.
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Presidente
Publicado em 30.3.2012
- PORTARIAS
PORTARIA Nº 82 TSE
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, com base no inciso
VIII do art. 116 do Regulamento Interno e considerando o disposto no inciso II do art. 62 da Lei nº 5.010, de
1966, RESOLVE:
Art. 1º Comunicar que:
I) Não haverá expediente nos dias 4, 5 e 6 de abril vindouro, ficando prorrogados para o dia 9 de abril,
segunda-feira, os prazos que porventura se iniciem ou se completem naqueles dias.
II) No período mencionado serão realizados os testes do sistema de energia do prédio da nova sede.
Brasília, 7 de março de 2012.
Patrícia Maria Landi da Silva Bastos
Publicada em 8.3.2012
PORTARIA Nº 107 TSE
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, considerando o
disposto no artigo 116, inciso VIII, do Regulamento Interno da Secretaria, RESOLVE:
Art. 1° Constituir Grupo de Trabalho, na forma do anexo, composto por servidores do Tribunal Superior
Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, destinado a realizar implantação piloto da solução
tecnológica de Processo Administrativo Eletrônico (PAE) da Justiça Eleitoral no âmbito do TRE.
Art. 2º Caberá ao Grupo de Trabalho aprimorar os procedimentos de preparação de ambiente e de instalação do
PAE.
Art. 3º Caberá ao TRE/SC a execução das atividades de preparação do ambiente e instalação do PAE.
Art. 4º Caberá ao TSE o suporte as atividades citadas no artigo 2º, por meio dos canais estabelecidos de Help
Desk, e a publicação dos procedimentos citados no artigo 2º na página de intranet do TSE
Art. 5º Caberá ao grupo de trabalho propor a realização de treinamentos necessários à utilização da solução.
Art. 6° As reuniões do Grupo de Trabalho serão realizadas em Brasília, salvo motivo justificado.
Parágrafo único. Cabe ao Diretor-Geral da Secretaria do TSE as convocações dos integrantes do Grupo de
Trabalho para as reuniões.
Art. 7° O Grupo de Trabalho deverá apresentar ao Diretor-Geral da Secretaria do TSE relatório conclusivo das
atividades, a ser submetido ao Presidente do TSE.
Art. 8° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 2012.
PATRÍCIA MARIA LANDI DA SILVA BASTOS
Publicada em 28.3.2012
- EDITAIS
EDITAL Nº 05/2012
A Diretora-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, no atribuições, comunica os critérios de classificação para as
atribuições relevantes aos testes públicos de segurança no sistema votação, a que se refere o Edital nº 01/2012,
publicado no Diário Eletrônico em 23 de janeiro de 2012.
Publicado em 9.3.2012
- PROVIMENTOS DA CGE
PROVIMENTO Nº 3 - CGE
Torna pública relação complementar de localidades a serem submetidas à segunda fase da revisão de eleitorado
com coleta de dados biométricos no corrente exercício e dá outras providências.
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo(s) incisos V e IX do art. 2º da Res.-TSE 7.651, de 24 de agosto de 1965, e pelo art. 21 da Res.-TSE
23.335, de 22 de fevereiro de 2011,
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considerando a disponibilidade orçamentária no presente exercício para o custeio de revisões de eleitorado e de
equipamentos, o atendimento às diretrizes objetivas estabelecidas como critérios para a realização do
procedimento com biometria, definidas no ato normativo de regência,
considerando a exiguidade dos prazos para a execução das revisões com coleta de dados biométricos, resolve:
Art. 1º Fica aprovada a relação complementar de localidades a serem submetidas à segunda fase do
procedimento de revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos no ano de 2012 constante do Anexo I
deste provimento.
Art. 2º Serão observadas na localidade indicada no art. 1º as regras definidas na Res.-TSE 23.335, de 22 de
fevereiro de 2011, e alterações posteriores, e os prazos fixados no Anexo II deste ato.
§ 1º A revisão realizada na forma do caput deste artigo será obrigatória a todos os eleitores, em situação regular
ou liberada, inscritos na localidade envolvida ou para ela movimentados:
I - até 30 (trinta) dias antes do início dos respectivos trabalhos;
II - até os 6 (seis) meses precedentes ao início do procedimento, caso na localidade esteja implantada a
sistemática de identificação biométrica nos serviços de rotina do alistamento eleitoral durante o mesmo
período, desde que observada a exigência de comprovação documental de domicílio eleitoral.
§ 2º O prazo limite de que cuida o inciso II do § 1º deste artigo poderá ser reduzido a critério do respectivo
tribunal regional eleitoral.
Art. 3º Na impossibilidade de execução da revisão observados os prazos definidos no cronograma constante do
Anexo II deste ato normativo, a critério do tribunal regional eleitoral o procedimento poderá ser realizado após
a reabertura do cadastro, considerando-se o disposto na Res.-TSE 23.375, de 19 de dezembro de 2011, limitado
o atendimento aos eleitores até o final do corrente exercício.
Art. 4º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, sem prejuízo das normas subsidiariamente
aprovadas pela correspondente corregedoria regional eleitoral.
Comunique-se e cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 29 de fevereiro de 2012.
Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral
Anexo I
LOCALIDADE SUJEITA A REVISÃO DE ELEITORADO – 2ª FASE/2012
ORDEM

UF

MUNICÍPIO

ZONA ELEITORAL

1º

PA

Peixe-Boi

66ª

Anexo II
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA AS REVISÕES DE ELEITORADO COM COLETA DE DADOS
BIOMÉTRICOS
2 de abril de 2012
Prazo final para transmissão, pelas zonas eleitorais, dos formulários de Requerimento de Alistamento Eleitoral
(RAE) recebidos.
9 de abril de 2012
Prazo final para a prolação da sentença pelo juiz eleitoral.
12 de abril de 2012
Prazo final para recurso.
13 de abril de 2012
Prazo final para remessa dos autos à corregedoria regional eleitoral.
Publicado em 7.3.2012
PROVIMENTO Nº 4 - CGE
Estabelece cronograma de processamento de relações de filiados para o mês de abril de 2012, em cumprimento
ao disposto no art. 19 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995.
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo(s) incisos V e IX do art. 2º da Res.-TSE 7.651, de 24 de agosto de 1965, e pelo art. 30 da Res.-TSE
23.117, de 20 de agosto de 2009,
RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado o cronograma para processamento dos dados sobre filiação partidária relativo ao primeiro
semestre do ano em curso, constante do anexo deste provimento, observadas as regras previstas na Res.-TSE
23.117, de 20 de agosto de 2009.
Art. 2º A Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral providenciará comunicação do cronograma neste ato
aprovado aos diretórios nacionais de partidos políticos e às corregedorias regionais eleitorais.
Parágrafo único. Incumbirá às corregedorias regionais eleitorais transmitir imediatas orientações aos diretórios
estaduais de partidos políticos e às respectivas zonas eleitorais, cabendo às últimas a divulgação aos órgãos
municipais, objetivando a regularidade do processamento dos dados e da aplicação das regras de que cuida a
referida Res.-TSE 23.117, de 2009.
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Art. 3º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Comunique-se e cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2012.
Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral
ANEXO
CRONOGRAMA PARA TRATAMENTO DOS DADOS SOBRE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
PROCEDIMENTO
Último dia para submissão das relações de filiados pelos partidos políticos via Internet.
Identificação das duplicidades de filiação.
Geração das notificações para partidos, via Filiaweb, e filiados envolvidos em
duplicidade.
Divulgação das duplicidades de filiação.
Publicação, na Internet, das relações oficiais de filiados.
Início da contagem do prazo para resposta nos processos de duplicidade de filiação.
Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos.
Data limite para decisão das situações sub judice.
Data limite para registro das decisões no sistema.
Cancelamento automático das filiações sub judice sem registro de decisão.

PERÍODO
16 de abril
17 a 22 de abril

23 de abril

14 de maio
24 de maio
4 de junho
5 de junho

Publicado em 22.3.2012

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
- RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N° 5.050 - PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 1261-21.2011.6.14.0000 - PARÁ (Município
de Belém)
Relatora: Juíza EZILDA PASTANA MUTRAN
Ementa: VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES DE PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. ANO DE 2012.
PEDIDO FORMULADO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95 E DAS RESOLUÇÕES TSE N.º 20.034/97 E
22.503/06. DEFERIMENTO.
O pedido de propaganda político-partidária formulado com atendimento aos requisitos exigidos pela Lei nº
9.096/95 e pelas Resoluções TSE n.º 20.034/97 e 22.503/06 impõe o seu deferimento.
Publicada em 8.3.2012 (DJE de 7.3.2012)
RESOLUÇÃO N° 5.051 - PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 8-61.2012.6.14.0000 - PARÁ (Município de
Belém)
Relatora: Juíza EZILDA PASTANA MUTRAN
Ementa: VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES DE PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. ANO DE 2012.
PEDIDO INTEMPESTIVO. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. ARTS. 4º, I e 5º, CAPUT DA
RESOLUÇÃO TSE N.º 20.034/97. INDEFERIMENTO.
1- O art. 5º da Resolução TSE n.º 20.034/97 estabelece até o dia 1º de dezembro do ano anterior à transmissão
para o partido interessado protocolar seu pedido de veiculação de propaganda partidária. Sendo intempestivo se
o pedido for posterior
2- Ademais, a legitimidade de requerer a veiculação é do representante legal do partido político a nível
regional, nos termos do art. 4º, I da Resolução TSE n.º 20.034/97, ou de advogado mediante instrumento
procuratório no qual conste aquele como outorgante.
3. Pedido Indeferido.
Publicada em 8.3.2012 (DJE de 7.3.2012)
RESOLUÇÃO N° 5.053 - INSTRUÇÃO Nº 29-37.2012.6.14.0000 - PARÁ (Município de Belém)
Relator: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES
Ementa: Dispõe sobre a implantação do sistema de priorização e estabelece critérios para a elaboração Plano
de Obras no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.
Publicada em 8.3.2012 (DJE de 7.3.2012)
RESOLUÇÃO N° 5.054 - PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 1283-79.2011.6.14.0000 - PARÁ (Município
de Belém)
Relatora: Juíza EZILDA PASTANA MUTRAN

22

Ementa: VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES DE PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. ANO DE 2012.
PEDIDO FORMULADO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95 E DAS RESOLUÇÕES TSE N.º 20.034/97 E
22.503/06 COM ADEQUAÇÕES SUGERIDAS PELA SECRETARA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO.
O pedido de propaganda político-partidária formulado com atendimento aos requisitos exigidos pela Lei nº
9.096/95 e pelas Resoluções TSE n.º 20.034/97 e 22.503/06, com pequenas alterações no plano de mídia pela
Secretaria Judiciária, em razão de disponibilidade de dia e horário impõem o seu deferimento, ainda que
ausente a comunicação prévia do interessado, de modo a viabilizar a transmissão no semestre e ano requeridos.
Publicada em 8.3.2012 (DJE de 7.3.2012)
RESOLUÇÃO N° 5.055 - INSTRUÇÃO Nº 31-07.2012.6.14.0000 - PARÁ (Município de Belém)
Relator: Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Ementa: Dispõe sobre a revisão do eleitorado do município de Peixe-Boi mediante coleta de dados biométricos
e fotografias.
Publicada em 8.3.2012 (DJE de 7.3.2012)
RESOLUÇÃO N° 5.057 - INSTRUÇÃO Nº 24 (4664-66.2009.6.14.0000) - PARÁ (Município de Belém)
Relator: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES
Ementa: ALTERA OS ARTS 5º E 7º DA RES. TRE-PA Nº 4.717, DE 17 DE MARÇO DE 2009.
Publicada em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
- ACÓRDÃOS
ACÓRDÃO Nº 24.495 - RECURSO ELEITORAL N° 6-87.2009.6.14.0100 – Pará (Município de
Marabá)
Relator Designado: Juiz ANDRÉ RAMY PEREIRA BASSALO
Relator Originário: Juiz JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO
Revisora: Juíza VERA ARAÚJO DE SOUZA
Ementa: RECURSO ELEITORAL. AIJE FUNDADA NO ART. 30-A. PRELIMINARES DE
INTEMPESTIVIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS À MINGUA DE AMPARO
LEGAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA À LUZ DO NOVEL ENTENDIMENTO DA LEI Nº 12.034/2009.
EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Em razão de concessão de medida liminar, as intimações da r. sentença ficaram sobrestadas e não restaram
providenciadas, de modo que o comparecimento espontâneo do Recorrente supre a falta de intimação;
2. Não há que se falar em efeito retroativo nos autos pela incidência da decisão proferida em sede de Mandado
de Segurança porque após a prolação da sentença o feito teve a tramitação integral suspensa;
3. Inocorrente a figura do cerceamento de defesa em razão de recusa na produção de prova testemunhal, a uma
porque o Juízo dirige o feito com autonomia e forma sua convicção livremente nos termos do art. 23 da Lei das
Inelegibilidades e a duas porque afastada na sentença a prova que se pretendia ver periciada;
4. Reconhecimento da decadência do direito de ação, ante a aplicabilidade das alterações trazidas pela Lei n.º
12.034/2009 aos feitos em tramitação;
5. Ação extinta com julgamento do mérito, ante à decadência.
Publicado em 8.3.2012 (DJE de 7.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.499 - PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 1196-26.2011.6.14.0000 e PROPAGANDA
PARTIDÁRIA Nº 1281-12.2011.6.14.0000– Pará (Município de Belém)
Relator: Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Ementa: PEDIDO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA GRATUITA. INSERÇÕES.
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012. DEFERIMENTO.
Conforme a jurisprudência do TRE/PA: “Não incidem as restrições descritas no art. 57 da Lei dos Partidos
Políticos no que tange ao acesso das agremiações aos meios de comunicação, sob pena de violação do princípio
da igualdade de chances” (precedentes: Res. TRE/PA nº. 4.991, rel. Juiz Federal Daniel Sobral, DJe em
28/04/2011, e Resolução nº 4.871, Rel. Juiz Rubens Leão, DJE em 30/04/2010, p. 02).
Pedido deferido.
Publicado em 1.3.2012 (DJE de 29.2.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.505 - RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA N° 108979.2011.6.14.0000 – Pará (Município de Belém)
Relator: Juiz Federal ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO
Revisor: Juiz JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO
Ementa: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
REJEITADA.. ELEIÇÕES COMPLEMENTARES AO CARGO DE PREFEITO. INELEGIBILIDADE. ART.
1º, I, ALÍNEA “G” DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. PROVIMENTO LIMINAR OBTIDO EM AÇÃO
CAUTELAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DE CONTAS. OBTENÇÃO
APÓS O PEDIDO DE REGISTRO. ART. 11, §10, DA LEI Nº 9.504/97. NÃO PROVIMENTO.
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1. Na linha da jurisprudência mais recente do Eg. Tribunal Superior Eleitoral, para o afastamento da causa de
inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, é necessária a
obtenção de medida liminar ou de antecipação de tutela que suspenda os efeitos de decisão de rejeição de
contas.
2. A partir da edição da Lei nº 12.034/2009, tal entendimento deve ser harmonizado com o disposto no art. 11,
§10 da Lei nº 9.504/97, para que sejam consideradas alterações fáticas e jurídicas supervenientes ao pedido de
registro que afastem as causas de inelegibilidade.
3. Na espécie, o candidato obteve, após o pedido de registro, provimento liminar para suspender os efeitos da
decisão do TCM/PA que rejeitou suas contas, não incidindo, na espécie a causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 135/2010.
4. Não há notícias nos autos de qualquer alt2eração fática na situação jurídica do demandado desde o
deferimento do seu registro de candidatura, não incidindo nenhuma causa de inelegibilidade.
5. Improcedência do pedido.
Publicado em 8.3.2012 (DJE de 7.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.507 - RECURSO ELEITORAL N° 51-16.2011.6.14.0070 – Pará (Município de Capitão
Poço)
Relatora: Juíza EZILDA PASTANA MUTRAN
Ementa: RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FILIAÇÃO A NOVO PARTIDO
SEM DESFILIAÇÃO DO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO ELEITORAL DA
MUDANÇA DE PARTIDO NO PRAZO LEGAL. IRREGULARIDADE APTA A ENSEJAR O
CANCELAMENTO DE AMBAS AS FILIAÇÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
O parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9.096/95 impõe que a filiação a outro partido deve ser comunicada tanto
ao partido originário quanto ao juiz da respectiva zona eleitoral para que haja o cancelamento da primeira
filiação, sob pena de se configurar a duplicidade de filiações.
A desfiliação de um partido político deve necessariamente preceder a filiação a um novo partido, mediante a
prática dos atos previstos na Lei n.º 9.096/95, a cargo do eleitor.
Conhecimento e improvimento do recurso.
Publicado em 5.3.2012 (DJE de 2.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.508 - RECURSO ELEITORAL N° 116-38.2011.6.14.0061 – Pará (Município de
Xinguara)
Relator: Juiz JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO
Ementa: RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA
COMUNICAÇÃO DA DESFILIAÇÃO AO JUIZ ELEITORAL NO PRAZO PREVISTO NO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 22 DA LEI N° 9.096/1995. DOCUMENTO COM PROTOCOLO DO CARTÓRIO
ELEITORAL. VALIDADE. PROVIMENTO.
O recorrente comprova que comunicou ao Juiz Eleitoral seu desligamento do PSC um dia após a efetivação de
sua desfiliação junto a agremiação partidária, mediante a exibição do requerimento com carimbo do protocolo
do Cartório Eleitoral.
Comprovado o atendimento das exigências legais contidas no art.22, parágrafo único da Lei n° 9.096/95.
Recurso provido.
Publicado em 5.3.2012 (DJE de 2.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.509 - RECURSO ELEITORAL N° 33-75.2011.6.14.0011 – Pará (Município de Bonito)
Relator: Juiz JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO
Ementa: RECURSO ELEITORAL. TRIPLA FILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE NUNCA HOUVE A
TERCEIRA FILIAÇÃO. REGULARES A DESFILIAÇÃO E A NOVA FILIAÇÃO. EXIGÊNCIAS LEGAIS
ATENDIDAS. PROVIMENTO.
O recorrente comprovou por meio da declaração de fl. 10, assinada pelo presidente da Comissão Provisória do
PDT, que a inclusão de seu nome na lista de filiados daquela agremiação decorreu de erro de digitação, o que
não foi aceito pelo juízo de piso, sob o fundamento de tratar-se de um expediente de patente burla à legislação
eleitoral.
A inclusão equivocada do recorrente na lista de filiados do PDT consta na Informação n° 18, à fl. 12, assinada
pelo Chefe do Cartório da respectiva Zona.
Recurso provido.
Publicado em 5.3.2012 (DJE de 2.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.511 - RECURSO ELEITORAL Nº 108-16.2008.6.14.0013 – Pará (Município de
Bragança)
Relator: Juiz JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO
Ementa: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO DE VALOR
ESTIMÁVEL. PESSOA JURÍDICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. VALOR
CONTABILIZADO E EMITIDO O RESPECTIVO RECIBO ELEITORAL. IRREGULARIDADE FORMAL.
RECURSO PROVIDO.
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A comprovação da arrecadação de bens e serviços estimáveis far-se-á pela apresentação dos canhotos dos
recibos eleitorais emitidos e pela respectiva nota fiscal de doação de bens ou serviços, quando o doador for
pessoa jurídica (art. 31, parágrafo único, inciso I, da Resolução TSE n.º 22.715/2008).
O recebimento de recursos estimáveis mediante doação está acobertado pela emissão do respectivo recibo
eleitoral e pela contabilização do valor na prestação de contas do candidato.
Irregularidade meramente formal que não obstaculizou o ofício fiscalizador desta Justiça.
Recurso conhecido e provido.
Publicado em 8.3.2012 (DJE de 7.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.513 - RECURSO ELEITORAL Nº 1110-55.2011.6.14.0000 – Pará (Município de
Igarapé-Miri)
Relator: Juiz JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO
Ementa: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2008. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. CONDUTA VEDADA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AFASTAMENTO DA
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. USO PROMOCIONAL NA CAMPANHA ELEITORAL
DE PROGRAMA SOCIAL NÃO AUTORIZADO EM LEI E NEM EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO
EXERCÍCIO ANTERIOR. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Os prazos recursais somente começam a correr do primeiro dia útil após a intimação, excluindo-se o dia
subseqüente quando recai sobre feriado municipal. Preliminar rejeitada.
2. Incorre em incongruência a sentença de exame dos embargos de declaração, que no seu texto sana a
omissão existente na sentença embargada, mas conclui pelo não conhecimento dos embargos e ainda reconhece
o caráter protelatório do recurso e aplica multa aos embargantes.
3. O uso promocional em campanha política de serviço social prestado em razão de convênio entre a
Administração Municipal e Empresa Privada do tipo O.S. (Organização Social) no período vedado pela Lei das
Eleições incorre em conduta proibitiva, sancionada com a pena de multa e cassação do registro ou diploma.
Recurso parcialmente provido para excluir a multa pelo caráter protelatório dos embargos de declaração.
Publicado em 8.3.2012 (DJE de 7.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.514 - RECURSO ELEITORAL Nº 27-68.2011.6.14.0011 – Pará (Município de São
Miguel do Guamá)
Relator: Juiz JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO
Ementa: RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO. NULIDADE. DIVERGÊNCIA DE DATAS DA
NOVA FILIAÇÃO. ERRO DE DIGITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE FILIAÇÃO E
DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DO NOVO PARTIDO DO RECORRENTE. PRESUNÇÃO DE BOAFÉ. PROVIMENTO.
Os partidos políticos detém o monopólio das inscrições de seus filiados, sendo de suas responsabilidades a
correta informação dos dados que alimentam o cadastro da Justiça Eleitoral.
Erros detectados no sistema FILIAWEB relativos à filiação partidária podem ser corrigidos mediante a
apresentação de outros elementos de prova como, por exemplo, a ficha de filiação.
Comprovado nos autos o erro de digitação da data de filiação do recorrente ao PSDB mediante a apresentação
da respectiva ficha de filiação e o requerimento de correção feito pelo partido à Justiça Eleitoral.
Recurso provido.
Publicado em 8.3.2012 (DJE de 7.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.515 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 280748.2010.6.14.0000 – Pará (Município de Belém)
Relatora: Juíza EVA DO AMARAL COELHO
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
CAUSA VIA DECLARATÓRIOS. JUNTADA DE DOCUMENTO. EXTRATO BANCÁRIO. NÃO
ABRANGÊNCIA DE TODO O PERÍODO DE CAMPANHA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Não há nas razões recursais quaisquer dos requisitos imprescindíveis para o acolhimento dos embargos.
2. Extrato bancário juntado com o Recurso é incapaz de modificar o teor do julgado, pois não compreende todo
o período de campanha.
3. Os aclaratórios não servem para rediscussão da matéria, conforme vários precedentes.
4. Recurso conhecido, mas não acolhido.
Publicado em 12.3.2012 (DJE de 9.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.516 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 236837.2010.6.14.0000 – Pará (Município de Belém)
Relatora: Juíza EVA DO AMARAL COELHO
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO NA
FUNDAMENTAÇÃO. DOCUMENTO NÃO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO. ABERTURA TARDIA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. REDISCUSSÃO DA
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MATÉRIA. INVIABILIDADE DOS ACLARATÓRIOS. EFEITO MODIFICATIVO IMPOSSÍVEL.
PARCIAL PROVIMENTO.
Publicado em 12.3.2012 (DJE de 9.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.517 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO N° 1235-23.2011.6.14.0000 –
Pará (Município de Belém)
Relator: Juiz Federal ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Os embargos declaratórios com efeito modificativo destinam-se a extirpar erros materiais, omissões ou
contradições contidas em decisões judiciais, não se prestando a resolver matéria meritória já regularmente
decidida.
2. Embargos conhecidos e improvidos.
Publicado em 12.3.2012 (DJE de 9.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.518 - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA N°
1335-75.2011.6.14.0000 – Pará (Município de Belém)
Relator: Juiz ANDRÉ RAMY PEREIRA BASSALO
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DEMOCRATAS (DEM) – PARÁ. PROPAGANDA
PARTIDÁRIA GRATUITA. VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES COMERCIAIS NO RÁDIO E TELEVISÃO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
INDEFERIDO.
1. Os pedidos de transmissão de programa partidário devem ser formulados até o dia 1º de dezembro do ano
anterior à veiculação, nos termos das Res.-TSE nos 20.034/97 e 20.479/99.
2. Intempestivo o pedido de veiculação de propaganda partidária procedido após o prazo previsto na
Resolução TSE n.º 20.034/97.
3. Pedido de Reconsideração indeferido.
Publicado em 12.3.2012 (DJE de 9.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.519 - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA PETIÇÃO N° 1202-33.2011.6.14.0000
– Pará (Município de Belém)
Relator: Juiz ANDRÉ RAMY PEREIRA BASSALO
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA DE CARÁTER CONTENCIOSO-JUDICIAL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CABÍVEL.
PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. REJEIÇÃO.
1) Face à matéria constituir contencioso-judicial e pelo princípio da fungibilidade é possível a conversão do
Pedido de Reconsideração em Embargos de Declaração.
2) Inexistindo obscuridade, omissão ou contradição, a rejeição dos declaratórios se impõe.
Publicado em 12.3.2012 (DJE de 9.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.521 - PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 2-54.2012.6.14.0000 – Pará (Município de
Belém)
Relator: Juiz Federal ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PLEBISCITO 2011. REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO.
Constatada a regularidade das contas, ante a ausência de vícios formais e materiais, impositiva é a sua
aprovação.
Publicado em 12.3.2012 (DJE de 9.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.522 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL N° 45605.2010.6.14.0000 – Pará (Município de Tucumã)
Relatora: Juíza EVA DO AMARAL COELHO
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO. MULTA
NÃO APLICADA.
1 – Não há omissão, contradição ou obscuridade em Acórdão embargado, vez que o julgamento foi exauriente.
2 – Os embargantes pretendem expressamente rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado.
3 – Por maioria, a Corte entendeu por bem afastar o caráter protelatório do recurso, e, em consequência, a
multa.
4 – Embargos rejeitados.
Publicado em 15.3.2012 (DJE de 14.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.524 - PETIÇÃO N° 1230-98.2011.6.14.0000 – Pará (Município de Belém)
Relator: Juiz ANDRÉ RAMY PEREIRA BASSALO
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Ementa: AÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. FILIAÇÃO
A PARTIDO NOVO. OCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 1º, §1º, II, DA RESOLUÇÃO N.º
22.610/2007/TSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Nos termos da Resolução n.º 22.610/2007, o parlamentar ou outro agente público que altere a filiação, nos
casos de criação de novo partido, fusão ou incorporação de partidos, alteração substantiva do programa
partidário ou perseguição do mandatário pelo seu partido, não sofrerá qualquer ônus jurídico, estando
albergado pela justa causa.
2. Tendo sido deferido o estatuto do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, em definitivo, pelo TSE,
em 27/09/2011 (data da Sessão Plenária), com publicação no DJE em 18/10/2011 e estando o requerido
regularmente filiado ao PSD desde 05/10/2011, o mesmo encontra-se albergado pela justa causa prevista no
art. 1º, §1º, inciso II da Resolução 22.610/2007.
Pedido julgado improcedente.
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
No mesmo sentido: Acórdãos 24.525 e 24.526
ACÓRDÃO Nº 24.528 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 279012.2010.6.14.0000 – Pará (Município de Belém)
Relatora: Juíza EVA DO AMARAL COELHO
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE COMITÊ FINANCEIRO.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO NORMATIVA.
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA AO TESOURO NACIONAL DISPOSTA EM RESOLUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO.
1 - O Acórdão recorrido seguiu o que exige a norma eleitoral ao determinar a devolução da quantia doada
irregularmente ao Tesouro Nacional.
2 - Não há nas razões recursais quaisquer dos requisitos imprescindíveis para o acolhimento dos embargos.
3 - Conhecimento e rejeição.
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.529 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 13885.2011.6.14.0000 – Pará (Município de Belém)
Relator: Juiz MANCIPOR OLIVEIRA LOPES
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 275, I E II, CE C/C ART.
535, CPC. PRETENSÃO ÚNICA DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.
1A decisão contida no Acórdão não apresenta nenhum vício que motive seu ataque via Embargos
Declaratórios - quais sejam omissão, obscuridade, contradição ou erro material -, razão pela qual estes devem
ser rejeitados. Art. 275, I e II do CE c/c art. 535 do CPC.
Embargos conhecidos, porém rejeitados.
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.530 - PETIÇÃO Nº 1282-94.2011.6.14.0000 – Pará (Município de Belém)
Relatora: Juíza EZILDA PASTANA MUTRAN
Ementa: AÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. 3º
SUPLENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 1º SUPLENTE. REJEIÇÃO.
FILIAÇÃO EM PARTIDO NOVO. PRAZO RAZOÁVEL PARA JUSTIFICAR O INGRESSO DE
INTERESSADO DETENTOR DE MANDATO ELETIVO NO NOVO PARTIDO. 30 (TRINTA) DIAS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES.
1. Quando a ação de perda de mandato eletivo é ajuizada por um dos legitimados secundários previstos no art.
1º, §2º da Resolução TSE n.º 22.610/2007, a participação de todos os que podem ser atingidos pelo provimento
judicial final é de rigor, o que consubstancia a formação de um litisconsórcio passivo necessário.
2. Está implícito no entendimento da Corte Superior Eleitoral que, para considerar o 1º suplente como aquele
que tem interesse jurídico para postular a perda do mandato do suposto infiel, parte-se do pressuposto de que
este 1º suplente não se desfiliou do partido pelo qual concorreu no certame eleitoral, até porque a Resolução
TSE n.º 22.610/2007 foi concebida para salvaguardar a fidelidade partidária, prevendo a punição de perda do
mandato do infiel, ressalvadas as hipóteses de justa causa nela previstas.
3. Nos casos de criação de novo partido, o Eg. Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta 755-35.2011.6.00.0000
decidiu que, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 9º, §4º da Lei 9.096/95, “o prazo razoável para a
filiação no novo partido é de 30 dias contados do registro do estatuto partidário pelo TSE”.
4. Caso em que o estatuto do novo partido foi deferido em 27/09/2011 (data da sessão plenária), com
publicação no DJE em 18/10/2011, e o Deputado requerido está regularmente filiado ao PSD desde 06/10/2011,
não havendo como se fugir da constatação de que o requerido encontra-se sim albergado pela justa causa
prevista no art. 1º, §1º, inciso II da Resolução TSE n.º 22.610/2007.
Precedentes.
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
27

ACÓRDÃO Nº 24.531 - PETIÇÃO N° 1152-07.2011.6.14.0000 – Pará (Município de Xinguara)
Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. GRAVE
DISCRIMINAÇÃO PESSOAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Alegações de isolamento, marginalização, falta de apoio político, ou mesmo desinteresse acerca do mandato
exercido devem gozar de suporte probatório mínimo para caracterização de justa causa para desfiliação.
II. A só recusa, por presidente de partido, de receber documento não traz consigo a profundidade e seriedade
necessárias à caracterização de grave discriminação pessoal.
III. Eventual falta de apoio à futura candidatura não caracteriza grave discriminação pessoal, até mesmo porque
o debate acerca dos rumos políticos de determinada agremiação são aspectos inerentes ao processo democrático
de participação nos pleitos, além de se tratar de matéria interna corporis que foge à competência da Justiça
Eleitoral.
Ação julgada improcedente.
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.532 - PETIÇÃO N° 1179-87.2011.6.14.0000 – Pará (Município de Belém)
Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Ementa: AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO SEM JUSTA CAUSA.
SUPLENTE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE
RATIFICAÇÃO POSTERIOR. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Ao não esperar sequer o início do prazo em que se tornaria parte legítima para ajuizar o feito, o detentor de
interesse jurídico incorre na carência do direito de ação por ilegitimidade ativa, caso remanesça ausente
ratificação posterior que obedeça ao prazo próprio.
Acolhida, de ofício, preliminar de ilegitimidade ativa, e julgado extinto o processo sem resolução de mérito.
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.533 - RECURSO ELEITORAL Nº 59-90.2011.6.14.0070 – Pará (Município de Capitão
Poço)
Relatora: Juíza EZILDA PASTANA MUTRAN
Ementa: RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO
ELEITORAL DA MUDANÇA DE PARTIDO. ENVIO DAS LISTAS PELOS PARTIDOS POLÍTICOS COM
OS NOMES DOS RESPECTIVOS FILIADOS. SUPRESSÃO DA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO
E PROVIMENTO DO RECURSO.
1. O parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9.096/95 impõe que a filiação em outro partido deve ser comunicada
tanto ao partido originário quanto ao juiz da respectiva zona eleitoral para que haja o cancelamento da primeira
filiação, sob pena de se configurar a duplicidade de filiações.
2. Ademais, é pacífica a jurisprudência do Egrégio TSE, no sentido de reconhecer que o envio das listas dos
seus respectivos filiados pelos partidos políticos supre a ausência de comunicação ao Juízo Eleitoral.
Conhecimento e provimento do recurso.
No mesmo sentido: Acórdão 24.535
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.534 - RECURSO ELEITORAL Nº 101-19.2011.6.14.0013 – Pará (Município de
Bragança)
Relatora: Juíza EZILDA PASTANA MUTRAN
Ementa: RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. COMUNICAÇÃO DA
DESFILIAÇÃO A JUÍZO ELEITORAL E A PARTIDO POLÍTICO DIVERSO DA ZONA DE INCRIÇÃO
ELEITORAL. BOA FÉ NÃO CONFIGURADA. DUPLICIDADE RECONHECIDA. CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO DO RECURSO.
1. O parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9.096/95 impõe que a filiação a outro partido deve ser comunicada
tanto ao partido originário quanto ao juiz da respectiva zona eleitoral para que haja o cancelamento da primeira
filiação, sob pena de se configurar a duplicidade de filiações.
2. As comunicações de desfiliação quando endereçadas para Zona Eleitoral diversa da inscrição sujeita o eleitor
a duplicidade de filiações verificada na sua Zona Eleitoral, expondo-se a nulidade de ambas.
3. A simples alegação de boa-fé sem confrontar com outros elementos de prova constante no processo geraria
um perigoso precedente, pois mitigaria os deveres legais impostos a todos os eleitores filiados a partidos
políticos de encaminhar as comunicações de desfiliação partidária na Zona Eleitoral correta, na medida em que
a boa-fé supriria o equívoco e permitiria o endereçamento das comunicações para qualquer outra Zona
Eleitoral, ao livre critério do eleitor.
Conhecimento e improvimento do recurso.
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.536 - PETIÇÃO Nº 1225-76.2011.6.14.0000 – Pará (Município de Belém)
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Relatora: Juíza EZILDA PASTANA MUTRAN
Ementa: AÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. JUSTA
CAUSA. GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFESA
DESACOMPANHADA DE PROVAS. ESVAZIAMENTO. EFEITOS DE CONFISSÃO QUANTO A
MATÉRIA DE FATO. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTE.
1. A dinâmica do ônus da prova preconizada nos termos do art. 1º, §1º c/c art. 5º da Resolução do TSE n.º
22.610/2007 reveste ao requerido ônus de provar uma das hipóteses de justa causa levantadas na defesa,
especialmente a hipótese de grave discriminação pessoal, de índole fortemente subjetiva.
2. Sendo levantada a justa causa de grave discriminação pessoal a base da defesa, e protocolada esta
desacompanhada de provas, ou não contendo nela nenhuma prova a produzir, impõe-se a confissão quanto à
matéria de fato com a consequente decretação de perda do mandato, na forma do art. 10 da Resolução TSE n.º
22.610/2007.
3. Precedente citado.
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.538 - PETIÇÕES N°s 1304-55.2011.6.14.0000 e 1218-84.2011.6.14.0000 – Pará
(Município de Belém)
Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Ementa: AÇÕES DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO SEM JUSTA CAUSA.
CARGO DE VEREADOR. CRIAÇÃO DE NOVO PARTIDO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
IMPROCEDÊNCIA.
1. Segundo o STF, são constitucionais as Resoluções 22.610/2007 e 22.733/2008 do Tribunal Superior Eleitoral
(ADI nº. 3999, rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 12/11/2008).
2. A jurisprudência do c. TRE/PA firmou-se no sentido de que o mandatário que deixa uma agremiação política
para ingressar em partido recém-criado age acobertado pela causa justificadora prevista no art. 1ª, §1º, inciso II,
da Res. TSE nº. 22.610/2007, desde que a migração ocorra nos trinta dias após o registro definitivo do estatuto
da nova sigla perante a Corte Superior Eleitoral.
Ações julgadas improcedentes.
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.539 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL N° 444.2008.6.14.0071 – Pará (Município de Irituia)
Relatora: Juíza EVA DO AMARAL COELHO
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE COMITÊ FINANCEIRO.
ELEIÇÕES 2008. PROCESSO JURISDICIONAL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO RECURSO. REJEIÇÃO
1 – O processo de prestação de contas é processo jurisdicional e se devem aplicar os institutos correspondentes.
2 – A juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração é incabível, em vista da preclusão e do
recurso não se prestar ao reexame de matérias já discutidas. Precedente.
3 – Não há nas razões recursais quaisquer dos requisitos imprescindíveis para o acolhimento dos embargos.
4 – Conhecimento e rejeição.
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.540 - PETIÇÃO Nº 1278-57.2011.6.14.0000 – Pará (Município de Belém)
Relatora: Juíza EZILDA PASTANA MUTRAN
Ementa: AÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA.
LEGITIMADO SECUNDÁRIO. PRAZO RAZOÁVEL PARA PLEITEAR A PERDA DO MANDATO. 30
(TRINTA) DIAS SUBSEQUENTES. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. É de 30 (trinta) dias o prazo para propositura da ação de perda de mandato eletivo, conforme previsão do art.
1º, § 2º da Resolução TSE n.º 22.610/07, e, em caso de inércia do partido interessado, é facultado aos
legitimados secundários formular o mesmo pedido nos 30 (trinta) dias subsequentes.
2. A contagem do prazo decadencial se inicia a partir do momento que o partido político do qual se desfiliou o
requerido toma conhecimento do pedido de desfiliação, independentemente do meio empregado por este.
3. Prejudicial de decadência acolhida para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art.
269, IV do C.P.C.
4. Precedente citado.
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.542 - PETIÇÕES Nºs 1096-71.2011.6.14.0000 e 1200-63.2011.6.14.0000 – Pará
(Município de Belém)
Relatora: Juíza EVA DO AMARAL COELHO
Ementa: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA E AÇÃO DE PERDA DE CARGO
ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DEMANDAS CONEXAS. GRAVE DISCRIMINAÇÃO
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PESSOAL. ÚNICO ARGUMENTO LEVANTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE PERDA DO
CARGO INSUBSISTENTE EM VISTA DE FILIAÇÃO A PARTIDO NOVO. DESFILIAÇÃO AMPARADA
PELA NORMA DE REGÊNCIA. JUSTA CAUSA ALEGADA NA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DAS
DUAS DEMANDAS. AÇÃO COMO DIREITO ABSTRATO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA QUE
SEJA RECONHECIDA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – O único argumento aduzido na Ação de Justificação de Desfiliação Partidária não prospera diante da falta
de provas de grave discriminação pessoal.
2 – Não subsiste o pedido de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária feito na ação correspondente, em
vista do argumento sustentado na defesa de filiação do Requerido em partido novo. Precedentes.
3 – Improcedência das duas ações.
4 – Não reconhecimento de litigância de má-fé.
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.543 - PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 2552-90.2010.6.14.0000 – Pará (Município de
Belém)
Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2010. DIRETÓRIO ESTADUAL.
ARRECADAÇÃO SEM RECIBO. VALOR ÍNFIMO E REGISTRADO EM EXTRATO BANCÁRIO.
DOAÇÃO DE CAMPAMHA ORIUNDA DE FONTE VEDADA. INOCORRÊNCIA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Tratando-se de valor ínfimo arrecadado sem e devidamente registrado no extrato bancário, não há que se
falar em desaprovação.
2. Tratando-se de pessoas jurídicas distintas, controlada e controladora, e não sendo a primeira uma
concessionária de serviço público, a doação feita por ela não caracteriza doação indireta obtida junto à fonte
vedada pela legislação.
Contas aprovadas com ressalvas.
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.544 - PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 2572-81.2010.6.14.0000 – Pará (Município de
Belém)
Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. IRREGULARIDADES NÃO SANADAS.
NÃO ATENDIMENTO ÀS NOTIFICAÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
Os canhotos dos recibos eleitorais utilizados em campanha são documentos essenciais em toda e qualquer
prestação de contas, sendo inequívoco que sua ausência configura vício insanável capaz de gerar desaprovação.
O desatendimento às notificações expedidas pela Justiça Eleitoral caracteriza desídia do interessado para com a
regularidade de sua prestação, fato que também acarreta a desaprovação.
A desobediência, por parte do partido político, através de seu comitê financeiro, às normas básicas de
arrecadação, gastos e prestação de contas atrai a aplicação proporcional da sanção de suspensão de repasse de
futuras cotas do Fundo Partidário.
Contas desaprovadas.
Publicado em 22.3.2012 (DJE de 21.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.554 - PETIÇÃO Nº 1178-05.2011.6.14.0000 – Pará (Município de Monte Alegre)
Relatora: Juíza EVA DO AMARAL COELHO
Ementa: PETIÇÃO. AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO
INVERÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SUPLENTE.
EXCLUSÃO DE PARTIDO POR DISCREPÂNCIAS NO SISTEMA FILIA WEB. ATOS DE
INFIDELIDADE ANTES DA NOVA FILIAÇÃO. OFENSA AO DETENTOR DO MANDATO E À
SOBERANIA POPULAR. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO A NOVO PARTIDO. PROCEDÊNCIA. PERDA DO MANDATO.
1 – A preliminar de cerceamento de defesa suscitada em Sessão assenta-se em argumento inverídico, o que
demonstra má-fé do litigante. Aplicação de multa.
2 – O conjunto probatório demonstra que os argumentos levantados pela Requerida não são verdadeiros.
3 – As discrepâncias na adoção do sistema FiliaWeb não podem servir para o filiado, capciosamente,
desrespeitar a fidelidade partidária e a soberania popular.
4 – Há atos de infidelidade antes mesmo da nova filiação da Requerida.
5 – A data da exclusão da Requerida é a mesma da exclusão do Requerido por discrepâncias no sistema Filia
Web, e não pode ser motivo para a alegação astuta de ilegitimidade ad causam e decadência.
6 – Não há filiação da Requerida em novo partido, portanto, inexiste justa causa para a desfiliação.
7 – Procedência da Ação para decretar a perda do mandato por infidelidade partidária.
Publicado em 26.3.2012 (DJE de 23.3.2012)
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ACÓRDÃO Nº 24.560 - RECURSO ELEITORAL Nº 1087-12.2011.6.14.0000
– Pará (Município de
Monte Alegre)
Relatora: Juíza EVA DO AMARAL COELHO
Ementa: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
NOTA FISCAL. RECIBO ELEITORAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DOADOR.
EXTRATO BANCÁRIO NÃO DEMONSTRA DOADORES. CHEQUE SEM FUNDO E SEM
COMPENSAÇÃO FUTURA. OMISSÃO DE INGRESSO DE VALORES. FALTA DE PROVAS DO
ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 – O recibo eleitoral deve vir acompanhado de documento correspondente e é insuficiente para apreciação da
lisura das contas, em vista de ser preenchido deliberadamente pelo interessado.
2 – O extrato bancário não supre a falta de assinatura de doador, já que a identidade deste não é mostrada no
documento da instituição bancária.
3 – A Justiça Eleitoral não é obrigada a trazer provas aos autos, mas a responsabilidade é da parte que alega.
4 – Omissão de ingresso de valores referentes à nota fiscal é irregularidade que enseja a desaprovação das
contas.
5 – Conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença a quo na integralidade.
Publicado em 26.3.2012 (DJE de 23.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.563 - RECURSO ELEITORAL Nº 46-74.2011.6.14.0011 – Pará (Município de São
Miguel do Guamá)
Relatora: Juíza EZILDA PASTANA MUTRAN
Ementa: RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO
ELEITORAL DA MUDANÇA DE PARTIDO. ENVIO DAS LISTAS PELOS PARTIDOS POLÍTICOS COM
OS NOMES DOS RESPECTIVOS FILIADOS. NÃO SUPRESSÃO DA IRREGULARIDADE.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
1. O parágrafo único do art. 22 da Lei 9096/95 impõe que a filiação em outro partido deve ser comunicada
tanto ao partido originário quanto ao juiz da respectiva zona eleitoral para que haja o cancelamento da primeira
filiação, sob pena de se configurar a duplicidade de filiações.
2. Ademais, o referido dispositivo impõe ao eleitor dois deveres e não duas faculdades, que não podem ser
ignorados, pois são necessários para o cancelamento oficial da desfiliação pelo Cartório Eleitoral.
3. A jurisprudência do Egrégio TSE, no sentido de reconhecer que o envio das listas dos seus respectivos
filiados pelos partidos políticos supre, porém não substitui a ausência de comunicação ao Juízo Eleitoral. Para
tanto, é necessário prova nos autos de que o eleitor fez esta comunicação, ainda que a destempo.
4. Conhecimento e improvimento do recurso.
Precedentes Citados.
Publicado em 26.3.2012 (DJE de 23.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.547 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 128027.2011.6.14.0000 – Pará (Município de Belém)
Relatora: Juíza EVA DO AMARAL COELHO
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INSERÇÃO ESTADUAL.
DISPOSITIVOS INCONSTITUCIONAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TSE
DA PARTE FINAL DA ALÍNEA B, DO INCISO III, DO ARTIGO 57, DA LEI N.º 9096/95. NÃO
APLICABILIDADE DA ALÍNEA A, DO INCISO I, DO ARTIGO 57, DA LEI N.º 9096/95, PARA
INSERÇÕES ESTADUAIS. PREMISSA UTILIZADA PELA RESOLUÇÃO EQUIVOCADA. CASO
EXCEPCIONAL. REFORMA DO JULGADO. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INSERÇÕES ESTADUAIS.
1 - A Resolução embargada baseou-se, equivocadamente, na alínea b, do inciso III, do artigo 57, da Lei
9096/95, cuja última parte foi considerada inconstitucional pelo TSE, para indeferir o pedido do Partido
requerente às inserções estaduais.
2 - A alínea a, do inciso I, do artigo 57, da Lei 9096/95, não se aplica às inserções estaduais.
3 - A jurisprudência e a doutrina entendem que, diante da existência de um erro manifesto no julgado, os
embargos de declaração podem ser utilizados, excepcionalmente, para o conteúdo decisório.
4 - Conhecimento e acolhimento dos embargos para reformar a Resolução embargada e, em consequência,
julgar procedente o pedido de inserções estaduais para o primeiro semestre de 2012.
Publicado em 29.3.2012 (DJE de 28.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.555 - RECURSO ELEITORAL Nº 20-48.2011.6.14.0085 – Pará (Município de
Medicilância)
Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Ementa: RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO. CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO.
À míngua documento que permita concluir pela quebra do vínculo de filiação com o partido de origem em data
anterior à nova filiação, a dupla militância está perfeitamente caracterizada.
Recurso conhecido, porém improvido.
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Publicado em 29.3.2012 (DJE de 28.3.2012)
ACÓRDÃO Nº 24.564 - RECURSO ELEITORAL Nº 67-55.2011.6.14.0074 – Pará (Município de
Ourilândia do Norte)
Relator: Juiz ANDRÉ RAMY PEREIRA BASSALO
Ementa: RECURSO. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. COMUNICAÇÃO APENAS AO PARTIDO
POLÍTICO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. EXIGÊNCIA DAS DUAS
COMUNICAÇÕES. ARTS. 21 E 22, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N.º 9.096/1995. DUPLICIDADE DE
FILIAÇÕES CONFIGURADA. NULIDADE DE AMBAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.
1. A desfiliação partidária está disciplinada pela Lei 9.096/95, regulamentada pelas Resoluções/TSE n.º
19.406/95 e n.º 21.574/03. “Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao partido e ao juiz de sua
respectiva Zona Eleitoral, para cancelar sua filiação; se não o fizer no dia imediato ao da nova filiação, fica
configurada dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos" (art. 22, parágrafo único da
Lei n.º 9.096/95).
2. Não aproveita ao recorrente a alegação de que comunicou sua desfiliação ao partido político, já que a
referida comunicação não o exime da obrigação de comunicar também tal desfiliação ao Juízo Eleitoral, visto
tratar-se de ato composto.
3. Restando caracterizada a dupla filiação do recorrente, ambas devem ser consideradas nulas para todos os
efeitos.
4. Recurso conhecido, porém improvido.
Publicado em 29.3.2012 (DJE de 28.3.2012)
- QUESTÕES DE ORDEM
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVA, EM 08 DE MARÇO DE 2012.
Aos oito dias do mês de março de dois mil e doze, às 8h36 (oito horas e trinta e seis minutos), no Plenário
“Desembargador Antônio Koury”, nesta cidade de Belém, Estado do Pará, reuniu-se ordinariamente o Tribunal
Regional Eleitoral do Pará, sob a Presidência do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Presentes os
Senhores: Desembargador Raimundo Holanda Reis, Juízes Antonio Carlos Almeida Campelo, Ezilda Pastana
Mutran, Eva do Amaral Coelho, Juiz André Ramy Pereira Bassalo e Luiz Gonzaga da Costa Neto. Férias:
Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Procurador Regional Eleitoral: Dr. Daniel César Azeredo
Avelino. Secretária: Bela. Fernanda Guerreiro Mattos Rodrigues – Secretária Judiciária. Ata da 16ª Sessão
Ordinária Administrativa de 06.03.2012 lida e aprovada.
I - “PALAVRA FRANQUEADA”:
(...)
Dr. Daniel César Azeredo Avelino – Já se avizinhando as eleições de 2012, estamos relativamente próximos do
período de registro, que se inicia em julho. E tanto nas eleições de 2010 quanto nas eleições de 2008 nós
deixamos expresso um prazo para o Ministério Público Eleitoral proferir o parecer nos processos de registro.
Como a Resolução de 2012 foi omissa quanto a esse prazo, acho que convém estipularmos um prazo para o
Ministério Público de 1ª instância se manifestar. Trago essa Questão de Ordem que já foi aprovada nas eleições
passadas e faço a leitura para que a Corte delibere. E, caso concorde, aprove a Questão de Ordem. Lê: “À
unanimidade o Tribunal acolhe a Questão de Ordem formulada, para determinar que os processos de registro de
candidatura sejam encaminhados para parecer do Promotor Eleitoral pelo prazo de dois dias, em simetria com a
disposição do art. 58 da Resolução nº 23.373, do TSE, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos nas
eleições municipais de 2012”. Já fiz as devidas adaptações, para já ser o texto final da Questão de Ordem do
processo eleitoral que se inicia.
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes – Obrigado, Dr. Daniel. Então a Questão de Ordem da Procuradoria
Eleitoral é para que os processos de registro passem por parecer do Ministério Público. Vou colher os votos.
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes – Questão de Ordem aprovada, à unanimidade.
Quero comunicar aos eminentes Pares e ao douto representante do Ministério Público que estarei, agora, às
14h, no Município de Peixe-Boi, dando início ao recadastramento da biometria. Esse recadastramento já
começou às 8h e às 14h vou fazer uma audiência pública, na companhia de vários servidores desta Casa, para
convocar a população daquele Município a comparecer a esse ato de recadastramento no prazo de 8 a 1º de
abril tendo em vista as sanções legais para os caso de não comparecimento. Peço também ao Desembargador
Raimundo Holanda Reis que faça monocraticamente a isenção das multas relativas ao recadastramento, como
foi feito pela Corregedoria quando do recadastramento da biometria no Município de Capanema.
Desembargador Raimundo Holanda Reis – Adiantando, Sr. Presidente, submeto à Corte essa recomendação de
isenção.
Todos os Membros aprovam a isenção do pagamento de multa.
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes – Ok. Então, à unanimidade foi determinada a recomendação para
isenção da multa nos casos previstos, específico para o recadastramento biométrico no Município de Peixe-Boi.
(...)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, convoco-os para a próxima Sessão Ordinária Administrativa no
dia 13 de março do corrente ano, às 08h30. Declaro encerrada esta Sessão às 08h47 (oito horas e quarenta e
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sete minutos). E para constar, eu, Fernanda Guerreiro Mattos Rodrigues, ___________________Secretária,
lavrei a presente ata que vai assinada pelo Senhor Presidente deste Tribunal.
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES
Presidente
- PORTARIAS
PORTARIA Nº 12566/2012 SGP
Institui Grupos de Trabalho para implantação do Projeto “Gestão por Competências” no TRE –PA.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 70 do Conselho Nacional de Justiça, de 18 de março de 2009;
CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções nº 22.572/2007 e nº 22.582/2007 do Tribunal Superior Eleitoral;
CONSIDERANDO o objetivo do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará de
“Desenvolver as competências necessárias às atividades institucionais”;
RESOLVE:
Art.1º Instituir grupos de trabalhos para implantação do projeto “Gestão por Competências” no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará, os quais serão coordenados por consultoria externa especializada em
Gestão de Pessoas, contratada para repassar a metodologia e o know how necessários à primeira fase do projeto,
composta pelo mapeamento das competências organizacionais, funcionais e individuais e pela elaboração da
metodologia de avaliação de desempenho.
Art. 2º Os grupos de trabalhos foram definidos de acordo com os papéis e responsabilidades dispostos no
projeto, sendo divididos em grupo diretivo, coordenador, de modelagem e consultivo.
Art. 3º O grupo diretivo é formado pelo: Diretor (a) Geral, Assessor (a) Jurídico da Corregedoria Eleitoral e
pelos Secretários da Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria Judiciária, Secretaria de Administração,
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Secretaria de Controle Interno e Auditoria e Secretaria de
Tecnologia da Informação.
§1º Compete ao grupo diretivo:
I- Dar suporte político para a implantação do projeto;
II- Participar dos chamados “incidentes críticos” do processo, como transformação de parâmetros, definições de
políticas e práticas de gestão;
III- Aprovação do modelo de gestão por competências;
IV- Avaliar a execução do processo de implantação do projeto.
Art 4º O grupo coordenador é formado por 18 servidores lotados nas unidades elencadas no §2º deste Artigo,
representantes da Sede Administrativa, e por 04 servidores representantes dos Cartórios Eleitorais, sendo 02 da
capital e região metropolitana e 02 do interior do estado.
§1º Compete ao grupo coordenador:
I-Construir, em conjunto com a consultoria, o referencial conceitual e metodológico a ser utilizado no projeto;
II- Coordenar a implantação do projeto;
III- Zelar pela continuidade das transformações implementadas, realizando o monitoramento, a revitalização e o
ajuste das políticas e práticas adotadas.
§2º O grupo de trabalho de que trata este artigo é composto pelos servidores abaixo designados, representantes
das seguintes unidades:
Presidência:
VESPASIANO JOSÉ RUBIM NUNES NETO
CARLOS ROBERTO ROCHA DA CRUZ
Diretoria Geral:
JOSÉ MARIA MACEDO DO VALE
GLEYDSON ANDRÉ DA SILVA LIMA
Corregedoria Eleitoral:
CRISTHIANNE DE CAMPOS CORRÊA
EMÍLIO CÉZAR OLIVEIRA
Secretaria de Gestão de Pessoas:
MICHELE BAPTISTA LUIZ DE MELO E SILVA
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA MOTA
Secretaria Judiciária:
1. FERNANDA GUERREIRO MATTOS RODRIGUES
2. CYNTHIA BARBOSA TOCANTINS
Secretaria de Administração:
MARCELO DOS SANTOS AGUILLAR
PATRÍCIA TEREZA DE ARAÚJO COSTA SOARES
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade:
ANDERSON ARAÚJO DOS SANTOS
JORGE LUIZ FERREIRA VIANA
Secretaria de Controle Interno e Auditoria:
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HÉRIKA CARLA DA COSTA SODRÉ
SAMUEL CARVALHO MARINHO
Secretaria de Tecnologia da Informação:
ADRIANA MARQUES CORRÊA
OSIEL MARLON NEGRÃO DA SILVA
Cartório da capital e região metropolitana
MANUEL CARLOS DE SOUSA FILHO
ZILOMAR DE JESUS PEREIRA
Cartório do interior do estado:
JUVENAL VIEIRA PEREIRA
ALVARO MENEZES DE MIRANDA
Art 5º O grupo de modelagem é composto pelos gestores de nível tático-operacional, formado pelos
Coordenadores, Chefes de Sessão e Chefes de Cartórios, sendo que a participação destes últimos de dará por
amostragem.
§1º Compete ao grupo de modelagem:
I- Definir as competências da sua unidade, bem como dos respectivos espaços ocupacionais,
validando o mapeamento junto à sua equipe de trabalho.
Art 6º O grupo consultivo é formado por servidores não envolvidos em outros grupos, tendo o papel de
representar os diversos segmentos da organização objetivando abranger todas as partes interessadas no projeto.
§1º Compete ao grupo consultivo:
I- Oferecer referências sobre a adequação do modelo de gestão por competências a ser adotado para atender as
expectativas da integralidade da organização;
§2º O grupo de trabalho de que trata este artigo é composto pelos servidores abaixo designados:
JOSÉ EDGAR TOCANTINS MELO
RODRIGO AUGUSTO NASCIMENTO MONTEIRO VALDEZ
MARISE FRAGA DE ALMEIDA
Art 7º Os trabalhos dos grupos serão direcionados e coordenados pela consultoria contratada de acordo com a
metodologia utilizada pela empresa, sendo que as atividades serão desenvolvidas por meio de workshops e
reuniões de trabalho em conformidade com o plano de trabalho e o cronograma previamente definido entre as
partes.
Art 8º A participação nos grupos de trabalho acima elencados ocorrerá sem prejuízo das atuais atribuições de
seus membros.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 07 de março de 2012
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES - Presidente
Publicada em 10.3.2012 (DJE de 9.3.2012)
PORTARIA Nº 01/2012-CRE-PA
Estabelece prazo para que os Juízos Eleitorais de 1º Grau do Estado do Pará julguem os processos de prestação
de contas
referentes às Eleições de 2008.
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis, Corregedor Regional Eleitoral em
exercício, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 34 da Resolução TRE/PA nº 2.909:
Considerando o disposto no disposto no art. 5º, LXXVIII da Constituição da República, que assegura como
direito de todos a
razoável duração do processo;
Considerando que já decorreu prazo excessivo para julgamento das prestações de conta referentes às Eleições
de 2008;
Considerando ainda que este ano haverá eleições municipais, com múltiplos pedidos de registro de candidaturas
e milhares de
novos processos de prestação de contas de candidatos;
R E S O L V E:
Art. 1º. DETERMINAR que os Juízos das Zonas Eleitorais do Estado do Pará julguem os processos de
prestação de contas
referentes às Eleições de 2008, impreterivelmente, até o dia 15 de abril de 2012.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém, 13 de março de 2012
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Corregedor Regional Eleitoral em exercício
Publicada em 19.3.2012 (DJE de 16.3.2012)
PORTARIA N.º 12.587/2012 – DG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso XVIII do art. 23 do Regimento Interno deste Tribunal, RESOLVE:
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Art. 1º - DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados para atuarem na qualidade de gestores de projeto,
constantes do PIE – Plano Integrado das Eleições- 2012.
JOSÉ MARIA MACEDO DO VALE – Projeto Gerenciamento e Avaliação;
BERNARDINO FERREIRA DOS SANTOS NETTO – Projeto Comunicação;
RODRIGO AUGUSTO NASCIMENTO MONTERO VALDEZ – Projetos Cadastro Eleitoral e Disque-Eleitor;
PATRÍCIA TEREZA DE ARAÚJO COSTA SOARES – Projeto Material de Eleição;
WALBER JOAQUIM DOS REMÉDIOS – Projeto Infraestrutura;
JORGE PEREIRA MONTEIRO – Projeto Segurança;
ROSANA DE NAZARÉ MENEZES MATOS – Projeto Apuração e Divulgação;
DAVE PINHEIRO DA SILVA – Projeto Logística do Voto Informatizado;
ARNALDO DA ROCHA DUARTE – Projeto Técnicos de Urnas e Técnicos de Transmissão de Dados – TUs e
TSAT;
LUCIANA MARIA ALVES DE SOUZA – Projetos Recursos Humanos e Treinamento;
RENATO HOLANDA ALVES – Projeto Registro de Candidaturas;
DANIEL RODRIGO DINELLY ARAÚJO – Projeto Propaganda Eleitoral e Diplomação;
MARCOS ANTONIO BARREIROS LEÃO – Projeto Prestação de Contas.
Art. 2º - No desenvolvimento de suas atividades, os gestores deverão:
Coordenar a execução das ações dentro dos prazos determinados;
Acompanhar as atualizações dos registros das ações e seu andamento no sistema de controle – DotProject;
Interagir com os demais gerentes dos projetos que compõem o PIE-Plano Integrado das Eleições 2012, a fim de
alinhar o processo de execução das suas respectivas ações;
Comunicar imediatamente à ASPEG, através do e-mail aspeg@tre-pa.gov.br o descumprimento das execuções
das ações dentro do prazo estabelecido;
Comparecer as reuniões provocadas pela ASPEG;
Elaborar relatório mensal sobre o andamento das execuções das ações e, encaminhar à ASPEG, através do email aspeg@tre-pa.gov.br;
Elaborar relatório de encerramento do Projeto e encaminhar à ASPEG, através do e-mail aspeg@tre-pa.gov.br.
Parágrafo único: Os relatórios de acompanhamento e de encerramento dos projetos de que tratam os incisos VI
e VII, deste artigo, estão em anexo a esta portaria.
Art. 3º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria-Geral.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 16 de março de 2012.
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, Presidente do TRE/PA
Publicada em 23.3.2012 (DJE de 22.3.2012)

NOTÍCIAS
- NOTÍCIAS DIVULGADAS NO SITE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Candidatos nas Eleições 2012 devem estar com contas de campanha aprovadas
1° de março de 2012 - 21h41
Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovaram durante a sessão administrativa desta quinta-feira
(1º) a resolução que trata da prestação de contas nas Eleições 2012. A principal novidade trazida na resolução
deste ano é referente à exigência de aprovação das contas eleitorais para a obtenção da certidão de quitação
eleitoral e, em consequência, do próprio registro de candidatura. A decisão foi tomada por maioria de votos (4 x
3).
Esta resolução define ainda as regras para a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos,
candidatos e comitês financeiros, bem como para prestação de contas da utilização desses valores.
Quitação eleitoral
Ao apresentar seu voto-vista na sessão da noite desta quinta, a ministra Nancy Andrighi defendeu a exigência
não apenas da apresentação das contas, como ocorreu nas Eleições 2010, mas também da sua aprovação pela
Justiça Eleitoral para fins de obter a certidão de quitação eleitoral. A certidão de quitação eleitoral é documento
necessário para obtenção do registro de candidatura, sem o qual o candidato não pode concorrer. De acordo
com a ministra, não se pode considerar quite com a Justiça Eleitoral o candidato que tiver suas contas
reprovadas.
“O candidato que foi negligente e não observou os ditames legais não pode ter o mesmo tratamento daquele
zeloso que cumpriu com seus deveres. Assim, a aprovação das contas não pode ter a mesma consequência da
desaprovação”, disse Nancy Andrighi ao reafirmar que quem teve contas rejeitadas não está quite com a Justiça
Eleitoral.
Ela destacou ainda que existem mais de 21 mil candidatos que tiveram contas reprovadas e que se encaixam
nessa situação.
Por essas razões, a ministra sugeriu a inclusão de um dispositivo na resolução para se adequar ao novo
entendimento. O dispositivo a ser incluído já estava previsto na Resolução nº 22.715/2008 (artigo 41, parágrafo
35

3º) e prevê que “a decisão que desaprovar as contas de candidato implicará o impedimento de obter a certidão
de quitação eleitoral”.
Na versão anterior, esse dispositivo previa que o candidato ficaria impedido de receber tal quitação durante
todo o curso do mandato ao qual concorreu. Mas a maioria dos ministros decidiu não estabelecer o tempo do
impedimento, que será analisado caso a caso.
Nesse sentido formaram a maioria as ministras Nancy Andrighi, Carmen Lúcia, juntamente com o ministro
Marco Aurélio e o presidente da Corte, Ricardo Lewandowski.
Artigo 54
Outra alteração inserida na resolução foi proposta pelo ministro Marco Aurélio em relação ao artigo 54. A
redação deste artigo, que antes previa que nenhum candidato poderia ser diplomado até que suas contas fossem
julgadas, agora será idêntica ao artigo 29, parágrafo 2º, da Lei nº 9.504/1997.
O dispositivo prevê que “a inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a
diplomação dos eleitos, enquanto perdurar”.
Essa alteração foi aprovada pela maioria formada pelos ministros Marco Aurélio, Marcelo Ribeiro, Carmen
Lúcia, Nancy Andrighi e Ricardo Lewandowski.
A alteração foi necessária para que os candidatos não sejam prejudicados pela possibilidade de as contas não
serem analisadas antes da diplomação, o que é de responsabilidade dos tribunais e não dos candidatos.
Regras
Entre as demais regras estabelecidas na resolução, está a exigência de requerimento do registro de candidatura
ou do comitê financeiro para o início da arrecadação de recursos. Além disso, é necessário ter Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e conta bancária especificamente destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha.
A resolução também prevê as punições que serão aplicadas no caso de os gastos com a campanha extrapolarem
os limites estabelecidos previamente pelo partido de cada candidato. De acordo com o parágrafo 5º do artigo 3º
da resolução, o gasto além do limite ficará sujeito ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a
quantia em excesso, valor que deverá ser recolhido no prazo de cinco dias úteis. O candidato que gastar em
excesso também poderá responder por abuso de poder econômico.
Comitê financeiro
A resolução ainda determina que cada partido político deverá constituir comitês financeiros com a finalidade de
arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais. O prazo para a constituição desses comitês é de 10
dias úteis após a escolha de seus candidatos em convenção partidária. E, depois de constituídos, os comitês
deverão ser registrados dentro de cinco dias perante o juízo eleitoral responsável pelo registro dos candidatos.
Doações
A norma aprovada especifica ainda as regras para as doações, inclusive pela internet, feitas por pessoas físicas e
jurídicas. As doações podem ser feitas por meio de cheques cruzados e nominais, transferência bancária, boleto
de cobrança com registro ou cartão de crédito ou cartão de débito. Caso as doações sejam feitas em depósitos
em espécie, deve estar devidamente identificado com o CPF/CNPJ do doador.
Datas
As datas definidas para a prestação de contas de campanha estão previstas no capítulo II da resolução. Nos
municípios em que houver apenas primeiro turno, os candidatos, partidos e comitês financeiros deverão enviar
até o dia 6 de novembro de 2012 a prestação com a movimentação financeira referente ao primeiro turno.
Aqueles que concorrerem ao segundo turno deverão apresentar as contas referentes aos dois turnos até o dia 27
de novembro de 2012.
Processo relacionado: Inst 154264
Plenário confirma decisão que manteve prefeito de Almeirim-PA no cargo
02 de março de 2012 - 19h27
Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmaram uma decisão liminar
concedida pelo ministro Arnaldo Versiani no sentido de manter no cargo o prefeito e o vice-prefeito de
Almerim-PA, José Botelho dos Santos e Ivanildo Sarraf da Trindade, respectivamente. A decisão suspende
entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) que havia determinado a realização de novas
eleições indiretas naquele município.
De acordo com o TRE do Pará, a soma dos votos conferidos aos candidatos Aracy do Socorro da Gama Bentes
e Gandor Calil Hage Neto, respectivamente, primeiro e terceiro colocados, que tiveram seus registros
indeferidos, obtiveram juntos 11.857 votos, ultrapassando 50% dos votos intencionalmente orientados para um
específico candidato, ou seja, retirando os votos brancos e os nulos, com um percentual de 70,91% de votos
anulados, o que levaria a aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral, sendo imperiosa a realização de novas
eleições no município de Almeirim.
No entanto, o prefeito José Botelho dos Santos alegou que existe peculiaridade em seu caso e sustentou a
impossibilidade da soma dos votos de dois candidatos do pleito majoritário para fins de incidência do disposto
no artigo 224 do Código Eleitoral.
Na ocasião da decisão liminar, o ministro Versiani destacou que diante da especial circunstância do somatório
dos votos dos primeiros e terceiros colocados, o conveniente seria suspender a realização de novas eleições.
“Em virtude da circunstância de que os segundos colocados não tiveram registro indeferido, não foram
cassados por decisão da Justiça Eleitoral e, afinal, foram diplomados e assumiram os mandatos eletivos, tenho
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que se recomenda, por ora, não haver alternância da chefia do Poder Executivo, até que o tribunal examine e
decida o recurso interposto”, afirmou o relator.
Processo relacionado: AC 177731
Ministra Cármen Lúcia será a primeira mulher a presidir o TSE
06 de março de 2012 - 20h29
A ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha será a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
em 67 anos de história da Corte. Eleita pelo Plenário do TSE durante a sessão administrativa desta terça-feira
(6), a ministra agradeceu a confiança dos colegas e se comprometeu a cumprir o cargo com “honestidade e
absoluta dedicação” dando sequência ao trabalho de todos os presidentes anteriores buscando bem servir a
República e os cidadãos brasileiros. O ministro Marco Aurélio foi eleito para exercer a Vice-Presidência.
Após anunciar o resultado da eleição, o atual presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, parabenizou
os ministros e desejou “muitas felicidades pessoais e sucesso no desempenho desse honroso cargo”.
Em seguida, a presidente eleita lembrou que há 80 anos o Brasil passou a permitir o voto feminino, quando, no
dia 24 de fevereiro de 1932, pela primeira vez, a mulher teve direito ao voto.
“Nós tínhamos uma população de 40 milhões de habitantes e tivemos, em 1934, quando a mulher votou pela
primeira vez, 1,5 milhão de votos. Oitenta anos depois, somos quase 52% dos eleitores brasileiros, a despeito
de os cargos de representação serem muito poucos exercidos por mulheres”, destacou.
Para a ministra, isso significa dizer que “o quadro da cidadania brasileira mudou e que a participação das
mulheres mudou, a despeito de ser ainda muito pequena considerando o total de cidadãs e cidadãos”. No
entanto, ela afirmou que “democracia se faz com uma construção permanente e o que todos nós brasileiros
queremos é construir juntos um Brasil que seja verdadeiramente democrático e que garanta a todos não apenas
a cidadania, mas uma condição digna para cada ser humano”.
A solenidade de posse deve ocorrer na última semana de abril, pouco depois de a ministra completar 58 anos de
idade, em 19 de abril. Ela assume a Presidência para o biênio 2012/2014 e já inicia a gestão com o desafio de
conduzir o processo eleitoral no Brasil, neste ano em que serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em
mais de 5,5 mil municípios. E se, normalmente, em ano de eleição o trabalho realizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral costuma ser dobrado, com a aplicação da Lei da Ficha Limpa as demandas devem ser ainda maiores.
Biografia
Nascida no dia 19 de abril em Montes Claros, Minas Gerais, Cármen Lúcia Antunes Rocha é a terceira filha
entre seis irmãos. Desde cedo, dedicou-se à carreira jurídica. Formou-se em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), é mestre em Direito Constitucional pela Universidade
Federal de Minas Gerais, especialista em Direito de Empresa pela Fundação Dom Cabral e ainda doutora em
Direito de Estado pela Universidade de São Paulo.
Atuou como advogada, foi procuradora do Estado e professora da PUC de Minas Gerais por mais de 20 anos,
onde também coordenou o Núcleo de Direito Constitucional.
A ministra Cármen Lúcia é conhecida por sua eloquência e pela firmeza em suas decisões, falando
fluentemente outros cinco idiomas: inglês, francês, italiano, alemão e espanhol.
A mineira é autora de extensa e profícua produção intelectual jurídica, tendo escrito sete livros e mais de 70
artigos em publicações especializadas. Foi também coordenadora de outras quatro obras e colaborou com
diversos trabalhos coletivos que versam sobre o Direito.
No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em junho de 2006, ela foi empossada ministra do Supremo Tribunal
Federal, sendo a segunda mulher a alcançar tal posto, assumindo a vaga deixada pelo ministro Nelson Jobim.
Um ano depois, ela assumiu o cargo de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, tendo ainda, em
2008, sido diretora da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Já em novembro de 2009, tomou posse como
ministra titular do TSE no posto do ministro Joaquim Barbosa.
Desde abril de 2010, a ministra Cármen Lúcia acumula a Vice-Presidência do Tribunal Superior Eleitoral,
cargo que somado à sua experiência e trajetória a credenciou para que assuma a Presidência da Corte.
TSE publica Guia Prático de Fiscalização de Contratos Administrativos da Corte
12 de março de 2012 - 15h15
No início da sessão administrativa da última quinta-feira (8), o presidente do TSE, ministro Ricardo
Lewandowski, entregou aos demais ministros da Corte o Guia Prático de Fiscalização de Contratos
Administrativos do TSE. Segundo o ministro Lewandowski, o documento “serve como modesta sugestão à
futura administração”. O guia está disponível no portal do TSE na internet para download em "Serviços on-line
- Catálogo de Publicações".
“Esse Guia tem servido e acho que servirá, ainda que em parte, para o trabalho importante dos nossos gestores
e fiscais de contratos. É fruto de um grupo de estudos que nós montamos no TSE que, além de discussões
internas, conduziu também discussões com as equipes técnicas do Tribunal de Contas da União e realizou
congresso sobre a gestão de contratos dentro da Justiça Eleitoral”, informou o ministro Ricardo Lewandowski.
O ministro acrescentou que o congresso teve a participação relevante da corregedora-geral eleitoral, ministra
Nancy Andrighi.“É um trabalho importante, que visa a padronização de procedimentos e que vem a público e
fica incorporado ao nosso acervo de instruções internas para cada vez mais melhorar a nossa prestação de
serviços”, finalizou o presidente do TSE.
Para acessar o Guia, clique aqui.
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TSE e Ministério da Defesa firmam cooperação para o alistamento eleitoral e militar
14 de março de 2012 - 13h52
Os ministros Ricardo Lewandowski, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e da Defesa, Celso
Amorim, assinaram, nesta quarta-feira (14), uma carta de intenções para atuação de forma cooperativa no
alistamento eleitoral e militar. Lewandowski ressaltou que a parceria possibilita à Justiça Eleitoral "vantagens
do ponto de vista econômico e orçamentário, na medida em que as forças armadas facilitarão o acesso às
regiões mais remotas do país".
O acordo possibilitará, a utilização de pelotões de fronteira do Exército e navios hospitais da Marinha, por
exemplo, para realizar o alistamento eleitoral de pessoas que moram em locais isolados e comunidades
ribeirinhas. Essa medida reduz custos no recadastramento e amplia a atuação da Justiça Eleitoral em relação aos
serviços que presta aos eleitores. Em troca, o TSE fornecerá dados de identificação dos jovens conscritos,
alistados para o serviço militar, uma vez que o cadastro eleitoral é o mais completo do país.
Para o ministro Celso Amorim, "é com muito orgulho que as Forças Armadas trabalham em conjunto com a
Justiça Eleitoral, contribuindo para cumprir a realização das eleições de forma pacífica e ordeira". Celso
Amorim destacou que, em suas várias viagens pelo mundo, sempre ouviu elogios pela forma segura e rápida
com que o Brasil realiza e apura o resultado de suas eleições.
Estiveram presente na cerimônia o comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti Saito, o
almirante de esquadra, João Afonso Prado Maia de Faria (que representou o comandante da Marinha), e o
general Lúcio Mário de Barros Góes (que representou o comandante do Exército), além de outras autoridades
civis e militares.
Convênio
O objetivo do convênio é estabelecer propostas para a colaboração técnica e o intercâmbio de conhecimentos,
informações, dados e experiências, de foram a assegurar parceria para o desenvolvimento e implementação de
ações que possibilitem aos cidadãos brasileiros a realização dos alistamentos militar e eleitoral.
O presidente do TSE esclareceu que a assinatura do convênio é o primeiro passo para a uma futura unificação
dos dados cadastrais. O ministro destacou ainda que a Justiça Eleitoral tem o maior cadastro atualizado sobre os
brasileiros, pois é atualizado a cada dois anos, quando se realizam as eleições. Hoje há 136,5 milhões de
brasileiros registrados como eleitores.
Vídeo
Antes da assinatura do convênio, as autoridades assistiram a um vídeo produzido em parceria pelos dois órgãos
no qual se destaca a importância das Forças Armadas na realização das eleições e na consolidação da
democracia do país.
Eleitores falam da importância do voto, da escolha certa dos candidatos e também da segurança que sentem ao
votar, tanto no processo eletrônico, quanto na garantia da ordem proporcionada pelos militares. Já os militares,
expressam no vídeo a satisfação de contribuir com o fortalecimento da democracia, fazendo com que a urna
eletrônica chegue ao eleitor pelo ar, por meio de helicópteros ou até por meio de barcos, tendo em vista ser este
o único meio de transporte que dá acesso a algumas populações ribeirinhas.
Candidatos só podem utilizar Twitter em campanha eleitoral a partir de 6 de julho
15 de março de 2012 - 21h53
É ilícita e passível de multa a propaganda eleitoral feita por candidato e partido político pelo Twitter antes do
dia 6 de julho do ano do pleito, data a partir da qual a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) permite a
propaganda eleitoral. Foi esse o entendimento tomado pela maioria (4 a 3) do Plenário do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), nesta quinta-feira (15), ao manter a multa de R$ 5 mil aplicada ao ex-candidato à VicePresidência da República em 2010 pelo PSDB, Índio da Costa, por veicular no Twitter mensagem eleitoral
antes do período permitido pela legislação.
O TSE entendeu que o Twitter é um meio de comunicação social abrangido pelos artigos 36 e 57-B da Lei das
Eleições, que tratam das proibições relativas à propaganda eleitoral antes do período eleitoral. Ao finalizar a
votação, o presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, destacou que "os cidadãos, que não estiveram
envolvidos no pleito eleitoral, podem se comunicar à vontade. O que não pode é o candidato divulgar a
propaganda eleitoral antes", afirmou o ministro Lewandowski, garantindo a liberdade de expressão.
O entendimento alcançado pela Corte por quatro votos a três, negando o recurso apresentado por Índio da
Costa, manteve a multa de R$ 5 mil aplicada pelo ministro Henrique Neves, que julgou representação proposta
pelo Ministério Público Eleitoral sobre o caso. O ministro entendeu que, ao utilizar o microblog para pedir
votos ao candidato titular de sua chapa, José Serra, antes de 6 de julho, Índio da Costa fez propaganda eleitoral
antecipada. Ele publicou a mensagem em favor de José Serra no dia 4 de julho de 2010.
Em seu voto-vista lido nesta noite em plenário, o ministro Gilson Dipp se associou à divergência aberta pela
ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha e seguida pelo ministro Dias Toffoli e votou pelo provimento do
recurso do ex-vice de Serra. Segundo o ministro Gilson Dipp, o Twitter, embora mecanismo de comunicação
social, não pode ser definido como meio de comunicação geral, com destinários indefinidos, não se
enquadrando, portanto, nos conceitos dos dois artigos da Lei das Eleições, mesmo com as alterações nela
introduzidas pela Lei nº 12.034/2009.
“No Twitter não há a divulgação de mensagem para o público em geral, para destinários imprecisos,
indefinidos, como ocorre no rádio e na televisão, mas para destinatários certos, definidos. Não há no Twitter a
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participação involuntária ou desconhecida dos seguidores. Não há passividade das pessoas nem generalização,
pois a mensagem é transmitida para quem realmente deseja participar de um diálogo e se cadastrou para isso”,
afirmou Gilson Dipp em seu voto.
Os ministros Aldir Passarinho Júnior, que já não integra a Corte, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o
presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, se posicionaram pela manutenção da multa e pela proibição da
propaganda eleitoral de candidatos e partidos pelo Twitter antes do período admitido pela legislação. Já a
ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, o ministro Dias Toffoli e Gilson Dipp votaram contra a aplicação da
sanção.
Processo relacionado: REC na RP 182524
Deputado consulta TSE sobre aplicação da regra de quitação eleitoral em 2012
19 de março de 2012 - 08h25
Chegou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma consulta apresentada pelo deputado federal Reginaldo Lopes
(PT-MG), que questiona a aplicação da regra segundo a qual a certidão de quitação eleitoral e,
consequentemente, o registro de candidatura, só será obtido com a aprovação das contas de campanha.
Esta nova regra será aplicada pela primeira vez nas Eleições 2012, de acordo com decisão do Plenário do TSE
que alterou a resolução de prestação de contas para incluir a exigência (artigo 52, parágrafo 2º, da Resolução nº
23.376).
O novo texto da resolução diz: “a decisão que desaprovar as contas de candidato implicará o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral”.
Diante disso, o deputado Reginaldo Lopes apresentou as seguintes questões:
a) Qual é o marco temporal de incidência do art. 52, § 2º, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº
23.376, publicada em 5 de março de 2012?
b) O dispositivo referido se aplica a contas prestadas e desaprovadas antes da data de publicação da Resolução?
c) O dispositivo referido se aplica a contas prestadas antes da data da publicação da Resolução, e depois
desaprovadas?
d) O dispositivo referido se aplica a contas prestadas e desaprovadas depois da data de publicação da
Resolução?
e) O dispositivo referido se aplica e alcança as contas de campanha referentes às eleições anteriores? Quais?"
Base legal
De acordo com o artigo 23, inciso XII, do Código Eleitoral, cabe ao TSE responder às consultas sobre matéria
eleitoral, feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. A consulta
não tem caráter vinculante, mas pode servir de suporte para as razões do julgador.
O relator da consulta é o ministro Marcelo Ribeiro (foto).
Processo relacionado: CTA 12627
Resoluções só podem ter constitucionalidade examinada pelo STF
19 de março de 2012 - 15h23
Em decisão individual, o ministro Gilson Dipp, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou seguimento a uma
ação popular ajuizada por João Bosco Maciel Júnior que pretendia invalidar duas resoluções do TSE por
suposta inconstitucionalidade. As resoluções (21.702 e 21.803, ambas de 2004) fixaram o número máximo e
mínimo de vereadores para eleições municipais. Para o autor da ação, elas teriam desrespeitado o princípio da
autonomia política municipal.
De acordo com a ação, as resoluções questionadas não seriam normativas, mas de efeitos concretos, “como
qualquer ato administrativo de efeito individual e específico”. De acordo com o autor, o TSE, ao editar as
resoluções, “tomou do Poder Legislativo municipal competência que é sua por princípio constitucional”.
O ministro Gilson Dipp, na decisão, sustentou que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a
constitucionalidade dessas resoluções, ao julgar ações diretas de inconstitucionalidade contra elas. Citou a
decisão da Corte Superior onde afirma que o TSE, ao editar as resoluções “limitou-se a agir em função de
postulado essencial à valorização da própria ordem constitucional, cuja observância fez prevalecer, no plano do
ordenamento positivo, a força normativa, a unidade e a supremacia da Lei Fundamental da República”.
A decisão do STF, de acordo com a citação do ministro Gilson Dipp, argumenta ainda que o TSE “adotou
solução, que, legitimada pelo postulado da força normativa da Constituição, destinava-se a prevenir e a
neutralizar situações que poderiam comprometer a correta composição das câmaras municipais brasileiras,
considerada a existência, na matéria, de grave controvérsia jurídica resultante do ajuizamento, pelo Ministério
Público, de inúmeras ações civis públicas em que se questionava a interpretação da cláusula de
proporcionalidade inscrita no inciso IV do art. 29 da Lei Fundamental da República”.
Ao final, o ministro Gilson Dipp salientou ainda que a deliberação sobre a constitucionalidade das resoluções
somente poderia ser feita pelo STF em espécies próprias de ações, entre as quais não consta o instrumento da
ação popular.
Processo relacionado: PET 2825
TSE diferencia eleição e plebiscito na configuração de crime eleitoral
20 de março de 2012 - 20h40
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Por maioria de votos, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu habeas corpus para trancar
ação penal em que Rodrigo Ruiz Pinheiro, de Costa Rica-MS, foi acusado de fornecer transporte a eleitores em
dia de plebiscito. O Tribunal entendeu que por fornecer transporte a eleitores no dia de realização do plebiscito
Rodrigo Ruiz não se enquadra na proibição prevista no artigo 302 do Código Eleitoral para o caso de eleições.
O artigo 302 do Código proíbe ao cidadão, no dia da eleição, condutas no sentido de impedir, embaraçar ou
fraudar o exercício do voto e a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito
de alimento e transporte coletivo.
Em seu voto-vista que apresentou hoje ao Plenário, o ministro Marcelo Ribeiro acompanhou a divergência
aberta pelo ministro Marco Aurélio, por entender que a proibição de transporte público, prevista no artigo 302
para o dia da eleição, não alcança casos de plebiscito. “Seria dar uma interpretação extensiva ao artigo, o que
não é possível no caso”, disse o ministro Marcelo Ribeiro.
Além dos ministros Marco Aurélio e Marcelo Ribeiro, votaram pela concessão do habeas corpus para trancar a
ação penal o ministro Dias Toffoli e a ministra Laurita Vaz. Acompanharam o relator o ministro Gilson Dipp,
que negou o habeas corpus em sessão passada, o presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, e o
ministro Arnaldo Versiani.
Ao votar com o relator, o presidente do TSE lembrou que eleição é uma escolha e que “no plebiscito tem-se um
voto também no sentido de se decidir a resposta a uma questão formulada”.
Processo relacionado: HC 70543
Limite para doação eleitoral pode considerar renda do casal
20 de março de 2012 - 22h05
Por maioria de votos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou na sessão plenária desta terça-feira (20)
recurso apresentado pelo Ministério Público contra Nilda de Almeida Coelho, de Campo Grande-MS, por
suposta doação de campanha acima do limite legal a uma candidata a deputada federal em 2010.
Pela legislação eleitoral, a pessoa física somente pode fazer doações eleitorais até 10% do rendimento bruto que
recebeu no ano anterior à eleição. Apesar de não ter renda própria, o TSE entendeu que a doação feita por Nilda
de Almeida não descumpriu o limite legal, já que ela declara à Receita Federal renda conjunta com a do
marido.
O Plenário do TSE entendeu que a renda comum declarada pelo casal foi suficiente para abrigar a doação feita
por Nilda à candidata, no valor de R$ 1,5 mil.
“A doadora tem renda, embora conjunta, que faz com que a sua doação não supere o limite legal”, disse o
ministro Gilson Dipp ao apresentar nesta noite seu voto-vista, seguindo o do relator, ministro Arnaldo Versiani.
Processo relacionado: Respe 183569
Plenário não responde consulta sobre desincompatibilização para eleições municipais
21 de março de 2012 - 21h44
Ao acompanhar o voto do ministro Gilson Dipp, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta
quarta-feira (21) não responder a uma consulta formulada pelo deputado federal Roberto Freire (PPS-PE) em
que questionava as condições de desincompatibilização para eleições municipais.
O questionamento do deputado era o seguinte:
"1- Pode um pretenso candidato às eleições municipais permanecer, sem se desincompatibilizar, como membro
do Conselho de Administração de uma empresa pública municipal de outro município, diverso daquele em que
pretende ser candidato?
2- Pode um pretenso candidato às eleições municipais permanecer, sem se desincompatibilizar, como membro
do Conselho de Administração de uma empresa privada, concessionária de serviço público, na condição de
representante de uma sociedade de economia mista, controlada por um Estado federado diverso daquele em que
o candidato/conselheiro tem seu domicílio eleitoral?"
Voto
De acordo com o ministro Dipp, apesar de a consulta ter sido formulada por parte legítima, ela não pode ser
conhecida porque “comporta desdobramentos que podem reclamar soluções diversas consideradas cada
quesito”.
Para o ministro, a questão é complexa e cercada de peculiaridades e, por isso, deve ser analisada caso a caso.
A decisão foi unânime.
Processo relacionado: CTA 3619
TSE fará audiência pública para redefinir distribuição do número de deputados no país
22 de março de 2012 - 21h49
Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram, na sessão administrativa desta quinta-feira (22),
convocar uma audiência pública para redefinir a distribuição do número de deputados federais, estaduais e
distritais do país. A decisão foi tomada durante a análise de um pedido da Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas para a redefinição desse número.
De acordo com o pedido, e tendo em conta o que estabelece a Lei Complementar n º 78/1993 e os novos dados
fornecidos pelo IBGE com relação à população brasileira por Estado a partir do Censo de 2010, o Amazonas
poderia eleger dez deputados federais nas eleições de 2014. A relatora do pedido, ministra Nancy Andrighi, em
sessão anterior, havia deferido o pedido, mas o ministro Arnaldo Versiani pediu vista dos autos.
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Na sessão desta noite, o ministro sustentou a complexidade do tema e sugeriu converter o julgamento em um
debate ampliado. Propôs, então, a convocação de uma audiência pública para discutir a questão, “ouvindo todos
os interessados, inclusive representantes de partidos políticos”.
Cabe à Justiça Eleitoral redefinir o número de deputados de acordo com a proporção de cada uma das
populações nos estados. De acordo com o artigo 45 da Constituição Federal, o número total de deputados, e a
representação por Estado e pelo Distrito Federal, “deve ser estabelecido por lei complementar,
proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que
nenhuma das unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de 70 deputados.
A Lei Complementar nº 78, de 30 de dezembro de 1993, estabelece que o número de deputados não pode
ultrapassar 513 e que cabe ao IBGE fornecer os dados estatísticos para a efetivação do cálculo. Feitos os
cálculos, o TSE encaminha aos tribunais regionais eleitorais e aos partidos políticos o número de vagas a serem
disputadas.
Processo relacionado: PET 95457
Eleitores que vão às urnas em 2012 têm 45 dias para regularizar título
26 de março de 2012 - 18h15
Os eleitores de mais de 5,5 mil municípios brasileiros que irão eleger novos prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores em outubro deste ano têm até o dia 9 de maio para regularizar a situação de seu título eleitoral.
Dentro dos próximos 45 dias, os cidadãos que votarão pela primeira vez também devem solicitar o documento,
e os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida precisam pedir sua transferência para uma seção eleitoral
especialmente adaptada.
O prazo é determinado pela Lei nº 9.504/1997, que prevê o fechamento do cadastro eleitoral com 150 dias de
antecedência da eleição.
Eleitores jovens
Até os 18 anos o voto é facultativo, e quem tem 15 anos, mas fará 16 até o dia da eleição, também poderá pedir
o documento para votar pela primeira vez.
Tanto para o alistamento eleitoral quanto para a regularização ou solicitação de atendimento especial, basta
comparecer ao cartório eleitoral com um documento de identidade com foto e comprovante de residência.
As eleições deste ano estão marcadas para o dia 7 de outubro.
TSE responde consulta de senador sobre candidatura de vice-prefeito a cargo de prefeito
29 de março de 2012 - 21h51
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) respondeu de forma afirmativa à primeira pergunta feita pelo
senador Paulo Bauer (PSDB-SC) sobre a possibilidade de candidatura de vice-prefeito ao cargo de prefeito,
quando a Câmara Municipal o empossa como prefeito em razão de impeachment do titular, mesmo que ocorra
a reintegração deste ao cargo por decisão judicial no período de seis meses antes da eleição.
Na qualidade de relator da consulta, o ministro Arnaldo Versiani respondeu de maneira afirmativa à primeira
questão da consulta. Em relação ao segundo questionamento, respondeu de forma negativa, porque se
caracterizaria, neste último caso, a ocorrência do terceiro mandato consecutivo de indivíduo no mesmo cargo
executivo, o de prefeito.
A íntegra da consulta feita pelo senador Paulo Bauer é a seguinte:
1 – O prefeito sofre processo de impeachment e a Câmara Municipal dá posse ao vice-prefeito no cargo de
prefeito. Nos seis meses anteriores à data da eleição vindoura, o titular é reintegrado ao cargo por força de
decisão judicial. Pergunta-se: pode o vice-prefeito candidatar-se ao cargo de prefeito?
2 – Se afirmativa a resposta, poderá ele, caso seja eleito, candidatar-se à reeleição?
Base legal
De acordo com o artigo 23, inciso XII, do Código Eleitoral, cabe ao TSE responder às consultas sobre matéria
eleitoral, feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. A consulta
não tem caráter vinculante, mas pode servir de suporte para as razões do julgador.
Processo relacionado: CTA 169937
- NOTÍCIAS DIVERSAS
Prefeitos cassados terão de ressarcir Estaco
3de março de 2012
Prefeitos que foram cassados começam a ser notificados pela Advocacia-Geral da União para ressarcir o Estado
pelos custos das eleições suplementares feitas para escolher seus substitutos. As primeiras notificações foram
enviadas a nove ex-prefeitos, todos condenados definitivamente por compra de votos, deixando um prejuízo de
R$ 800 mil ao Estado. As informações estão na Agência Brasil.
Após receberem as notificações, os ex-prefeitos terão 30 dias para pagar a dívida, que poderá ser parcelada. Se
o prefeito cassado estiver morto, a conta da eleição suplementar vai para os herdeiros, até o limite dos bens
deixados às famílias. A penhora de contas bancárias e imóveis também poderá ser solicitada.
Caso a dívida não seja paga, a AGU entrará com ações judiciais. Nos últimos quatro anos, 176 eleições
suplementares foram feitas no país, gerando um prejuízo de mais de R$ 4 milhões aos cofres públicos.
41

Para o diretor do Departamento Eleitoral da AGU, José Roberto de Cunha Peixoto, a medida tem caráter
pedagógico. "A ideia é que os gestores cassados aprendam que o correto é seguir a legislação. Agora sabem
que, daqui para a frente, serão responsabilizados e cobrados todos aqueles que cometerem atos ilícitos
eleitorais", afirma. A AGU não divulgou o nome dos prefeitos notificados.
Fonte: Sítio do Consultor Jurídico na rede mundial de computadores.
Questões pendentes no Supremo influirão no pleito
Por Ezikelly Barros, Gabriela Rollemberg, Ígor Miranda da Silva e Rodrigo Pedreira
5 de março de 2012
O ano de 2012 merece destaque pela realização de mais uma eleição municipal. Contudo, não apenas as urnas
marcarão o pleito. Algumas questões eleitorais cruciais (além das já julgadas Ações Declaratórias de
Constitucionalidade 29 e 30 e Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.578, que tratam da Lei Complementar
135/10, conhecida como Lei da Ficha) certamente estarão na pauta do Supremo Tribunal Federal com
influência direta nas eleições municipais.
Nesse sentido, apresentamos um breve e importante registro dos principais julgamentos eleitorais pendentes
que deverão ser objeto de decisões do Supremo em 2012.
O julgamento do Recurso Extraordinário 597.362 foi interrompido por pedido de vista da ministra Cármen
Lúcia. O mencionado RE discute se a demora ou ausência de manifestação da Câmara Municipal determina ou
não a aprovação tácita do parecer prévio de Tribunal de Contas estadual ou Tribunal de Contas municipal, onde
houver, sobre as contas de um prefeito. Em 2010, quando do início do julgamento, o ministro aposentado Eros
Grau negou provimento ao RE, porém, o ministro Dias Toffoli apresentou seu voto-vista pelo provimento do
recurso, com o interessante argumento que o parecer prévio passa a produzir efeitos “desde que editado e
apenas deixará de prevalecer se, e quando, apreciado e rejeitado por deliberação do Poder Legislativo
municipal, com esteio na maioria qualificada de dois terços de seus membros”.
De igual modo, a figura do “prefeito itinerante” movimentará a pauta do Supremo. O Tribunal Superior
Eleitoral, nas eleições municipais de 2008, a partir do julgamento do Respe 32.507, da relatoria do ministro
Eros Grau, proveniente do Município de Porto de Pedras (AL), passou a entender que a Constituição Federal
veda o exercício de terceiro mandato subsequente na chefia do Poder Executivo, mesmo que em município
diverso. Assim, após a reeleição, caberia apenas a candidatura a outro cargo que não o de prefeito.
No julgamento do tema, o STF deverá considerar que a situação político-social decorrente da atual
jurisprudência do TSE sobre o tema "prefeito itinerante" está estabilizada, as eleições suplementares e as posses
já aconteceram, assim como os prefeitos se encontram no pleno exercício do mandato, o que conferiu
inequívoca estabilidade da Administração Municipal.
Há também a discussão relacionada à questão da autonomia municipal para definir a natureza das eleições
suplementares (aplicação ou não do princípio da simetria). Desde 1994, a partir da análise de Medida Cautelar
na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.057, o Supremo tem reiteradamente entendido que o artigo 81,
parágrafo 1º, da Constituição Federal (regramento da sucessão presidencial no caso de dupla vacância,
presidente e vice-presidente da República, nos últimos dois anos de mandato, mediante eleição indireta, ou seja,
pelo Congresso Nacional, trinta dias depois de aberta a última vaga) não é uma norma de reprodução
obrigatória pelos estados e municípios em suas respectivas Constituições e leis orgânicas.
Entretanto, o STF compreendeu inconstitucional norma do estado de Sergipe que determinou a sucessão
definitiva pelo presidente da Assembleia Legislativa, na hipótese de dupla vacância no último ano de mandato
do governador daquele estado (ADI 2.709).
Se o Supremo já se manifestou pela necessidade de eleição na dupla vacância (direta ou indireta), cabe ainda ao
plenário enfrentar de forma definitiva o tema do princípio da simetria ou pela autonomia. Apesar de antiga, a
jurisprudência do STF instaurada pela medida cautelar na ADI 1.057 ainda não possui pronunciamento na
questão de fundo do mérito.
Na Ação Cautelar 2.891, o ministro Luiz Fux decidiu monocraticamente pela manutenção do acórdão do TSE
que afastou o prefeito de Pau D’arco do Piauí (PI), sob argumento que seria inelegível por ser “filho de
criação” (adoção sócio-afetiva) do prefeito anterior, em atenção ao artigo 14, parágrafo 7º, da Constituição
Federal. O ministro fundamenta a interpretação do dispositivo constitucional de modo “que, com substrato no
princípio republicano, impede a formação de oligarquias políticas capazes de fragilizar o equilíbrio das
eleições, diante do risco de manipulação da máquina pública em prol da perpetuação de um grupo delimitado
no poder”.
Ainda no tocante à inelegibilidade, o RE 602.840 analisará a decisão do TSE que indeferiu o registro de
candidatura do prefeito de Londrina (PR), nas eleições de 2008, em virtude de irregularidades nas contas da
gestão do candidato na sua gestão em 1999 na prefeitura daquele município. Porém, antes do pedido de registro
da candidatura, o plenário do próprio Tribunal de Contas teria deferido liminar que suspendia os efeitos da
decisão que rejeitara as contas.
Outro relevante debate está na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4.583) proposta pelo PPS (Partido
Popular Socialista) contra o dispositivo da Resolução 22.610/07, do TSE, que diz que a criação de nova
legenda caracteriza justa causa para que um parlamentar se desfilie de seu partido de origem sem perder o
mandato. O tema tem repercussão direta sobre o recém criado PSD (Partido Social Democrático), idealizado
pelo atual prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que teve o registro partidário aprovado pelo TSE para
disputar as eleições vindouras.
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Por meio da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 155, ajuizada pelo PSDB, a Corte
Suprema deverá conceder a adequada interpretação ao artigo 224 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65), uma vez
que o TSE entende que nas eleições para presidente, governadores e prefeitos, se não houve em primeiro turno
mais de metade de votos anulados, não é necessária a realização de nova eleição, sendo a hipótese da posse do
segundo colocado. Na interpretação da Corte eleitoral a nulidade de votos no segundo turno não implica a
realização de uma nova eleição.
Nesse ponto, o ministro relator Ricardo Lewandowski esclareceu que “por decisão singular, de firme e
remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema (…) parece-me incabível, o pedido
específico formulado pelo PSDB de que seja conferido um caráter incidental a presente ADPF, com o fim de
suspender os efeitos do acórdão emanado do TSE nos autos do RO 1.497/PB [que culminou com a cassação de
Cássio Cunha Lima - PSDB, com a posse do segundo colocado no segundo turno, José Maranhão - PMDB].
(...) Não se pode, com efeito, ampliar o alcance da argüição de descumprimento de preceito fundamental, sob
pena de transformá-la em verdadeiro sucedâneo ou substitutivo de recurso”.
Outro aspecto de extrema importância reside no mérito das ADIs 4.513 e 4.542 e das ADPFs 223, 238 e 239,
nas quais se questiona no STF a interpretação da Justiça Eleitoral de que os votos dados aos candidatos que
concorrem às eleições com registros de candidatura indeferidos, mas pendentes de recurso, não podem ser
computados para o partido (artigo 16-A da Lei 9.504/97).
Quanto ao destino dos votos recebidos por candidato que posteriormente teve o registro indeferido, argumentase pela manutenção da vigência e da eficácia do parágrafo 4º do artigo 175 do Código Eleitoral (Lei
4.737/1965), segundo o qual não serão nulos os votos de um candidato quando “a decisão de inelegibilidade ou
de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição, caso em que os votos serão contados
para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro” (petição inicial na ADPF 223).
Já no Respe 245.472, o TSE trouxe outro ponto fundamental quando afastou a alegação de inelegibilidade de
Harrison Benedito Ribeiro (PSDB), com a possibilidade de assumir a prefeitura de Santo Antônio do Leverger
(MT). Os ministros entenderam que o prefeito, que concorreu na eleição suplementar no município, não se
tornou inelegível por ter sido cunhado do prefeito cassado Faustino Dias Neto (DEM).
Na questão de fundo, o TSE entendeu que o candidato, ex-cunhado do prefeito cassado (vínculo de parentesco
se mantém até o final do mandato), estaria inelegível para o pleito subsequente àquele em que houve a
separação judicial, a não ser que o prefeito tivesse se desincompatibilizado seis meses antes da eleição.
Portanto, “houve a desincompatibilização do prefeito que já estava afastado do cargo em decorrência da
cassação há mais de seis meses da eleição suplementar de 2010”. O julgado foi objeto de recurso extraordinário
ao STF e vale destacar que o Respe 245.472 teve uma votação apertada (vencidos os ministros Arnaldo
Versiani, Ricardo Lewandowski e Nancy Andrighi. Os ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e Gilson Dipp
votaram com o relator ministro Marcelo Ribeiro).
Assim, cabe aos candidatos, partidos políticos, coligações, eleitores e sociedade civil de forma geral
acompanhar com atenção a pauta do Supremo, como forma de exercitar plenamente a democracia no pleito
municipal que se aproxima.
Fonte: Sítio do Consultor Jurídico na rede mundial de computadores.
Com Ficha Limpa, vimos o advento de um novo Supremo
Por Bruno Vinícius Da Rós Bodart
9 de março de 2012
Em 16 de fevereiro de 2012, o povo brasileiro respirou aliviado com as alvíssaras de um julgamento histórico:
o Supremo havia validado a denominada Lei da Ficha Limpa, expungindo da política brasileira, ao menos por
certo tempo, candidatos notoriamente incapazes de fazer bom uso da coisa pública.
A decisão, que representa verdadeira revolução no panorama eleitoral brasileiro, não agradou a todos. Alguns
entendem que a Corte deveria ser composta de onze nefelibatas, sem acesso a jornais e demais veículos de
comunicação, quase que cobertos pelo véu da ignorância (para usar a expressão de John Rawls, no seu clássico
“Uma teoria da justiça”). Sob o pretexto de proteger a Constituição, pugnam pelo desenfreado exercício da
atividade contramajoritária — agora parafraseando outro autor estadunidense, Alexander Bickel —,
transformando um Poder que, como todos os outros, deveria ser constituído “pelo povo e para o povo”, em
outro, moldado para agir sem o povo e, quiçá, contra o povo.
Semelhante visão, que, num matiz tocquevilliano, quer uma magistratura aristocrática, vem, felizmente, sendo
empurrada para a escuridão, num movimento democrático contínuo que é observado não apenas no Brasil, mas
também em diversos outros países.
Recentemente, Cass Sunstein, renomado autor norte-americano e integrante do governo Obama, publicou um
trabalho denominado “A Constitution of Many Minds”, no qual constatou que as dificuldades
contramajoritárias, na maior parte dos casos, não são tão difíceis assim. A Suprema Corte dos Estados Unidos
raramente julga em desacordo com a interpretação constitucional radicada na opinião dos populares, o que se
deve, de acordo com Sunstein, a duas principais razões.
A primeira é consequencialista. A prudência é um elemento ínsito à atividade judicante, que deve, em última
análise, promover a paz social. Se um julgamento tem relevância suficiente para causar graves efeitos para a
ordem social, ou mesmo individual, esses efeitos devem ser considerados. Sunstein se vale da seguinte
metáfora: os juízes devem decidir como acharem apropriado, mesmo que os céus venham a cair; porém, se a
possibilidade de os céus caírem for real, talvez os juízes não devam adotar a solução que entendam correta.
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A segunda razão é epistêmica. Não se deve, numa percepção lúdica, acreditar que o magistrado é como aquele
folclórico velho monge, no alto de uma montanha, a que os camponeses recorrem na firme crença de obter a
resposta para qualquer questão. O juiz, em razão da falibilidade humana, é incapaz de ter a certeza da resposta
correta para todas as causas postas à sua apreciação. Nos casos duvidosos, intensas manifestações públicas
podem munir o julgador de um importante indício sobre a correção do seu entendimento. Afinal, a depender da
força do movimento popular, nem a Constituição será páreo acaso uma revolução logre êxito em estabelecer
uma nova ordem.
A razão epistêmica envolve o que Sunstein denomina de “humildade judicial” (judicial humility), e ganha
importância sempre que se encontram em jogo questões cotidianamente enfrentadas pelos populares, atinentes
à moralidade ou fatos rotineiros. Diante de querelas eminentemente técnicas, científicas ou outras questões
alheias ao conhecimento da maior parcela dos cidadãos, confere-se menor relevo à opinião pública. Também é
relevante averiguar se a crença do povo deriva de uma aspiração legítima e adequadamente informada, ou se é
fruto de uma influência tendenciosa sistemática, seja da mídia ou de fatores culturais. Não se deve ignorar,
ainda, que muitas pessoas podem apenas estar “seguindo a corrente”, sem se importar com as verdadeiras
ideologias que movem tal ou qual concepção. Tudo isso deve ser considerado.
Por óbvio, não se prega aqui a barbárie. O influxo democrático na Corte Suprema não deve vulnerar, sem
qualquer parâmetro ou razoabilidade, direitos fundamentais. E nem se pode alegar que o Supremo Tribunal
Federal venha faltando com o mister de proteção das minorias: basta ver o recente julgamento da Lei Maria da
Penha, em que foi demonstrada curial preocupação com os direitos das mulheres. Há diversos outros exemplos
recentes, que não comportariam adequada apreciação (ADI 4.277, ADPF 132, ADPF 187, etc.).
Assistimos ao advento de um novo Supremo. A escultura “A Justiça”, que adorna a praça dos três poderes,
representa bem a Corte reformulada: apesar dos olhos vendados, situa-se no meio do povo e não pode deixar de
escutar a voz das ruas. E a frase do ministro Luiz Fux, no julgamento da Lei da Ficha Limpa, no último 16 de
fevereiro, é um resumo do que deve ser a sociedade aberta de intérpretes da Constituição: a opinião pública não
pauta o Judiciário, mas este tem o dever de ouvi-la.
Fonte: Sítio do Consultor Jurídico na rede mundial de computadores.
PPS aciona STF contra proibição do uso do Twitter
20 de março de 2012
O Partido Popular Socialista (PPS) acionou o Supremo Tribunal Federal para reverter decisão do Tribunal
Superior Eleitoral que proibiu a alusão a pré-candidatos no Twitter durante o período anterior à campanha
eleitoral. De acordo com a decisão do TSE, o Twitter é um meio de divulgação de massa, assim como o rádio e
a televisão, e está submetido ao mesmo regime que a legislação eleitoral impõe aos veículos, nos quais a
propaganda eleitoral é permitida somente a partir do dia 6 de julho do ano eleitoral.
O presidente do PPS, deputado federal Roberto Freire (SP), defende a tese de que a liberdade de expressão pelo
Twitter é um direito garantido pela Constituição. Por isso, propôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) contra a decisão do TSE. Na ação, o partido pede que o STF conceda liminar para liberar o uso do
Twitter antes do dia 6 de julho, garantindo o direito à manifestação de preferências, ideias e opiniões sobre précandidaturas.
“Ora, manifestar uma simples opinião ou até mesmo preferência por um determinado pré-candidato — até
porque candidato só existe após a formalização do pedido de registro de candidatura — não pode ser
confundido, nem mesmo de longe, com propaganda eleitoral antecipada, sob pena de manietar-se um dos mais
fundamentais direitos do cidadão em um Estado Democrático de Direito: a liberdade de dizer o que pensa”,
sustenta o PPS. Com informações da Agência Brasil e da Assessoria de Imprensa do STF.
Fonte: Sítio do Consultor Jurídico na rede mundial de computadores.
Lei da Ficha Limpa pode acabar com foro privilegiado
Por Bruno Duailibe
20 de março de 2012
Além de ser a menor distância entre dois pontos, a linha reta é o sinal mais claro da intervenção do homem
sobre a natureza. É com um traçado reto que o homem impõe ao universo – em sua totalidade curvo, torto,
imprevisível –, ordem e estabilidade.
Inequivocamente, poder-se-ia dizer que retidão moral é o caráter, ou a ética do ser humano, desprovida de
tortuosidades, de desvios de conduta. A retidão moral é, por assim dizer, uma linha reta ligando os princípios
da pessoa à sua conduta.
Nesse contexto, o Direito aparece não apenas como meio de regulação das relações sociais e da intervenção do
homem sobre a natureza, mas como instrumento de conversão das condutas humanas num paradigma de ordem,
que, alinhado à razão, afasta a influência de instintos animais sobre o convívio social. Dessa forma, ainda que
tenha versado sobre a aplicabilidade de outros princípios constitucionais, o dia em que o Supremo Tribunal
Federal julgou pela constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135/2010), representou um
excepcional momento em que o Direito é invocado para ratificar a existência de uma linha reta. Mas, embora
deva ser perseguida por todos, deve ser exigida na atuação dos agentes políticos.
É o que, a propósito, pode-se extrair da leitura dos votos dos seus integrantes, e, notadamente, daquele que foi
lavrado pelo ministro Joaquim Barbosa, no qual está representado o desejo de uma majoritária porção da nação
brasileira.
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Ultrapassados os lampejos de alegria que resultaram da declaração de constitucionalidade da citada lei, cabe,
agora, entender as consequências, diretas e indiretas, que poderão advir de seu vigor. Nesse sentido, mesmo que
à primeira vista não se possa traçar qualquer relação de causa e efeito entre um fato e outro, é possível
estabelecer profunda conexão entre a força da Lei da Ficha Limpa e os movimentos atuais e futuros das duas
casas do Poder Legislativo Federal para extinguir o foro privilegiado por prerrogativa de função.
Aparentemente, a vontade política que não se observou em torno da Proposta de Emenda Constitucional
130/2007, com idêntico objeto, e que adormece por mais de dois anos no plenário da Câmara dos Deputados
para ser reincluída em pauta, agora deverá aflorar. Sem prejuízo disso, conforme já noticiam sites, no dia 07 de
março deste ano iniciou-se uma nova coleta de assinaturas para outra Proposta de Emenda Constitucional, esta
a tramitar no Senado, com o mesmo intuito: dar cabo ao foro privilegiado.
Como é suficientemente divulgado, o foro por prerrogativa de função permite que autoridades políticas que
venham a cometer crimes depois da diplomação sejam julgadas diretamente pelo tribunal que, em situações
normais, exerceria a sua atividade jurisdicional como órgão revisor. Por exemplo: no caso dos deputados
federais e senadores, a competência para julgar as ações penais contra eles propostas é do STF (Artigo 53,
parágrafo 1º da Constituição).
Contudo, o seu conteúdo não se encerra nesse específico aspecto. Muito esquecido é o fato de que o seu
principal fundamento é garantir a essas autoridades uma atuação independente perante os demais poderes
constitucionais. E aí reside a principal fonte da controvérsia, visto que essa garantia distingue os cidadãos
comuns dos agentes privilegiados, o que, segundo sustentado por alguns, contraria o Princípio da Isonomia. A
isso, soma-se a constatação do desvirtuamento do instituto, na exata medida em que ele estaria servindo, na
realidade, como um incentivo para a impunidade e para a corrupção. E ao que tudo indica, esses serão os
discursos a serem proferidos das tribunas do Senado e da Câmara, as quais, provavelmente, darão todo apoio à
campanha que se reiniciou na semana passada.
Porém, na atual conjuntura, o discurso empolgado, eloquente e contundente pelo fim do foro privilegiado
poderá encobrir – e, certamente, encobrirá – a sua sincera motivação. E tudo isso por causa do julgamento do
Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa.
Como os parlamentares são julgados originariamente pelos órgãos colegiados, na hipótese de ações penais
contra eles propostas, serão os parlamentares, dentre outras autoridades públicas, os mais suscetíveis de serem
apanhados pelas inelegibilidades que foram admitidas no ordenamento jurídico brasileiro, por meio da Lei da
Ficha Limpa (vide o art. 2º, e). Pois o STF também decidiu pela constitucionalidade da dispensabilidade do
trânsito em julgado da decisão condenatória, bastando, simplesmente, que ela se dê pelas mãos de um órgão
judicial colegiado. Tout court!
Assim, que ninguém se engane, pois, certamente, não será o sentimento de nobreza parlamentar que
impulsionará os legisladores federais pátrios a porem fim ao instituto do foro especial por prerrogativa de
função. Serão, antes disso, os riscos que ele passou a representar com a edição da Lei da Ficha Limpa, a qual,
ainda que indiretamente, acabou por transformá-lo num verdadeiro vilão.
Fonte: Sítio do Consultor Jurídico na rede mundial de computadores.
Candidatos não estão proibidos de usar o Twitter
Por Rafael Fernandes Maciel
24 de março de 2012
O Tribunal Superior Eleitoral confirmou o entendimento que, a nosso ver, já deveria ser pacífico, abrangendo o
Twitter como rede social sujeito à regulação da Lei 9.504/97, especialmente seus artigos 36 e 57-B. No caso,
entendeu o plenário em abranger a proibição do uso do Twitter antes do prazo eleitoral, que se inicia em 6 de
julho.
Claro que a decisão não impede o exercício legítimo da liberdade de expressão, nem mesmo impede que os
futuros candidatos, agindo como pessoa física comum, possam usar as redes para seus fins profissionais,
pessoais e até mesmo para divulgar trabalhos que vêm sendo realizados politicamente. O que não poderá fazer
é pedir votos, nem utilizar imagem ou perfil que exponham claramente sua candidatura. Essa possibilidade de
perfil com identificações próprias de cunho eleitoral somente se abre quando iniciado o período de campanha.
Exemplifico:
Antes de 6 de julho: o pretenso candidato pode usar sua conta do Twitter e/ou Facebook, por exemplo, desde
que não peça votos ou não tenha cunho eleitoreiro. Não é preciso cessar o uso de tais redes. O candidato Fulano
de Tal, assim, poderá manter sua conta do Twitter @fulanodetal. Só não pode postar pedido de votos ou se
dizer candidato, ainda que subjetivamente.
A partir de 6 de julho: o agora oficialmente candidato poderá criar uma conta específica para pedir votos, mas a
lei não prevê a necessidade de informar as contas ao TSE. Fica permitido o uso da conta, por exemplo,
@vereadorfulanodetal ou @fulanodetal2012, as quais trazem no próprio nome conteúdo eleitoreiro. Poderá até
mesmo usar a mesma conta pessoal.
Em relação a essa “nova” decisão do TSE, vale registrar dois aspectos noticiados na mídia que me chamaram
atenção. O primeiro é a declaração do deputado Roberto Freire, presidente do PPS, de que ingressará com Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sobre a proibição de uso da rede social antes do período eleitoral. Ora, o
Deputado não entendeu bem que a decisão não proíbe o uso das redes sociais pelos futuros candidatos, mas
somente os impede de fazer campanha eleitoral antecipada. Assim, não estarão proibidos de postar sobre seu
dia a dia, sua vida particular, fotos, ou qualquer outro elemento que não tenha conteúdo eleitoreiro.
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A liberdade de expressão está plenamente garantida, não havendo, a meu ver, qualquer inconstitucionalidade na
decisão que visa assegurar regras mínimas e condições igualitárias de concorrência no pleito eleitoral.
O segundo ponto que me chamou a atenção é a argumentação do voto vencido do Ministro Gilson Dipp, que
entendeu não ser a rede social Twitter meio de comunicação em geral, e que as postagens seriam direcionadas a
interessados determinados, não sendo assim passível de proibição. Disse o Ministro:
“No Twitter não há a divulgação de mensagem para o público em geral, para destinatários imprecisos,
indefinidos, como ocorre no rádio e na televisão, mas para destinatários certos, definidos. Não há no Twitter a
participação involuntária ou desconhecida dos seguidores. Não há passividade das pessoas nem generalização,
pois a mensagem é transmitida para quem realmente deseja participar de um diálogo e se cadastrou para isso”.
Ouso discordar do nobre Ministro. O Twitter, diferente de outras redes sociais, não permite o direcionamento
das mensagens, ou seja, todas as postagens são públicas e ficam disponíveis para qualquer usuário da rede. O
simples fato de não seguir uma pessoa não significa que não há acesso à informação postada por ela. Exemplo:
se o @fulanodetal posta: “votem em mim nas eleições 2012” e alguém utiliza os mecanismos de busca do
próprio Twitter para localizar a expressão “eleições 2012”, encontrará a postagem do desavisado candidato,
quer ele queira ou não, pouco importando se previamente já o seguia. Não há no Twitter regulação de
privacidade.
O entendimento do Ministro é importante e deve até servir de fundamento para discussões e reflexões no
sentido de se mitigar a aplicação do artigo 57-B a outras redes sociais, como o Facebook, pelo qual pode o
pretenso candidato direcionar postagens para públicos determinados, como por exemplo, sua família. Todavia,
especificamente para o Twitter a consideração do voto vencido não nos parece razoável, mas reafirmo ser um
precedente excelente para defesa em eventuais comprometimentos do candidato por suas postagens em redes
que possuem controle de privacidade e tenha sido direcionada para público determinado, de seu relacionamento
pessoal.
Fonte: Sítio do Consultor Jurídico na rede mundial de computadores.
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