TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0000386-96.2016.6.11.0020 – VÁRZEA
GRANDE – MATO GROSSO
Relator: Ministro Edson Fachin
Agravante: José Aderson Hazama
Advogados: Jomas Fulgêncio de Lima Júnior – OAB: 11785/MT e outros
Agravante: Lucimar Sacre de Campos
Advogados: Ronimárcio Naves – OAB: 6228/MT e outros
Agravado: Ministério Público Eleitoral
Agravada: Coligação Várzea Grande para Todos
Advogados: José Antônio Rosas – OAB: 5493/MT e outros
Agravada: Coligação Mudança com Segurança

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VII, DA LEI Nº 9.504/1997.
GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO
ELEITORAL, QUE EXCEDAM A MÉDIA DE DESPESAS DOS PRIMEIROS SEMESTRES DOS
TRÊS ANOS IMEDIATAMENTE ANTERIORES.
AGRAVO DE LUCIMAR SACRE DE CAMPOS.
RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NO ART. 22 DA LC Nº 64/1990. DEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. BUSCA DA VERDADE
REAL. POSSIBILIDADE. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. ART. 22, VI E VII, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. PRECEDENTES. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. GASTOS COM
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO ELEITORAL QUE EXCEDEM A MÉDIA DOS TRÊS
ANOS ANTERIORES. INFRAÇÃO ELEITORAL DE CARÁTER OBJETIVO. CONDUTA
VEDADA CONFIGURADA. PENALIDADE DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA INSERIDA NO
CONCEITO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
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1. Os poderes instrutórios conferidos ao juiz da causa abarcam a possibilidade de reabertura
da instrução processual para dilação probatória, com vista a alcançar a verdade real, não se
verificando, portanto, violação ao rito legal da AIJE, mormente porque essa possibilidade/dever
do julgador encontra amparo no art. 22, VI e VII, da Lei Complementar nº 64/1990.
2. A harmonia da decisão recorrida com a jurisprudência do TSE obsta o conhecimento do
recurso especial amparado na divergência jurisprudencial, por inteligência da Súmula nº 30
/TSE.
3. As condutas vedadas são infrações eleitorais de caráter objetivo – cuja finalidade é obstar a
realização de propagandas eleitorais mediante utilização da máquina pública –, inexistindo, na
hipótese do art. 73, VII, da Lei das Eleições, previsão de excepcionalidades para a sua
configuração quando os fatos se subsumirem à descrição normativa.
4. No caso, o TRE/MT assentou que ficou devidamente demonstrada a conduta vedada
investigada, em decorrência do dispêndio de R$ 1.209.568,21 (um milhão, duzentos e nove
mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) com publicidade institucional no
primeiro semestre de 2016, quantia que excedeu a média dos gastos com publicidade nos
primeiros semestres dos três últimos anos, calculada em R$ 206.856,21 (duzentos e seis mil,
oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos).
5. A constatação da extrapolação de gastos com publicidade institucional no primeiro semestre
do ano eleitoral, comparando-se com a média de gastos dos primeiros semestres dos três anos
anteriores, caracteriza, por si só, a conduta vedada prevista no art. 73, VII, da Lei nº 9.504
/1997.
6. Modificar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
inviável em sede especial, por força da Súmula nº 24/TSE.
7. Os atos publicitários com caráter de utilidade pública não se destacam da classificação de
publicidade institucional, sendo igualmente considerados para efeito de configuração de
condutas vedadas a agentes públicos e de abuso de poder.
8. Agravo desprovido.
AGRAVO DE JOSÉ ADERSON HAZAMA.
ILÍCITO PRATICADO POR CANDIDATA A PREFEITA. VICE-PREFEITO FIGURANDO COMO
BENEFICIÁRIO DA CONDUTA. RESPONSABILIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DE
MULTA. ART. 73, §§ 4º E 8º, DA LEI Nº 9.504/1997. DISCUSSÃO ACERCA DO PRÉVIO
CONHECIMENTO VENTILADA PELA VEZ PRIMEIRA NESTE AGRAVO. INOVAÇÃO DE
TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
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1. Nos apelos anteriores, a defesa da parte teve supedâneo na alegação de que ele seria mero
beneficiário da conduta, notadamente porque não figurava como vice-prefeito na época dos
fatos, de modo que a sanção pecuniária não poderia ter sido a ele aplicada.
2. A arguição apresentada neste agravo, acerca da ausência do prévio conhecimento, constitui
inovação de tese recursal, a qual está sendo ventilada pela vez primeira nesta oportunidade,
não podendo ser apreciada dada a consumação da preclusão.
3. Agravo desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento aos
agravos regimentais, nos termos do voto do relator.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
MINISTRO EDSON FACHIN – RELATOR

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhor Presidente, trata-se de agravos internos
interpostos por José Aderson Hazama e Lucimar Sacre de Campos da decisão que negou seguimento aos
recursos especiais por eles manejados, nos termos da seguinte ementa (ID 33320638):
ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO. PREFEITO E VICE-PREFEITO.
CONDUTA VEDADA. ART. 73, VII, DA LEI Nº 9.504/1997. GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, NO
PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO ELEITORAL, QUE EXCEDAM A MÉDIA DE DESPESAS DOS PRIMEIROS
SEMESTRES DOS 3 (TRÊS) ANOS IMEDIATAMENTE ANTERIORES. RECURSOS ESPECIAIS A QUE SE
NEGA SEGUIMENTO.
RECURSO ESPECIAL DE LUCIMAR SACRE DE CAMPOS.
RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NO ART. 22 DA LC Nº 64/1990. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS NÃO REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. BUSCA DA VERDADE REAL. POSSIBILIDADE. PODERES
INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. ART. 22, VI E VII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. PRECEDENTES.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA
Nº 30/TSE. GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO ELEITORAL QUE EXCEDEM A MÉDIA
DOS TRÊS ANOS ANTERIORES. INFRAÇÃO ELEITORAL DE CARÁTER OBJETIVO. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. PENALIDADE DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 24
/TSE. PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA INSERIDA NO CONCEITO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ ADERSON HAZAMA.
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LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA NÃO CONSTATADA. CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. AUTOR E BENEFICIÁRIO DA CONDUTA. RESPONSABILIZAÇÃO POR PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DEVER DE ZELO. CONTEÚDO OFICIAL. ILÍCITO PRATICADO POR
CANDIDATA A PREFEITA. VICE-PREFEITO FIGURANDO COMO BENEFICIÁRIO DA CONDUTA.
RESPONSABILIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DE MULTA. ART. 73, §§ 4º E 8º, DA LEI Nº 9.504
/1997. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
SÚMULA Nº 28/TSE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Grifo no original)

Nas suas razões recursais (ID 38050838), Lucimar Sacre de Campos alega a desnecessidade
de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bastando o reenquadramento jurídico dos fatos delineados
no acórdão regional, especialmente no presente caso, em que os fatos foram exaustivamente debatidos e bem
delineados na oportunidade do julgamento pelo Tribunal a quo, restando reconhecida expressamente a
peculiaridade do caso concreto (ID 38050838, p. 6).
Assevera, novamente, o descumprimento do rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64
/1990, porquanto determinada a produção de provas documentais não requeridas desde a exordial, antes das
provas testemunhais, isto é, a parte Autora/Agravada, teve mais de uma oportunidade de produção de provas
documentais, além da ação de produção antecipada de provas que promoveu (ID 38050838, p. 14).
Aduz que o caso dos autos não consubstanciou a conduta vedada prevista no art. 73, VII, da Lei
nº 9.504/1997, devido às peculiaridades do caso, as quais foram admitidas e extensamente delineadas (ID
38050838, p. 21) no acórdão regional.
Sustenta que, se o próprio acórdão regional admitiu que a previsão abstrata da norma é
diferente dos fatos reconhecidos, resta comprovada a não subsunção do artigo 73, VII da Lei das Eleições, ao
caso concreto sub judice (ID 38050838, p. 21).
Prossegue repisando as peculiaridades do caso já ventiladas em recursos anteriores, quais
sejam, (i) Agravante não ter sido a prefeita nos primeiros semestres dos 03 (três) anos anteriores ao das
eleições de 2016 (ID 38050838, p. 21), (ii) o município de Várzea Grande/MT passou por situação de enorme
ingerência antes da posse da Agravante, com grande alternância de alcaides e enorme dificuldade
administrativa (ID 38050838, p. 22), (iii) fortes indícios de que nos anos anteriores às eleições de 2016,
ocorreram irregularidades nos gastos com publicidade institucional (ID 38050838, p. 22), (iv) o valor gasto sob a
administração da Agravante no primeiro semestre do ano de 2016, é proporcional à cidade de Várzea Grande
/MT (ID 38050838, p. 23) e (v) os gastos com publicidade realizados na gestão da Agravante, se deram em
patamares proporcionais às necessidades do município, e não tiveram o condão de refletir nas eleições, ante
grande diferença de votos (ID 38050838, p. 23).
Demais disso, defende que foi comprovada a divergência jurisprudencial entre o acórdão
fustigado e os julgados paradigmas, evidenciando-se a similitude fática entre eles.
Por fim, requer o provimento do agravo para que seja (i) reconhecida a ofensa ao rito previsto no
art. 22 da LC nº 64/1990, determinando o desentranhamento da petição de fls. 647/661 do feito conexo, nº 37130.2016.6.11.0020, anulando-se igualmente a decisão de fls. 663 do mesmo feito conexo, determinando ainda o
desentranhamento de toda e qualquer prova dela oriunda, com o retorno dos autos à instância de piso para o
seu regular processamento com estrita observância do rito do artigo 22 da LC 64/90 (ID 38050838, p. 34/35) e (ii
) afastada a caracterização de conduta vedada prevista no art. 73, VII, da Lei das Eleições.
No agravo de José Aderson Hazama (ID 38070088), o agravante se insurge contra a aplicação
da penalidade de multa decorrente da prática de conduta vedada.
Defende que a aplicação da multa é personalíssima àquele que incidiu no ilícito (Art. 73 da Lei nº
9.054/97, §§4º e 8º do) [sic], devendo ser estendida ao beneficiado apenas nas hipóteses em que este tenha
prévio conhecimento do ilícito (ID 38070088, p. 4).
Ao final, pleiteia o provimento do agravo para que seja afastada a sanção de multa aplicada.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu contrarrazões, requerendo o provimento do agravo
interposto por José Aderson Hazama (ID 38558888) e o desprovimento do apelo interposto por Lucimar Sacre
de Campos (ID 38571938).
É o relatório.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (relator): Senhor Presidente, os agravos internos não
comportam provimento.
Analisam-se, separadamente, as razões recursais expostas nos diferentes apelos.
Agravo interno interposto por Lucimar Sacre de Campos.
A agravante pretende reformar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso
especial por ela manejado, na qual se afastou a violação ao rito descrito no art. 22 da LC nº 64/1990, ante a
possibilidade da busca da verdade real a partir dos poderes instrutórios do juiz, aplicando-se o enunciado da
Súmula nº 30/TSE, e reconheceu-se a prática da conduta vedada prevista no art. 73, VII, da Lei das Eleições,
lastreada no gasto com publicidade institucional, em ano eleitoral, que excedeu a média dos três anos
anteriores.
Confira-se o teor do decisum (ID 33320638):
De início, a recorrente aponta, na Representação nº 371-30, a violação ao art. 22 da LC nº 64/1990, ao
argumento de que o rito nele previsto foi desvirtuado com o deferimento, pelo juízo primevo, da produção de
provas não requeridas na inicial e da impugnação das defesas pela parte representante.
O TRE/MT, ao analisar a questão, entendeu que não houve irregularidade na conduta do Juiz de 1º grau, tendo
em vista o fato de que as diligências probatórias tiveram como objetivo final a busca da verdade real na
investigação de possível ocorrência de gastos com publicidade acima do limite legalmente permitido.
Ponderou-se também no acórdão regional que a apresentação de vasta documentação pelas defesas das partes
representadas justificou a possibilidade concedida à representante de impugná-lo, inexistindo prejuízo às partes
ou ao processo, tratando-se apenas de adequação do procedimento às necessidades concretas da causa.
Transcrevem-se, por oportuno, os seguintes excertos (fls. 1.246-1.250):
[...]
Com efeito, tal como consignado no julgamento do REspe 000371-30, os poderes instrutórios conferidos ao juiz
da causa abarcam a possibilidade de reabertura da instrução processual para dilação probatória, com vista a
alcançar a verdade real. Não se verifica, no caso, violação ao rito legal da ação de investigação judicial eleitoral
(Aije), mormente porque essa possibilidade/dever do julgador encontra amparo no art. 22, VI e VII, da Lei
Complementar nº 64/1990.
O entendimento do TRE/MT está respaldado pela jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que na fase

instrutória recomenda-se seja garantido o direito à produção da prova (cujo conteúdo ainda não é
suficientemente conhecido para ser fundamentadamente desprezado) e não seu cerceamento, de modo que o
procedimento aplicado, conforme dispõe o art. 22, incisos VI a IX e art. 23 da LC nº 64/90, possibilita ampla
garantia da produção da prova, tudo a verificar a ocorrência, não só dos fatos, mas também das circunstâncias
em que se deram, e que preservem o interesse público de lisura eleitoral (AgR-AIJE nº 1943-58/DF, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25.8.2016).
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De igual forma é o entendimento plasmado nos seguintes julgados:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2018. PRESIDENTE E VICE–
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL. MEIO DE PROVA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
CONSENTIMENTO DA PARTE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
ALEGAÇÃO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ELEMENTOS. CARACTERIZAÇÃO. USO. RECURSOS
PÚBLICOS OU PRIVADOS. GRAVIDADE. DESEQUILÍBRIO DO PLEITO. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS. CANDIDATO. PRESERVAÇÃO DA IGUALDADE DE
CONDIÇÕES NA DISPUTA. CONFIGURAÇÃO. ATO ABUSIVO. EXIGÊNCIA. PROVA SEGURA. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A petição inicial não é inepta quando presentes seus elementos essenciais (partes, causa de pedir e
pedido) e ausentes os vícios previstos no art. 330, § 1º, do CPC/2015, de modo a possibilitar às partes o
exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como o esclarecimento dos fatos no curso da instrução
processual.
2. As partes não estão obrigadas a prestar depoimento pessoal, ante a falta de previsão na LC nº 64/90 e o
caráter indisponível dos interesses envolvidos, embora não estejam impedidas de fazê-lo, caso a isso se
disponham (AgR–RMS nº 2641/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 27/9/2018; RHC nº 131/MG, Rel.
Min. Arnaldo Versiani, DJE de 5/8/2009; e HC nº 85.029, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de
1º/4/2005).
3. O art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990, exige, para a abertura de investigação judicial
eleitoral, que sejam relatados fatos e indicados provas, indícios e circunstâncias, sem prejuízo de
que, no curso da instrução, esteja assegurado o uso dos meios legais e moralmente legítimos para
provar a verdade dos fatos, submetido ao controle e ao convencimento motivado do julgador (CPC
/2015, arts. 369 a 371).
4. O candidato supostamente beneficiado pelo abuso de poder é parte legítima para figurar no polo passivo
de ação de investigação judicial eleitoral, ainda que a conduta investigada não seja a ele atribuída.
Precedente.
[...]
10. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as questões preliminares, se julga improcedente.
(AIJE nº 0601851-89/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12.3.2019, grifos nossos);
ELEIÇÕES 2014. DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). REPRESENTAÇÃO (RP).
PLEITO PRESIDENCIAL. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE ABUSO
DO PODER POLÍTICO E DO PODER ECONÔMICO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA E
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TSE PARA JULGAR E CASSAR DIPLOMA DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA: (I) DE LITISPENDÊNCIA, (II) DE PERDA DE OBJETO EM
VIRTUDE DO PROCESSO DE IMPEACHMENT, (III) DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS
TESTEMUNHAS, (IV) DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU (V) AOS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ.
IMPOSSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. JULGAMENTO JUDICIAL ADSTRITO AO
PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR POSTOS NA INICIAL DA AÇÃO. PRINCÍPIO JURÍDICO PROCESSUAL DA
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CONGRUÊNCIA, ADSTRIÇÃO OU CORRELAÇÃO. ARTS. 128 E 460 DO CÓDIGO BUZAID. ART. 492 DO
CÓDIGO FUX. REGRA ÁUREA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À AMPLA DEFESA.
PRESENÇA NÃO SATISFATÓRIA DE ACERVO PROBANTE EFETIVO E COERENTE QUANTO AOS
FATOS QUE DERAM SUPORTE AO PEDIDO INICIAL. NESTE CASO, HÁ APENAS MINGUADA
COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA PRÁTICA DAS CONDUTAS PUNÍVEIS. LASTRO
PROBATÓRIO INCONCLUSIVO QUANTO À CONCRETA OCORRÊNCIA DOS ALEGADOS ILÍCITOS.
PEDIDOS FORMULADOS NA AIJE E NAS DEMAIS AÇÕES CONEXAS AJUIZADAS CONTRA A SENHORA
DOUTORA DILMA VANA ROUSSEFF E O SENHOR PROFESSOR MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
JULGADOS IMPROCEDENTES
DAS PRELIMINARES
[...]
5. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AOS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ
Na Justiça Eleitoral, os poderes instrutórios do Juiz são amplos, com base nos interesses públicos
indisponíveis e relevantes que tutela, na lisura eleitoral e no poder-dever de buscar a verdade real.
a) Não viola os poderes instrutórios do Juiz a coleta de provas ex officio pelo Juízo Eleitoral na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo e na Representação pelo art. 30A, considerando-se o bem jurídico dessas ações: a legitimidade e a normalidade do processo eleitoral, cuja
lisura é elemento essencial do valor democrático no regime político brasileiro.
b) Ao Juiz, como destinatário da prova, cabe o controle da instrução processual, podendo indeferir, de forma
fundamentada, as provas que entenda inúteis ou procrastinatórias. Não há que se falar em ofensa ao
contraditório e à ampla defesa quando as partes participam ativamente de toda a instrução probatória e
quando ocorre dispensa motivada pelo Juízo de testemunhas que não podem firmar compromisso de falar a
verdade.
[...]
36. Ação de Investigação Judicial Eleitoral, Ação de Impugnação de Mandado Eletivo e Representação
improcedentes.
(Rp 8-46/DF, Rel. designado Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 12.9.2018); e
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
IRRECORRIBILIDADE. DEFERIMENTO. PRODUÇÃO. PROVAS. TESTEMUNHAS REFERIDAS. OITIVA.
ALEGAÇÕES DE DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DA PROVA NÃO DEMONSTRADAS. TRAMITAÇÃO
REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL A CARGO DO
CORREGEDOR-GERAL. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É firme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral quanto à irrecorribilidade das decisões interlocutórias
em sede de ação de investigação judicial eleitoral.
2. A mera alegação de serem desnecessárias, inúteis ou inadequadas as oitivas de testemunhas referidas no
decorrer da instrução processual não é suficiente para afastar a sua realização.
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3. A tramitação regular do feito igualmente elide a argumentação quanto à pretensa violação ao princípio da
razoável duração do processo.
4. O rito preconizado pelo art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990, autoriza o Corregedor a
promover todas as diligências que determinar, inclusive de ofício, podendo ouvir terceiros, referidos
pelas partes, com vistas a subsidiar o seu convencimento e a decisão no feito (incisos VI e VII).
Precedentes.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgR-AIJE nº 1943-58/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30.09.2015, grifos nossos).
Assim, considerando que o posicionamento da Corte de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte –
consabido que o juiz é o destinatário das provas e que não há óbice ao deferimento de diligências que favoreçam
a busca da verdade real –, assevera-se ser infrutífera a insurgência da ora recorrente, não havendo falar em
nulidade por violação ao rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Por consectário, aplica-se, quanto ao ponto, o enunciado da Súmula nº 30 deste Tribunal: não se conhece de

recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
No tocante à questão de fundo, sustenta a recorrente, em síntese, que não restou configurada a conduta vedada
prevista no art. 73, VII, da Lei das Eleições, ao argumento de que não foi ela a responsável pelos gastos com
publicidade eleitoral nos primeiros semestres dos anos de 2013 a 2015, porquanto só teria assumido a Prefeitura
de Várzea Grande/MT em 7.5.2015, após a cassação do prefeito anterior.
Acrescenta que os gastos efetuados com publicidade no primeiro semestre de 2016, já sob a sua gestão, foram
proporcionais às necessidades do período – demandas urgentes nas áreas de saúde, educação, serviços
públicos essenciais e cobrança de impostos, não havendo nenhum ato de desvirtuamento com fins de
autopromoção – e que, em verdade, os valores inferiores praticados nos anos de 2013 a 2015 denotam
irregularidades e improbidade da gestão anterior.
Não obstante os argumentos apresentados pela recorrente, o TRE/MT, ao analisar a questão, assentou que ficou
devidamente demonstrada a conduta vedada investigada, em decorrência do dispêndio de R$ 1.209.568,21 (um
milhão, duzentos e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) com publicidade
institucional no primeiro semestre de 2016, quantia que excedeu a média dos gastos com publicidade nos
primeiros semestres dos três últimos anos, calculada em R$ 206.856,21 (duzentos e seis mil, oitocentos e
cinquenta e seis reais e vinte e um centavos). Confira-se (fls. 1.259-1.268/ 1.273-1.277/ 1.299-1.300/ 1.3041.307):
[...]
Depreende-se, portanto, que o conjunto probatório dos autos emoldurado no acórdão regional encerra
comprovação segura da prática de conduta vedada pela recorrente, consistente na extrapolação do limite de
gastos da Prefeitura de Várzea Grande/MT com publicidade, incluídas aí as denominadas publicidades de
utilidade pública que, ainda que à míngua de provas, a recorrente alega terem composto a maioria das despesas
publicitárias.
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Esclareça-se que esta Corte Superior não destaca os atos publicitários com caráter de utilidade pública da
classificação de publicidade institucional, os quais são igualmente considerados para efeito de configuração de
condutas vedadas a agentes públicos e de abuso de poder.
Sobre essa unidade de conceitos, extrai-se do julgamento dos ED-RO nº 1380-69/DF, Relator designado Min.
Admar Gonzaga, DJe de 30.6.2017, o seguinte: consignou-se no acórdão embargado que a diferenciação

defendida pelos recorrentes, no sentido de que haveria dois tipos de publicidade - publicidade institucional e
publicidade de utilidade pública -, é suficiente para demonstrar o desrespeito ao comando constitucional, pois
não há publicidade institucional que possa ser realizada sem que seja de utilidade pública (grifo nosso).
Rever a conclusão do TRE/MT quanto à configuração da conduta vedada, demandaria o necessário reexame do
acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede especial, nos termos da Súmula nº 24 deste
Tribunal: Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório.
No tocante à tese recursal de que a conduta não restou configurada em virtude de ter a recorrente assumido a
prefeitura apenas em maio de 2015, tal não deve prosperar, tendo em vista o caráter objetivo da norma – cuja
finalidade é obstar a realização de propagandas eleitorais mediante utilização da máquina pública –, inexistindo
previsão de excepcionalidades e de distinção do agente responsável pela estipulação da média de gastos com
publicidade, bastando que os fatos estejam subsumidos à descrição normativa, in verbis:
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:
[...]
VII – realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a
média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito;
[...]
Concluir de forma diversa implicaria isenção indiscriminada dos gastos com publicidade institucional no ano
eleitoral, sem previsão legal, aos detentores de mandato-tampão, conclusão que se revelaria perniciosa para a
higidez e normalidade do pleito, notadamente considerando-se o número significativo de cassações de mandatos
eletivos no cenário político-eleitoral.
Corroborando essa ideia, a jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que os efeitos
decorrentes do cometimento da conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do ilícito, o qual
prescinde da análise de pormenores circunstanciais que eventualmente possam estar atrelados à prática da
conduta vedada, tais como, potencialidade lesiva e finalidade eleitoral:
Direito Eleitoral. Agravo interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2016. Representação. Conduta
vedada. Desprovimento.
[...]
4. A configuração de conduta vedada independe da comprovação da finalidade eleitoral do ato, sendo ilícito
de natureza objetiva o benefício à candidatura inerente à condição do prefeito, corresponsável pela conduta
vedada de candidato à reeleição. Precedentes. Desse modo, incide no caso a Súmula nº 30/TSE, que dispõe
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que ‘não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral’.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgR-REspe nº 518-76/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19.5.2020);
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. EXONERAÇÃO DE 62 SERVIDORES APÓS AS ELEIÇÕES
DE 2016 E ANTES DA POSSE DOS ELEITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM A
NECESSIDADE DOS ATOS. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ART. 73, INCISO V, DA LEI DAS ELEIÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. CONDUTA DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE
CARÁTER ELEITOREIRO. PRECEDENTES DA CORTE. MULTA FIXADA EM 20 MIL UFIRs.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO
AOS PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As condutas vedadas são infrações eleitorais de natureza objetiva cuja prática importa na
responsabilização do agente, dispensando-se a análise de sua potencialidade lesiva. Precedentes da Corte.
2. Uma vez comprovado o ilícito eleitoral, aplicável a sanção de multa prevista, que a teor do § 4º do art. 73
da legislação em comento, poderá ser fixada entre cinco a cem mil UFIRs, a partir de um juízo de
proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes da Corte.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-AI nº 583-68/BA, de minha relatoria, DJe de 9.3.2020);
Propaganda institucional estadual. Governador. Responsabilidade. Ano eleitoral. Média dos últimos três anos.
Gastos superiores. Conduta vedada. Agente público. Art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97. Prévio conhecimento.
Comprovação. Desnecessidade.
1. É automática a responsabilidade do governador pelo excesso de despesa com a propaganda institucional
do estado, uma vez que a estratégia dessa espécie de propaganda cabe sempre ao chefe do executivo,
mesmo que este possa delegar os atos de sua execução a determinado órgão de seu governo.
2. Também é automático o benefício de governador, candidato à reeleição, pela veiculação da propaganda
institucional do estado, em ano eleitoral, feita com gastos além da média dos últimos três anos.
Recurso conhecido e provido.
(REspe nº 21.307/GO, Rel. designado Min. Fernando Neves, DJe de 6.2.2004).
Assim, depreende-se que não merece reparos o acórdão regional, devendo-se manter a condenação da
recorrente ao pagamento de multa pela prática da conduta vedada prevista no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/1997.

Com efeito, não merece reparo a decisão objurgada que afastou a alegada violação ao rito
previsto no art. 22 da LC nº 64/1990, visto que os poderes instrutórios conferidos ao juiz da causa abarcam a
possibilidade de reabertura da instrução processual para dilação probatória, com vista a alcançar a verdade
real, não se verificando, portanto, violação ao rito legal da AIJE, mormente porque essa possibilidade/dever do
julgador encontra amparo no art. 22, VI e VII, da Lei Complementar nº 64/1990.
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Destarte, porquanto em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, incide na espécie o
enunciado de Súmula nº 30/TSE, a qual preconiza que não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.
De igual modo, irretorquível a decisão verberada quanto à questão de fundo, porquanto as
condutas vedadas consubstanciam-se em infrações eleitorais de caráter objetivo – cuja finalidade é obstar a
realização de propagandas eleitorais mediante utilização da máquina pública –, inexistindo, na hipótese do art.
73, VII, da Lei das Eleições, previsão de excepcionalidades para a sua configuração quando os fatos se
subsumirem à descrição normativa.
De efeito, a constatação da extrapolação de gastos com publicidade institucional no primeiro
semestre do ano eleitoral, comparando-se com a média de gastos dos primeiros semestres dos três anos
anteriores, caracteriza, por si só, a conduta vedada prevista no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/1997.
No caso, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT) assentou devidamente
demonstrada a conduta vedada investigada, em decorrência do dispêndio de R$ 1.209.568,21 (um milhão,
duzentos e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) com publicidade institucional no
primeiro semestre de 2016, quantia que excedeu a média dos gastos com publicidade nos primeiros semestres
dos três últimos anos, calculada em R$ 206.856,21 (duzentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e
vinte e um centavos).
Desse modo, para modificar esse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, inviável em sede especial, por força da Súmula nº 24/TSE.
Repise-se que os atos publicitários com caráter de utilidade pública não se destacam da
classificação de publicidade institucional, sendo igualmente considerados para efeito de configuração de
condutas vedadas a agentes públicos e de abuso de poder.
Agravo interno interposto por José Aderson Hazama.
A insurgência desse agravante cingiu-se à penalidade de multa a ele aplicada, sob a arguição de
que não restou comprovado o prévio conhecimento acerca da prática da conduta ilícita.
Observa-se, todavia, que, nos apelos anteriores, a defesa da parte teve supedâneo na alegação
de que ele seria mero beneficiário da conduta, notadamente porque não figurava como vice-prefeito na época
dos fatos, de modo que a sanção pecuniária não poderia ter sido a ele aplicada.
Na decisão verberada, asseverou-se que a multa por conduta vedada também alcança os
candidatos que apenas se beneficiam delas, nos termos dos §§ 5º e 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997.
Desse modo, a arguição apresentada neste agravo, acerca da ausência do prévio conhecimento,
constitui inovação de tese recursal, a qual está sendo ventilada pela vez primeira nesta oportunidade, não
podendo ser apreciada dada a consumação da preclusão.
Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:
[...].
2. É inadmissível a inovação de teses no agravo interno, ante a ocorrência de preclusão (AgR-REspe nº 30-59
/MT, Rel. Min. Rosa Weber, PSESS de 23.11.2016).
[...]
4. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-REspe nº 348-89/SC, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 15.4.2019); e
[...]
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5. Descabe apreciar a suposta quebra de expectativa quanto à colheita da prova, por constituir inovação de tese,
trazida apenas nesta seara, incidindo os efeitos da preclusão. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe nº 0600777-86/AM, Rel. Min. Jorge Mussi, PSESS de 13.11.2018).

Destarte, em que pesem os argumentos expostos pelo agravante, verifica-se que as razões
recursais não são suficientes para alterar a decisão agravada, cujos fundamentos devem ser mantidos, nestes
termos (ID 33320638):
Noutro vértice, afirma o recorrente que a multa a que foi condenado seria indevida, tendo em vista que à época
dos fatos investigados ainda não era vice-prefeito, sendo mero beneficiário da conduta vedada.
O TRE/MT decidiu por manter a condenação do ora recorrente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme sentenciou o Juiz de 1º Grau, aos seguintes argumentos (fls. 1.259-1.268):
Segundo o que foi destacado na sentença (fl. 1.206 do RE 37130.2016), em termos numéricos, a prática de
conduta vedada restou devidamente demonstrada, cujo trecho principal reproduzo logo abaixo:
Com efeito, após análise detida e percuciente de ambos os processes conexos em epígrafe, verifica-se
que e fato inequívoco que os Representados praticaram a conduta vedada descrita no artigo 73, inciso
VII, da Lei das Eleições. Isso porque o relatório encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso (TCE/MT) detalha todas as despesas com publicidade institucional contratadas pelo Município de
Várzea Grande (Administração Direta e/ou indireta) nos primeiros semestres dos anos de 2013 a 2016,
conforme se vê às fls. 1.072/1.079 dos autos do Representação no 371-30.2016. Consoante a tabela
abaixo transcrita, extraída do relatório enviado a este Juízo pelo TCE/MT (fls. 1.072 do Representação nº
371-30.2016), a soma dos gastos com publicidade institucional realizados pela Prefeitura Municipal nos
primeiros semestres dos últimos 03 (três) anos anteriores à eleição de 2016, ou seja, 2013, 2014 e 2015,
corresponde a R$ 620.568,65 (seiscentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e
cinco centavos).
A média desse valor (R$ 620.568,65) corresponde ao valor de R$ 206.856,21 (duzentos e seis mil,
oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos). Nesse cenário, não é preciso grande esforço
para se chegar à segura, indiscutível e inegável conclusão de que os valores gastos pelo Município de
Várzea Grande com publicidade no 1° semestre do ano eleitoral de 2016, isto e, R$ 1.209.568,21 (um
milhão, duzentos e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos), excede a média
dos gastos com publicidade no primeiro semestre dos três últimos anos.
[...]
A extrapolação do limite de gastos também foi reconhecida pelos recorrentes Lucimar Sacre de Campos e
Jose Aderson Hazama, nao obstante tenham apresentado suas justificativas para tal fato (fl. 1.160 da RE 37130.2016):
Desde já os Requeridos declaram que está comprovado, pelos documentos que a própria Prefeitura
Municipal de Várzea Grande colacionou, a não observância do artigo 73, inciso VII da Lei n° 9.504/97, ou
seja, houve despesas com publicidade no primeiro semestre de 2016 em valores superiores a (sic) média
dos gastos dos primeiros semestres de 2013,2014 e 2015.
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O fato, portanto, é incontroverso.
[...]
Primeiramente, é de se destacar que a sentença aplicou multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao
recorrente Jose Aderson Hazama, ante a ausência de motivos que justificassem a imposição de cifra maior, a
saber:
2) condenar o Representado Jose Aderson Hazama ao pagamento de multo no valor total de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), por ser a sua primeira ocorrência, ser mero beneficiário das condutas e, na condição de viceprefeito, não ter ingerência direta e poder de decisão sobre as despesas ilícitas;
Nesse ponto, não vejo razões para se proceder a alteração da sentença haja vista que também entendo que
na condição de vice-prefeito, o ora recorrente não detinha o poder de decisão sobre a realização das
despesas ora discutidas, de sorte que o valor de R$ 5.000,00 e razoável ao caso concreto. Em que pese o
artigo 62, § 4°, da Resolução TSE n. 23.4578 prever o valor da multo, já convertido em reais, de R$ 5.320,50
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais), aumentar o valor fixado pelo juiz a quo faria incidir a reformatio in pejus.
Nos termos do aresto regional, o recorrente José Aderson Hamaza foi investigado e condenado na condição de
mero beneficiário, como ele próprio afirma em suas razões recursais.
Logo, a sua condenação é irretocável, porquanto incidentes os §§ 4º e 8º do art. 73 da Lei das Eleições, in verbis:
Art. 73. [...]
[...]
§ 4º. O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
[...]
§ 8º. Aplicam-se as sanções do §4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos
partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.”
A questão é sedimentada também na jurisprudência desta Corte, no sentido de que a multa por conduta vedada

também alcança os candidatos que apenas se beneficiaram delas, nos termos dos §§ 5º e 8º do art. 73 da Lei
9.504/97, ainda que não sejam diretamente responsáveis por ela, tal como na hipótese de vice-governador (RO
nº 1723-65/DF, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 27.2.2018). Confiram-se:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. DIVULGAÇÃO DE INFORMES NO
SÍTIO DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS NA INTERNET. CARACTERIZAÇÃO
DA CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. PROPORCIONALIDADE DA
PENA.
1. As diversas representações ajuizadas a partir de veiculação de matérias em sítios na internet de diversos
órgãos e entidades do Governo do Estado do Amazonas não tratam dos mesmos fatos, pois cada uma trata
de publicações diversas, em sítios diferentes. Inaplicabilidade do art. 96-B da Lei nº 9.504/1997.
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2. O litisconsórcio passivo necessário que a jurisprudência do TSE deriva do § 8º do art. 73 da Lei nº 9.504
/1997, e mesmo assim apenas a partir das Eleições 2016, é no sentido de que o candidato beneficiário deve
compor o polo passivo com aqueles acusados da prática da conduta vedada, não sendo necessário incluir
entre esses últimos todos aqueles que, de alguma maneira, contribuíram para a prática da infração.
3. Desnecessidade de inclusão no polo passivo de alegado assessor de comunicação que teria materializado
as inserções no sítio da internet do Ipaam, uma vez incluídos no polo passivo da representação a chefe da
Agência de Comunicação Social do Governo do Estado e o Presidente do Instituto, bem como o próprio
Governador, então candidato à reeleição, que seriam os verdadeiros responsáveis pela conduta.
4. Inadmissível o agravo regimental no que tange à alegada violação do art. 275 do Código Eleitoral, uma vez
ausente impugnação específica ao fundamento da decisão agravada afirmativo da existência de deficiência
na fundamentação. Aplicação da Súmula nº 26/TSE.
5. A jurisprudência do TSE orienta que nem toda veiculação de notícia nos sítios mantidos pelos entes
públicos na internet tem caráter de publicidade, podendo configurar-se a existência de caráter meramente
informativo. Precedente: Rp nº 1600-62, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, DJE de 10.3.2016.
6. Assim, não há como dizer, em abstrato, se a veiculação de notícias em sítios mantidos na internet por
entes públicos nos três meses que antecedem o pleito constitui ou não a conduta vedada prevista no art. 73,
VI, b, da Lei nº 9.504/1997. O exame deve ser feito caso a caso, de forma a identificar-se a existência de
simples informação sobre as atividades do órgão ou verdadeira publicidade institucional. No caso concreto,
pelo menos parte das matérias veiculadas no sítio do Ipaam caracterizam a publicidade vedada.
7. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o chefe do Poder Executivo é responsável pela
divulgação da publicidade institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua
atribuição zelar pelo seu conteúdo (AgR-RO 2510-24, rel. Min. Maria Thereza, DJe de 2.9.2016). Ademais,
igualmente pacificada a orientação de que a multa por conduta vedada também alcança os candidatos
que apenas se beneficiaram delas, nos termos dos §§ 5º e 8º do art. 73 da Lei 9.504/97, ainda que não
sejam diretamente responsáveis por ela, tal como na hipótese de vice-governador. (RO nº 1723-65,
Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 27.2.2018).
8. A pena foi fixada de maneira proporcional, tendo sido afastada a cassação de mandatos pretendida e
tendo a multa sido fixada em 25% do máximo legal diante da reiteração de condutas, não apenas no Ipaam,
mas num grande conjunto de órgãos públicos.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.”
(AgR-RO nº 1874-15/AM, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2018, grifos nossos); e
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). PREFEITO. VICE-PREFEITO. BENEFICIÁRIO. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. ART. 73, § 10, DA LEI 9.504/97. PROGRAMA SOCIAL. FALTA DE PREVISÃO EM LEI. MULTA.
NEGADO PROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 7.10.2016.
Histórico da Demanda
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2. O TRE/SP, ao considerar circunstâncias fáticas do caso, reduziu de 50.000 UFIRs para 25.000 UFIRs
multa imposta à agravante Silvia Aparecida Meira (Prefeita do Município de Monte Alto/SP reeleita em 2012)
nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) com fundamento em prática de conduta vedada a
agentes públicos prevista no art. 73, § 10, da Lei 9.504/97.
3. Confirmou-se, assim, que a titular do executivo entregou kits de uniformes a estudantes do ensino público,
em ano eleitoral, por meio de programa sem previsão em lei específica.
4. O recurso especial do Parquet foi parcialmente provido apenas para aplicar sanção pecuniária no valor de
15.000 UFIR’s ao agravante João Paulo de Camargo Victório Rodrigues, Vice-Prefeito e beneficiário da
conduta (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/97).
5. Contra esse decisum, foi manejado agravo regimental por ambos os candidatos.
Exame do Agravo
6. Em que pese haver aparente insurgência por parte da agravante Silvia Aparecida Meira, não há, nas
razões postas, nenhum fundamento específico no sentido de se modificar a decisão agravada quanto à multa
que lhe fora imposta pelo TRE/SP.
7. De outra parte, quanto ao Vice-Prefeito, verificado benefício de candidato decorrente de conduta
vedada praticada por terceiros, cabível condenação em multa, nos termos do que dispõe o art. 73, §
8º, da Lei 9.504/97. Precedentes.
8. Na hipótese dos autos, a extensão de reprimenda ao Vice-Prefeito, em menor grau, decorreu do fato
de ser notório beneficiário.
9. Não se procedeu, neste capítulo do decisum, a reexame de fatos e provas, vedado na via extraordinária,
nos termos da Súmula 24/TSE, mas sim a reenquadramento jurídico dos fatos dispostos no acórdão
recorrido. Precedentes.
Conclusão
10. Agravo regimental não provido.
(AgR-Respe nº 215-11/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 15.12.2016, grifos nossos).
Dessa maneira, considerando a incontroversa condição de beneficiário da conduta vedada, e a consequência
jurídica prevista na legislação, decorrente da procedência da ação – independente de requerimento específico do
representante –, conclui-se pela manutenção da condenação do ora recorrente à pena de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, nego provimento aos agravos.
É como voto.

VOTO
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O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO: Senhor Presidente, a
demanda na qual se funda o presente recurso é conexa com aquela que embasou o Recurso Especial n. 371-30
/MT, recentemente examinado pelo Plenário desta Corte Superior, ocasião em que prevaleceu o voto divergente
do Ministro Alexandre de Moraes, o qual aderi in totum, por perfilhar o entendimento de que a sanção que se
coloca de forma objetiva, na hipótese da conduta vedada de que trata o art. 73 da Lei das Eleições, é a de
multa, sendo imperioso perquirir, na quadra do § 5º do mesmo dispositivo, que prevê a possibilidade de, em
situações mais extremas, conjugar a penalidade de cassação, se há necessidade e proporcionalidade na
adoção dessa medida.
Na espécie, o TRE/MT, ao analisar os recursos em tela, como dito, reconhecendo a conexão
entre os feitos, reformou parcialmente a sentença para afastar a sanção mais gravosa e diminuir o valor da
multa imposta.
Nos autos do REspe n. 371-30/MT, havia a pretensão recursal de modificação do aresto regional
para restabelecer a pena de cassação. Como dito, por maioria de votos, este Tribunal, considerando as
especificidades do caso concreto, manteve o acórdão e, assim, deixou de cassar o mandato. Não obstante – e
nessa parte não houve divergência – foi confirmada a multa.
Desse modo, peço licença para, nestes autos, deixar consignada a fundamentação do voto por
mim proferido na sessão de 1º.7.2020:
Quanto aos recursos especiais manejados pela Coligação Mudança com Segurança e pelo Ministério Público
Eleitoral, peço licença para assentar as premissas teóricas com as quais, na condição de julgador, balizarei meu
voto.
A primeira premissa está sedimentada na orientação jurisprudencial desta Corte Superior de que “as hipóteses

previstas no art. 73 da Lei das Eleições têm natureza objetiva, ou seja, verificada a presença dos requisitos
necessários à sua caracterização, a norma proibitiva reconhece-se violada” (AgR-REspe n. 2-84/MA, de minha
relatoria, DJe de 11.6.2019, grifei).
Em outras palavras, assentada, por constatação objetiva do julgador, a prática, por agente público, servidor ou
não, de conduta elencada no rol proibitivo do art. 73 da Lei das Eleições, a sanção, nos limites da lei, se impõe.
E essa delimitação legal está precisamente contida nos §§ 4º e 5º do mencionado dispositivo normativo, os quais
têm a seguinte redação:
Art. 73. [...]
[...]
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando
for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
§ 5º Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do disposto
no § 4o, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do
diploma. (Grifei)
Ocorre que essas penalidades não são, necessariamente, cumulativas, pois sujeitas à incidência dos
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo equívoco pressupor que a vedação à
proteção deficiente possa legitimar atuação desmedida do Estado. Não pode.
Nesse sentido, já deliberou este Tribunal Superior:
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DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES
2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. APLICAÇÃO DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário, mantendo
acórdão regional que julgou parcialmente procedente representação pela prática de conduta vedada, com a
aplicação da sanção de multa no valor mínimo legal.
2. O bem jurídico tutelado pelo art. 73 da Lei nº 9.504/1997 é a igualdade de chances entre os candidatos, a
legitimidade e o equilíbrio do pleito eleitoral. O legislador previu a possibilidade de aplicação das sanções
pecuniária e de cassação do registro ou diploma, de forma isolada ou cumulativa, a depender das
peculiaridades do caso, em especial de sua gravidade e do seu potencial de ofender o bem jurídico
tutelado, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. No caso, a representação eleitoral tem por objeto a participação de uma única servidora em atos de
campanha eleitoral para o Governo do Estado de Roraima, durante o horário de expediente, em dois dias de
trabalho. A conduta praticada não tem gravidade e potencialidade de desequilíbrio do pleito e, por isso, a
aplicação da sanção de multa no patamar mínimo legal é suficiente para proteger o bem jurídico tutelado pela
norma.
4. Não há violação ao princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente quando o
Estado atua de modo satisfatório para proteger bens jurídicos relevantes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgR-RO n. 1296-24/RR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25.2.2019, grifei)
Logo, enquadrada, objetivamente, a conduta como vedada para fins do art. 73 da Lei das Eleições, o julgador
aplicará, a quem couber, a sanção de multa, respeitados os patamares mínimo e máximo previstos no § 4º,
segundo juízo valorativo exercido dentro de um balizamento maior, da proporcionalidade e da razoabilidade,
constitucionalmente consagrados.
Se a reprimenda pecuniária for suficiente para coibir o ato e eficaz para assegurar proteção ao bem jurídico
tutelado pela norma, não haverá justo motivo – e, portanto, plausibilidade – na imposição da sanção mais severa
(§ 5º), até porque não se trata apenas de cassar o registro/diploma/mandato de quem foi (ou não) ungido pelas
urnas, mas de fazer incidir, pelo lapso de 8 (oito) anos, a inelegibilidade prevista na alínea j do inciso I do art. 1º
da LC n. 64/90[1].
Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência desta Corte Superior:
ELEIÇÕES 2010. CONDUTA VEDADA. USO DE BENS E SERVIÇOS. MULTA.
1. O exame das condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei das Eleições deve ser feito em dois momentos.
Primeiro, verifica-se se o fato se enquadra nas hipóteses previstas, que, por definição legal, são "tendentes a

afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais". Nesse momento, não cabe
indagar sobre a potencialidade do fato.
2. Caracterizada a infração às hipóteses do art. 73 da Lei 9.504/97, é necessário verificar, de acordo
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, qual a sanção que deve ser aplicada. Nesse
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exame, cabe ao Judiciário dosar a multa prevista no § 4º do mencionado art. 73, de acordo com a
capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu. Em
caso extremo, a sanção pode alcançar o registro ou o diploma do candidato beneficiado, na forma do
§ 5º do referido artigo.
3. Representação julgada procedente.
(Rp n. 29-59-86/DF, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 17.11.2010, grifei)
No mesmo norte: “o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que a sanção de cassação pela prática das condutas

vedadas somente deve ser aplicada em casos mais graves, à luz dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. O reconhecimento desses ilícitos poderá afastar o político das disputas eleitorais pelo longo prazo
de oito anos (art. 1º, inciso I, alínea d e j, da LC nº 64/90), o que pode representar sua exclusão das disputas
eleitorais, fazendo com que a Justiça Eleitoral substitua a vontade do eleitor, de modo a merecer maior atenção
e reflexão por todos os órgãos desta justiça especializada” (RO n. 1984-03/ES, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe
de 12.9.2016, grifei).
Afinal, o postulado da proporcionalidade é vetor cardeal da Constituição pós-positivista de 1988, a ensejar visão
holística dos institutos legais.
Essa intelecção é igualmente sustentada na abalizada e hodierna doutrina eleitoralista, tal como ilustra a pena de
José Jairo Gomes[2], a conferir:
Conforme salientado anteriormente, quanto à aplicação das sanções, incide o princípio da proporcionalidade.
Por esse princípio, a sanção deve ser condizente com a gravidade da conduta e, pois, a magnitude da lesão.
De maneira que irregularidade pouco expressiva para lesar o bem jurídico tutelado - isto é, a igualdade de
oportunidades no pleito - pode ensejar a aplicação de sanção demasiado severa, como é a cassação do
diploma e, consequentemente, do próprio mandato. Pior: a cassação do diploma leva à inelegibilidade por
oito anos. Em determinadas situações, esse resultado não se afigura justo nem razoável, dada a
ínfima lesão ao bem salvaguardado. A jurisprudência tem-se sensibilizado por tais argumentos, conforme
revelam os seguintes arestos:
[...]
A proporcionalidade opera concretamente na fixação da sanção, seja no aspecto qualitativo, seja no
quantitativo. Consequentemente, em certos casos, em vez de se cassar o registro ou o diploma, bem
se pode optar pela multa. E mesmo na dosagem desta deve haver moderação. Afinal, a justiça é princípio
supremo de qualquer ordenamento jurídico, e no Brasil constitui objetivo fundamental inscrito no artigo 3°, I,
da Lei Maior. (Grifei)
E, ainda, na pena de Rodrigo López Zilio[3]:
[...] havendo adequação típica ocorrerá, de regra, o sancionamento respectivo, o qual deverá observar o
princípio da proporcionalidade, ou seja, no caso concreto e com base na prova colhida na instrução
processual, o juízo, sempre que possível, velará pela aplicação da sanção, mas com a proibição do excesso
sancionatório. Dito de outro modo, a sanção a ser aplicada deve guardar razoabilidade com o ato
praticado e com a quebra do bem jurídico tutelado; logo, sendo suficiente a imposição da multa para a
reposição do status violado pela conduta vedada, é inadequada a cassação do registro ou do diploma
do candidato. (Grifei)
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A segunda premissa teórica exsurge naturalmente como desdobramento da primeira: o magistrado deverá
fundamentar, para aplicação da sanção de cassação (indiscutivelmente mais grave do que a de multa), a
insuficiência da reprimenda prevista no § 4º do art. 73 da Lei n. 9.504/97, com vistas a estampar, em tintas mais
fortes, o panorama qualitativo da gravidade, até porque “o direito fundamental ao sufrágio garantido pela Lei

Maior, no qual se inclui a capacidade eleitoral passiva, participa da essência do Estado democrático de direito,
operando como diretriz para a ação de todos os poderes constituídos, sem exceção” (AgR-REspe n. 118-09/RN,
de minha relatoria, DJe de 2.8.2018).
A terceira premissa teórica é a de que as circunstâncias e peculiaridades do caso podem – e devem – ser
consideradas pelo magistrado, pois, embora cogente a multa, se caracterizada a conduta, a fixação do quantum
e, passo seguinte, a aplicação da sanção de cassação demandam exame conjuntural , o qual deve estar
consignado na moldura do decisum condenatório.
Com efeito, sempre que a norma estabelecer a possibilidade de gradação da sanção a ser aplicada para
determinada conduta, o órgão julgador poderá se valer dos amplos elementos dos autos, desde que idôneos,
para formar sua convicção de forma segura e assertiva no tocante à dosagem da reprimenda.
Trata-se de uma régua, não estritamente matemática, que deve guiar a caneta do juiz na passagem gradual de
uma tonalidade sancionatória para outra.
A quarta premissa teórica diz respeito à exegese do inciso VII do art. 73 da Lei n. 9.504/97 no sentido de ser
vedado “realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos

federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média
dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito” (Redação dada pela Lei n. 13.165
/2015).
A meu sentir, a razão de ser da opção legislativa em apreço, no afã de tutelar os bens jurídicos típicos do
certame eleitoral, foi estabelecer, para o agente público, um padrão a ser observado, qual seja, o da
normalidade, de modo que – ao adotar a média dos primeiros semestres dos 3 (três) últimos anos que
antecedem o pleito para fins de cálculo do limite de gastos com publicidade institucional no primeiro semestre no
ano eleitoral – buscou o legislador nivelar a atuação do agente público e, assim, rechaçar flutuações casuísticas,
de ocasião.
No caso concreto, a moldura fática do acórdão regional, uma vez aplicadas as premissas teóricas acima
delineadas, me conduzem à conclusão distinta daquela a que chegou Sua Excelência, o Ministro Edson Fachin,
no tocante aos apelos da Coligação Mudança com Segurança e do Ministério Público Eleitoral.
Para tanto, compulsando o acórdão recorrido, destaco, da corrente majoritária formada no TRE/MT, trechos
substancialmente eloquentes. Confira-se:
A situação presente é diferente, como se disse, pois não foi a recorrente a titular da pasta nos três últimos
anos anteriores a data assinalada como paradigma da violação da norma.
Isso não quer dizer, todavia, que há um caminho livre para a promoção de irregularidades. Pode haver a
fiscalização prévia, contemporânea e mesmo posterior à infração. Contudo, não se pode dizer que as
penas hão de ser inflexivelmente aplicadas, sem o cotejo fático-normativo aliado ao juízo de
razoabilidade, com espeque constitucional.
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Efetivamente, trata-se de um caso difícil (hard case), em face de ser uma situação diferenciada. Neste
ponto, afasta-se dos precedentes citados na sentença para fundamentação do julgado, a guisa de distinção
(técnica do distinguishing).
[...]
É fato notório para o cidadão que houve uma série de dificuldades administrativas e de gestão na
Prefeitura de Várzea Grande, nos períodos apontados, tanto é que houve uma sucessão de alcaides. A
instabilidade administrativa, que deixou em estado de letargia os serviços públicos naquele
município, repercute na baixa comunicação por intermédio da propaganda.
[...]
Além do mais, as despesas de publicidade realizadas pelo município abrangeram, ainda que em patamar
inferior ao enunciado, aquelas para atender obrigações necessárias, como campanhas nacionais na área da
saúde (campanha do dengue, zika vírus, chikungunya, hanseníase, etc.), na área financeira (recebimento de
IPTU), informativos de prestação de serviços as comunidades, como mutirões realizados com instituições
como Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Ministério Público Estadual, Caixa Econômica, algumas
delas que se consubstanciam em dever da Administração.
[...]
Ademais, a situação é particular porque o parâmetro ao qual estava imantada a recorrente era o fixado
pelos outros prefeitos anteriores, que foram cassados, em período de turbulenta gestão
administrativa, o que ocasionou baixo investimento em políticas públicas e, por consequência,
influenciou na baixa proporção de propagandas institucionais realizadas, o que é fato notório.
Assim, o valor de R$ 1.209.568,21 (um milhão, duzentos e nove mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte
e um centavos) - observando-se que nesse percentual está inserto o valor de R$ 171.819,7 4 (cento e setenta
e um mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), que é referente à campanha publicitária
de 2015, que foi liquidado em 2016 -, apesar de ser superior a média dos primeiros semestres dos três anos
anteriores às eleições, mostra-se razoável se a situação fosse de normalidade no triênio anterior . (Fls.
30-33 do acórdão recorrido, grifei)
De se ver – respeitada a moldura fático-probatória do acórdão regional (Súmula n. 24/TSE) – que, de fato, houve
exasperação da média de gastos com publicidade institucional, a atrair, quanto à sanção pecuniária, o critério
objetivo de aferição que sempre norteou esta Justiça especializada.
Portanto, não há divergência quanto a esse ponto. Contudo, no âmbito da ponderação e do juízo de
proporcionalidade, para fins de sanção de cassação, inegavelmente mais gravosa e não necessariamente
cumulativa, frise-se, deve este Tribunal, à luz da sua jurisprudência, se atentar igualmente aos pilares fáticos
registrados no aresto recorrido, os quais, na espécie, denotam peculiaridades dotadas de significativa
importância para o deslinde da questão.
Afinal, é da letra do acórdão, em referência aos primeiros semestres dos últimos três anos que antecederam o
ano de 2016, que houve sucessivas alternâncias na chefia do Executivo local, ocasionando massiva instabilidade
administrativa com nódoa de precariedade dos serviços públicos que constituem o objeto natural da publicidade
institucional (voltada à informação dos munícipes).
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Sendo assim, a hipótese dos autos, embora sujeita à sanção de multa (§ 4º do art. 73 da LE: critério objetivo),
não se enquadra na ratio essendi da norma instituidora da pena de cassação em conduta vedada (§ 5º),
porquanto carece de normalidade os períodos tomados pelo legislador como parâmetro.
Não por outro motivo, consta do acórdão recorrido a exata compreensão, pela Corte Regional, de se tratar de um

hard case. Nessa quadra, considero que andou bem o Tribunal a quo, pois atendeu o comando normativo de
cunho objetivo, impondo a multa, e deixou de sancionar com a cassação, percepção igualmente albergada pelo
diploma legal, ao vislumbrar, in casu, dúvida razoável no que toca ao cabimento mesmo da sanção mais severa,
que a um só tempo alija o mandatário do cargo e a ele impõe inelegibilidade por 8 (oito) anos.
É a posição que hodiernamente tem sido adotada no TSE. Na dúvida, não se cassa o mandato. Ao contrário,
preserva-se o resultado das urnas.
Em complemento, há um breve excerto do acórdão regional que também merece transcrição, tendo em vista que
reforça essa conclusão. Veja-se:
Em primeiro lugar, de se proceder um cotejo analítico no âmbito interno do município. Os gastos dos anos de
2013 e 2014 (R$ 133.426,2 + R$ 59.358,80 = R$ 192.785,00) da Prefeitura Municipal de Várzea Grande
correspondem a menos da metade dos gastos da Câmara Municipal daquela cidade (R$ 221.062,50 +
220.842,50 = 441.905,00), um órgão com orçamento bastante menor e com muito menos atribuições que o
Poder Executivo municipal.
[...]
Nota-se que a Câmara Municipal, com recursos em valores percentuais muito inferiores ao da
Prefeitura, nos anos de 2013 e 2014, efetuou gastos substancialmente maiores, o que dá indícios de
que algo estava estranho no âmbito do Executivo. (Fl. 31 do acórdão recorrido, grifei)
Com efeito, gastos tão díspares entre o Legislativo e o Executivo, no contexto da publicidade institucional – de
proeminente natureza informativa acerca de serviços públicos prestados à população local –, induzem não
apenas dúvida sobre a normalidade dos gastos anteriores, que deveriam compor a média aritmética limitadora da
atuação do agente no primeiro semestre do ano eleitoral, mas forte indício sobre a atipicidade dos componentes
da equação matemática.
E cabe anotar que a atual redação do inciso VII do art. 73 da LE foi dada pela Lei n. 13.165, de 29 de setembro
de 2015. Sem negar vigência a esse texto legal, pondera-se, de forma igualmente limitada à imposição da
cassação, que a substancial modificação do parâmetro legal (cálculo da média) se deu quando já cristalizados,
no tempo, os gastos dos anos de 2013, 2014 e 2015.
Até então, o fator limitador estava assim previsto no texto ora revogado: (são proibidas [...] as seguintes condutas
[...]) “VII – realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade dos

órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que
excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente
anterior à eleição”.
Sobre o resultado do pleito (a chapa vencedora foi eleita com 76,16% dos votos contra 16,46% da chapa
segunda colocada), assinalado no voto do eminente relator, há um singelo contraponto que rogo escusa para
elaborar, pois, da mesma forma que se dialoga com essa diferença à guisa de demonstrar a gravidade
decorrente, em tese, do alto impacto do gasto realizado com publicidade institucional junto ao eleitorado, é
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também razoável pressupor que essa aguda diferença não se deve apenas e supostamente à conduta em tela,
podendo defluir de atributos da própria candidatura vencedora, em cenário no qual se afigura impossível afirmar,
só por isso, pudesse o resultado das urnas ser outro se nenhuma publicidade institucional tivesse sido levada a
cabo. Afinal, se compreendermos que uma publicidade dessa monta possa, por exemplo, acrescer 20 (vinte)
pontos percentuais, ainda assim a atual mandatária teria sido eleita. Tenho, particularmente, que o resultado da
eleição reforça, sim, a percepção do órgão julgador, mas de forma mais veemente quando a diferença é diminuta.

De se ver, em conclusão, que, delimitada a controvérsia deste recurso, o qual, repito, cuida
apenas da pretensão de descaracterização da conduta vedada com o propósito de afastar a sanção de multa,
subscrevo o voto de Sua Excelência, o e. Ministro Relator, Edson Fachin, por igualmente compreender: (i) que a
reversão do julgado esbarra no óbice da Súmula n. 24/TSE; e (ii) que, no que toca à pena pecuniária, o critério
de aferição desse ilícito é estritamente objetivo, diversamente do que ocorre com a cassação.
Ante o exposto, com essas breves achegas, acompanho o eminente relator e também nego
provimento a ambos os agravos regimentais.
É como voto.

[1] Lei Complementar n. 64/90

Art. 1º. São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

[...]

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; (Grifei)

[2] GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 14. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018. p. 878-879.

[3] ZILIO, Rodrigo López. Direito eleitoral. 5. ed. São Paulo: Editora Verbo Jurídico, 2016. p. 589.

EXTRATO DA ATA

AgR-REspe nº 0000386-96.2016.6.11.0020/MT. Relator: Ministro Edson Fachin. Agravante: José
Aderson Hazama (Advogados: Jomas Fulgêncio de Lima Júnior – OAB: 11785/MT e outros). Agravante:
Lucimar Sacre de Campos (Advogados: Ronimárcio Naves – OAB: 6228/MT e outros). Agravado: Ministério
Público Eleitoral. Agravada: Coligação Várzea Grande para Todos (Advogados: José Antônio Rosas –
OAB: 5493/MT e outros). Agravada: Coligação Mudança com Segurança.
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos regimentais interpostos por José
Aderson Hazama e por Lucimar Sacre de Campos, nos termos do voto do relator.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Góes.

SESSÃO DE 17.9.2020.
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