LWi
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 2826-75.2010.6.24.0000 CLASSE 32— FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
Relator: Ministro Marcelo Ribeiro
Recorrente: Ministério Público Eleitoral
Recorrido: Osvaldo Uncini
Advogada: Fernanda de Souza Pozenato
Recorrido: Gilberto Antonio Gadotti
Advogados: Juliano Luis Cavalcanti e outro
Recorridos: Milton Kasper e outros
Advogada: Katherine Schreiner
Recorrido: Dilmar Cozer
Advogado: Oldair José Giovanoni
Recorrido: Gilmar Knaesel
Advogados: Péricles Luiz Medeiros Prade e outros
Recorrido: Elias Souza
Advogado: Rory Klay Sant'Ana
Recorrido: Gilberto Amaro Comazzetto
Advogado: Cristían Fabiano Comei
Recorrido: Manoel José Mendonça
Advogados: Francisco Luiz Martins Fidelis e outro
Recorrido: Mauro Maurício da Silva
Advogados: Ivonir Luiz Maestri e outros
Recorrido: Heriberto Afonso Schmidt
Advogada: Michele da Silva Deolindo
Recorrido: Ítalo Gorai
Advogado: José Batista da Silva
Recorrido: Luiz Fernando Cardoso
Advogada: Sandra de Sá
Recorrida: Solange Maria Scortegagna Pagani
Advogados: Juliano Martorano Vieira e outro
Recorrida: Sandra Regina Eccel
Advogados: Schirleni Ristow e outros
Recorrido: Luiz Henrique da Silveira
Advogado: Admar Gonzaga Neto
Recorrido: Aldo Schneider
Advogados: Inácio Pavaneilo e outro
Recorridos: Antonio Marcos Gavazzoni e outro
Advogado: Thiago Fernandes Boverio

REspe n° 2826-75.2010.6.24.0000/SC

2

RECURSO ESPECIAL. CONDUTA VEDADA. ART. 73, IV e
§ 10, DA LEI N° 9.504197. SENADOR. DEPUTADO
ESTADUAL. REPASSE. RECURSOS FINANCEIROS.
SUBVENÇÃO SOCIAL. ENTIDADES PÜBLICAS E
PRIVADAS. FOMENTO. TURISMO. ESPORTE. CULTURA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRAPARTIDA.
GRATUIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
PRELIMINARES
1. É cabível o recurso ordinário, nos termos do art. 121, § 40,
III, da Constituição Federal, quando seu julgamento puder
resultar na declaração de inelegibilidade ou na perda do
diploma ou mandato obtido em eleições federais ou estaduais.
2. Segundo o disposto no art. 77 da LC n° 75193, a
Procuradoria Regional Eleitoral é parte legítima para atuar
perante os feitos de competência dos tribunais regionais
eleitorais.
3. Na linha dos precedentes desta Corte, o ajuizamento de
investigação judicial eleitoral com base nos mesmos fatos que
embasaram a representação não prejudica o trâmite desta.
Trata-se de meios processuais autônomos e, no caso vertente,
contêm acervos probatórios distintos.
MÉRITO
4. A assinatura de convênios e o repasse de recursos
financeiros a entidades públicas e privadas para a realização
de projetos na área da cultura, do esporte e do turismo não se
amoldam ao conceito de distribuição gratuita, previsto no art.
73, § 10, da Lei n° 9.5047/97, sobretudo quando os
instrumentos preveem a adoção de contrapartidas por parte
das instituições.
5. Para caracterização da conduta tipificada no art. 73, IV, da
Lei das Eleições, é necessário que o ato administrativo,
supostamente irregular, seja praticado de forma a beneficiar
partidos políticos ou candidatos. In casu, não ficou comprovado
que as assinaturas dos convênios tenham sido acompanhadas
de pedidos de votos, apresentação de propostas políticas ou
referência a eleições vindouras, o que afasta a incidência da
norma.
6. Recurso especial conhecido como ordinário e desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral,
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por maioria, em conhecer do recurso como ordinário e negar-lhe provimento,
nos termos das notas de julgamento.
Brasília, 24 de abril de 2012.

MINISTRO MARCELO RIBEIRO - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhora
Presidente, na origem, o Partido Progressista (PP) ajuizou representação em
face de Luiz Henrique da Silveira, então Governador do Estado; Gilmar
Knaesel, ex-secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte; Osvaldo
Uncini, então Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Lages;
Gilberto Amaro Comazzefto, Secretário de Estado do Desenvolvimento
Regional de Caçador; Jorge Welter, Secretário de Estado do Desenvolvimento
Regional de Itapiranga; Manoel José Mendonça, Secretário de Estado do
Desenvolvimento Regional de Joinville; Dilmar Cozer, Secretário de Estado da
Secretaria do Desenvolvimento Regional de Quilombo; Jairo Luiz Sartoretto,
Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Seara; Sandra Regina
Eccel, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional de Brusque;
Alcenir José Casagrande, Secretário de Estado do Desenvolvimento
Regional de Dionísio Cerqueira; Milton Kasper, Secretário de Estado do
Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste; Heriberto Afonso
Schmidt, Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Araranguá;
Gilberto Antônio Gadofti, Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional
de ltajaí; Mauro Maurício da Silva, Secretário de Estado do Desenvolvimento
Regional de Joaçaba; Ítalo Goral, Secretário de Estado do Desenvolvimento
Regional de Rio do Sul; Luiz Fernando Cardoso, Secretário de Estado do
Desenvolvimento Regional de Criciúma; Salete Pagani, Secretária de Estado
do Desenvolvimento Regional de São Joaquim; Ademir Gasparini, Secretário
de Estado do Desenvolvimento Regional de Xanxerê; Elias de Souza,
Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de ituporanga; Aldo
Schneider, Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Ibirama e
Sandro Donati, Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de
Maravilha, pela prática da conduta vedada capitulada no art. 73, § 40 , 50, 10,
11

e 12 da Lei n°9.504/97 no pleito de 2010 (fls. 2-79).
O representante aduziu, em síntese, que o então governador

Luiz Henrique da Silveira assinou o Decreto n° 2.972, aprovando a
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programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso
para o exercício financeiro de 2010 e, a partir de então, foi autorizado às
Secretarias de Estado e às Regionais que repassassem vultosos recursos para
entidades públicas e privadas, sem lei autorizadora específica e sem que se
tratasse de projetos sociais com execução orçamentária iniciada no ano
anterior.
Alegou que as entregas dos valores se revestiram de
verdadeiros comícios eleitorais, conforme se verifica das informações
veiculadas no sítio eletrônico das APAES do Estado de Santa Catarina.
Sustentou que as assinaturas dos convênios eram feitas em
solenidades pelo titular do Poder Executivo à época, o que gerou a quebra de
equilíbrio entre os candidatos, bem como violação ao princípio da
impessoalidade.
Argumentou que, de acordo com as normas previstas no
art. 73, IV e § 10, da Lei n° 9.504197, é vedado o uso promocional, em favor de
partido político, coligação ou candidato, da distribuição gratuita de bens ou
serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo Poder Público.
Acrescentou que não poderia haver vinculação a qualquer
agremiação ou candidato no momento da entrega dos bens ou da prestação
de serviço e que, em anos eleitorais, essa distribuição é expressamente
proibida pela lei, exceto nos casos de calamidade pública, estado de
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior.
Em 14.10.2010, o autor da representação apresentou pedido
de desistência (fl. 1.691 - vol. 5).
O relator do processo no TRE/SC deferiu a encampação do
Ministério Público para atuar no polo ativo da demanda, mas indeferiu o
requerimento de diligências formulado pelo

Parquet (fl. 1.724 - vol. 5).

Dessa decisão o MPE interpôs agravo regimental
(fls. 1736-1761 —vol. 5) e juntou documentos (volumes 5 a 10).
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Posteriormente, o órgão ministerial apresentou pedido de
desistência do feito (fis. 3.246-3.247 - vol. 10).
O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE/SC) não
conheceu do pedido de desistência e, no mérito, julgou improcedente a
representação, proferindo acórdão assim ementado (fl. 3.231 - vol. 10):
CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA
ELEITORAL - ORÇAMENTO - NECESSIDADE DE
CONTINGENCIAMENTO - OBRIGATORIEDADE - LIBERAÇÃO DE
RECURSOS PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL - PROGRAMAS
SOCIAIS AUTORIZADOS EM LEI - FUNDOS ESTADUAIS POSSIBILIDADE.
O contingenciamento, entendido na acepção de limitação do
empenho e da movimentação financeira, é mais do que simples
instrumento colocado à disposição do Chefe do Poder Executivo,
pois se traduz em ferramenta de utilização obrigatória para equilibrar
receitas e despesas.
Ocorre a possibilidade de liberação de recursos públicos em ano
eleitoral para programas sociais autorizados em lei, correspondentes
a verbas originárias de fundos estaduais.

Seguiu-se a interposição de recurso especial eleitoral
(fis. 3.250-3.315), em que a Procuradoria Regional Eleitoral sustenta:
a) violação ao art. 22, VIII e X, da LC n o 64190, ao argumento
de que foi aberto prazo comum para apresentação de alegações finais apenas
aos suplentes do Senador eleito Luiz Henrique da Silveira. Argumenta que
(fl. 3.254):
[ ... ] o fato de que o autor original tenha apresentado suas
manifestações anteriormente não elide a necessidade de abertura do
prazo em comum também para o Ministério Público, uma vez que,
ainda que este se manifeste pela encampação do feito, não se abre
mão, processualmente, de sua condição de custos legis, cumulativa,
agora, com a de autor, devendo necessariamente ser ouvido ao final
das manifestações das partes [ ... ].

b) cerceamento do direito de defesa em virtude do
indeferimento de juntada de cópias dos processos relativos aos contratos
celebrados pelos órgãos do governo estadual para comprovar as
irregularidades dos repasses efetuados durante o período vedado.
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Aduz que a juntada de tais documentos já havia sido pedida
pelo autor na inicial e indeferida pelo juiz auxiliar às fis. 181-184, tendo sido
reiterado o pedido às fls. 1.540-1.541, por se tratar de elementos probatórios
imprescindíveis ao deslinde do feito.
Acrescenta que, em razão da negativa, não restou ao órgão
ministerial outra providência senão obter os documentos por seus próprios
meios e trazer aos autos a Informação TCE/DCE n° 007512010 e seus anexos,
sendo que parte deles não seria acessível ao público em geral, dependendo de
diligência específica dos técnicos do Tribunal de Contas na Secretaria do
Estado, Turismo, Cultura e Esporte e por meio do Sistema Integrado de
Planejamento e Gestão de Santa Catarina - SIGEF/SC, cujo acesso só se dá
com a utilização de senha pessoal e específica.
Salienta que, apesar de volumosas, as divisões de anexos da
informação são em verdade listagens dos repasses divididas por fundos e
secretarias, tendo por objetivo rastrear as transferências financeiras, os
destinatários, as datas e o seu exaurimento;
c) nulidade do acórdão regional por não ter adentrado nas
principais questões de mérito constantes dos autos, consubstanciadas no
intuito eleitoreiro dos repasses realizados pelos órgãos governamentais.
Pontua que a representação não apontou o descumprimento
da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas da legislação eleitoral, o que ficou
comprovado pelas assinaturas do então governador Luiz Henrique da Silveira
aprovando projetos e modificando valores ao seu alvedrio.
Salienta que o relator fundamentou seu convencimento em
matérias estranhas ao feito e contemplou, também, a afetação da igualdade
entre os candidatos, o que não foi objeto da ação;
d) violação ao art. 73, § 10, da Lei n o 9.504197.
Alega que não houve qualquer contrapartida relativa aos
repasses autorizados pelo ex-governador, pois tal circunstância não se aplica
aos repasses, auxílios e subvenções praticados por entidades 'privadas, e os
anexos V e VI do Decreto n° 1.291 nada preveem a esse respeito.

REspe n° 2826-75.20 10.6.24.0000/SC

8

Obtempera que a Lei de Responsabilidade Fiscal regulamenta
de forma distinta as transferências voluntárias para outros entes da federação,
em relação aos quais prevê a contrapartida e a destinação de recursos
públicos para o setor privado.
Sustenta que a tese de defesa segundo a qual os projetos
possuem respaldo nas leis gerais dos fundos e de concessões de subvenções
sociais não tem como prosperar, pois os atos normativos mencionados Leis n os 5.867181, 13.33412005 e 13.33612005 do Estado de Santa Catarina
são genéricas e não atendem à objetividade preconizada pela lei eleitoral.
Argumenta que os programas como o Bolsa-Família, por
exemplo, independem da atuação voluntarista do governante na escolha dos
projetos que entender mais adequados ou visíveis.
Defende que as próprias leis estaduais estabelecem que os
fundos não se confundem com os projetos, e o fato de alguns eventos se
repetirem fortalece o argumento de que devem ser reconhecidos e
formalizados por meio de lei específica, para evitar que dependam da vontade
individual do governante e de seus operadores.
Afirma que os programas sociais não estavam em execução
orçamentária no exercício anterior e (fis. 3.271-3.272 - vol. 10):
A geração de despesa pública no Brasil deve observar os
pressupostos dos artigos 16 e/ou 17 da Lei de Responsabilidade
Fiscal e Lei n° 4.320, de 1964. Em que pesem algumas divergências
terminológicas e doutrinárias, isso pressupõe observar se a despesa
está adequada com a Lei Orçamentária Anual, ou seja, se a despesa
é objeto de dotação específica e suficiente, se está compatível com o
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, se houve
empenho prévio e, quando realizadas, deve-se verificar se foram
observadas as fases de liquidação e pagamento, conforme o caso,
nos termos dos artigos 60 a 64 da Lei n° 4.320, de 1964, e demais
legislação concernente.
Aduz que até mesmo os gastos constitucionalmente
assegurados e gastos com educação e saúde dependem de ato de vontade do
administrador público, que no pode executá-los ou fazê-los parclalmente,
assumindo o ônus político e social de suas escolhas, sem prejuízo de eventual
responsabilização nas esferas administrativa, civil e penal.
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Ressalta a inexistência de lei específica anterior aos contratos
celebrados pelas secretarias estaduais, "os quais implicaram vultosas cifras
que influíram diretamente nas eleições do referido Senador eleito, Luiz
Henrique da Silveira, e do Deputado Estadual, igualmente eleito, Gilmar
Knaesel, decorrente do fato da quebra da lisura daquele pleito por conta da
violação ao art. 73 da Lei das Eleições" (fl. 3.273 — vol. 10).
Assevera que tais procedimentos vinham sendo realizados há
diversos anos, em especial nos eleitorais, "porém somente foram identificados
no presente por conta da impetração desta ação eleitoral que a noticiou, com o
que o signatário buscou aprofundar e trazer a lume informações aprofundadas
a respeito [ ... ]" (fi. 3.273 — vol. 10).
Acrescenta que, desde 2003, quando assumiu o cargo de
governador, Luiz Henrique implementou a descentralização e criou centros de
decisões em diversos pontos do Estado de Santa Catarina, para os quais
nomeia Secretários de Desenvolvimento Regional (SDR's), demissíveis

ad nutum, o que facilitou as práticas ora noticiadas, impulsionando sua
candidatura e a do recorrido Gilmar Knaesel ao cargo de deputado estadual,
cuja pasta fora beneficiada por abertura de crédito suplementar por meio da
Portaria n° 300712010 no montante de R$ 6.623.459,28 (seis milhões,
seiscentos e vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e
oito centavos).
Cita diversos projetos agraciados de forma pessoal pelo titular
do Poder Executivo, como o natal de Blumenau, a reforma dos barracões das
escolas de samba e o carnaval de Florianópolis, Balé Bolshoi, Balé Mazowsze,
1 0 Fórum das Américas Sobre Modalidade nas Cidades, Convenção Nacional
do Comércio Lojista, Feira do Livro 2010, Expogestão, Joinville Mundo Pop,
dentre outros.
Menciona, também, projetos e entidades beneficiados por atos
do então Secretário Gilmar Knaesel, como a restauração do órgão da Paróquia
São Luiz Gonzaga, o Circuito Catarinense de Orquestras, a Biblioteca Barca
dos Livros e outros.
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Afirma que "foram repassados em ano eleitoral (até 22109)
R$ 45.648.648,42 (quarenta e cinco milhões seiscentos e quarenta e oito mil
seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), apenas pelos
fundos do sistema SEITEC" (fl. 3.296).
Assevera que na cultura ou no esporte não foi identificado
nenhum repasse que advenha de lei específica ou configure continuidade da
execução orçamentária do exercício de 2009 e que as secretarias de
desenvolvimento regional, somados, repassaram, entre 01.01.2010 e
22.09.2010, mais de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), tendo
havido um aumento de 146,99% (cento e quarenta e seis vírgula noventa e
nove por cento) em relação ao ano anterior.
Enumera, ainda, as seguintes irregularidades efetuadas
por secretários de desenvolvimento regional, pelas quais devem ser
condenados ao pagamento de multa por descumprimento do art. 73, § 10, da
Lei n° 9.504197:
- Osvaldo Uncini: cessão de máquina ao Município de
Palmeira e de um trator ao Município de Capão Alto - multa de 100.000 Ufir's;
- Gilberto Comazzetto: cessão de um caminhão Mercedes
Benz ao Município de Timbó Grande - multa de 5.000 Ufir's;
- Jorge Welter: repasse de R$ 13.000,00 (treze mil reais) à
Associação Itapiranguense de Motoqueiros Mongóis do Asfalto e R$ 30.000,00
(trinta mil reais) ao Município de Santa Helena, dentre outros - multa de
10.000 Ufir's;
- Manoel Mendonça: repasse de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) à Fundação Cultural de Joinville - multa de 10.000 Ufir's;
- Dilmar Cozer: repasse de valores ao Centro de Tradição
Gaúcha Chama Crioula e à Associação de Trilheiras Só na Lama - multa de
5.000 Ufir's;
- Jairo Sartoretto: repasse de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil
reais) ao Município de Paial - multa de 10.000 Ufir's;
\-/
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Sandra Eccel: repasse de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco

mil reais) ao Município de Brusque; e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à
Associação de Pais e Amigos do Esporte Neotrentino - multa de 10.000 Ufir's;
- Alcenir Casagrande: repasse de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) a Associação Esportiva Cedro - multa de 5.000 Ufir's;
- Milton Kasper: repasse de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais) ao Centro de Tradição Gaúcha Estância do Oeste; R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) à Associação de Desenvolvimento Comunitário de São Marcos; e
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Centro de Tradição Gaúcha Recanto da
Tradição de São Bernardino, dentre outros - 100.000 Ufir's;
- Heriberto Schmidt: repasse do montante total de
R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) ao Município de Balneário Arroio do
Silva - multa de 20.000 Ufir's;
- Gilberto Gadotti: repasse de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
ao Clube Cultural Escola de Samba maravilha do Atlântico; R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) a Walter José Baião; e R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao
Município de ltajaí, todos referentes ao Carnaval, e, ainda, R$ 12.000,00 (doze
mil reais) ao Instituto Brasil-China de Desenvolvimento Intercâmbio e Comércio
Exterior— multa de 10.000 Ufir's;
- Mauro da Silva: repasse de R$ 2.900,00 (dois mil e
novecentos reais) à empresa Vagui Confecções Ltda., cessão de caminhões
aos Municípios de Erval Filho e Herval D'Oeste - multa de 5.000 Ufir's;
- [talo Goral: entrega de diversos equipamentos à Fundação
Tremtur; bem como à Prefeitura de Rio do Sul, à Universidade para o
Desenvolvimento do Alto Vale do ltajaí, à Prefeitura de Agronômica, de Santa
Terezinha e de Laurentino - multa de 10.000 Ufir's;
- Luiz Cardoso: repasse de R$ 105.600,00 (cento e cinco mil
e seiscentos reais) ao Município de Nova Veneza; de R$ 70.000,00 (setenta
mil reais) ao Centro de Tradição Gaúcha; de R$ 29.656,00 (vinte e nove mil,
seiscentos e cinquenta e seis reais) à Associação Atlética Operários da Santa
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Libera; e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) à Liga Atlética da Região
Mineira de Criciúma - multa de 25.000 Ufir's;
- Solange Pagani: repasse de R$ 110.000,00 (cento e dez mil
reais) ao Município Ubirici - multa de 10.000 Ufir's;
- Ademir Gasparini: repasse de R$ 88.000,00 (oitenta e oito
mil reais) ao Município de Marema - multa de 10.000 Ufir's;
- Aldo Schneider: repasse de R$ 125.000,00 (cento e vinte e
cinco mil reais) ao clube Atlético Herman Aichinger - multa de 10.000 Ufir's;
- Sandro Donati: repasse de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à
Associação Desportiva Saudades; e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a
Associação dos Técnicos Agrícolas da Região de Pinhalzinho - multa de de
7.500 Ufir's;
- Elias Souza: repasse de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
ao clube Atlético Herman Aichinger - multa de 10.000 Ufir's.
Salienta que (fl. 3.312 —vol. 10):
Analisando-se detidamente os autos, tem-se que a tônica dos
contratos firmados em p leno ano eleitoral pelos recorridos é
a) o repasse p uro e simples de valores, bens ou benefícios para
determinados eventos e beneficiários b) arbitrariamente
escolhidos sem que houvesse lei autorizativa específica ou
c) execução orçamentária no ano anterior, e, ainda, d) sem que
se tratasse se q uer de projetos sociais conforme exi g ido pelo
art. 73.§- 10, da Lei n° 9.504197 E...].

Cita como precedente o RO n° 1497/PB.
Postula o retorno dos autos à origem, para que seja aberta
vista a todas as partes para apresentação de alegações finais e análise da
documentação juntada e, caso superada a preliminar, sejam aplicadas multas
aos agentes acima identificados e cassados os diplomas do Senador eleito
Luiz Henrique da Silveira, bem corno do Deputado Estadual Gilmar Knaesel,
nos termos do art. 73, § 511 e 10, da Lei n° 9.504197.
Em seguida, foram ofertadas contrarrazões (volumes 15 e 16),
que passo a relatar:
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a) Contrarrazões de Aldo Schneider (fis. 4.922-4.940 vol. 15):
O recorrido sustenta que o único repasse por ele efetuado foi
dentro dos programas sociais denominados fundos, autorizados por lei.
Argumenta que os recursos transferidos pelo estado por meio
dos fundos estaduais de incentivo são apreciados pelo Conselho de
Desenvolvimento Regional (CDR), composto por vários segmentos da
sociedade, inclusive por prefeitos, presidentes das câmaras de vereadores e
outros dois membros da sociedade civil, aos quais compete discutir e escolher
os projetos e ações a serem realizados.
Aduz que os projetos aprovados pelos conselhos são
enquadrados em lei específica, qual seja, a Lei n° 13.972 de 18.7.2006 e no
Decreto n° 2.080 de 3.2.2009, possuindo, ainda, suporte na Constituição
Estadual, em seus arts. 151, 173, 174, 175 e 192-A.
Afirma que a execução orçamentária fica preordenada na
Lei de Orçamento Anual (LOA) - Lei n° 15.032, de 30.12.2009 - e o projeto
descrito à fi. 66 relativo ao repasse de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil
reais) ao Clube Atlético Herman Aichinger foi aprovado pelo Conselho de
Desenvolvimento Regional da 14a Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Regional de lbirama em 11 de dezembro de 2008.
Acrescenta que foi celebrado o contrato, mas o recurso não foi
transferido, estando apto ao pagamento.
Pondera que a vedação prevista no art. 73, § 10, da
Lei n° 9.504197 não atinge os destinatários que sejam pessoas jurídicas de
direito público ou de direito privado sem fins lucrativos, mas, apenas, os
eleitores, e sua interpretação deve ser no sentido de evitar apenas atos que
firam a isonomia, a normalidade e legitimidade das eleições.
Observa que existe norma específica relativa à vedação de
repasses entre as esferas federal, estadual, e municipal nos três meses
anteriores ao pleito, consubstanciada no art. 73, VI, a, da Lei n° 9.504197 e que
(fI. 4.933):
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[...] a transferência gratuita de bens, valores ou benefícios de uma
pessoa jurídica de direito público a outra - ambas integrantes da
"Administração Pública" - não tem o condão, de per si, de repercutir
sobre o equilíbrio das eleições. Para tanto, seria necessário que a
pessoa administrativa receptora, agora sim em translúcida violação
do art. 73, § 10, da LE, repassasse os bens a cidadãos, de modo a
influenciar a formação de sua vontade eleitoral.
Pontua que os fatos alegados não tiveram potencialidade para
desequilibrar o resultado do pleito de 2010 e, para incidência do art. 73, a
jurisprudência do TSE vem estabelecendo a necessidade de se fazer um juízo
de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da norma.
b) Contrarrazões de Elias Souza (fis. 4.942-4.952 - vol. 15):
Preliminarmente, argui a ocorrência do trânsito em julgado em
razão da ausência de pretensão recursal, ao argumento de que o Procurador
Regional Eleitoral opinou pela improcedência da demanda em relação ao
recorrido, reiterando tal posicionamento nas razões recursais.
Postula a sua exclusão do polo passivo da demanda, em
virtude dos esclarecimentos dados e juntados aos autos e da desistência do
Partido Progressista, bem, como da falta de pretensão condenatória pelo
Ministério Público Eleitoral ao encampar a ação.
No mérito, afirma que a SDR de ltuporanga não efetuou
nenhum repasse ou cessão de veículo, apenas recebeu temporariamente, por
cessão de uso assinada no final de 2009, um Fiat Uno Mille, ano 1993, para as
atividades de apoio aos trabalhos de assistência aos agricultores da região.
Sustenta que os computadores oriundos do Programa de
Aceleração do Crescimento foram entregues em seus escritórios locais para
fazer parte de sua estrutura.
Reitera a argumentação de Aldo Schneider no sentido de que
a vedação prevista no art. 73, § 10, da Lei n° 9.504197 não tem como sujeito
passivo as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado sem fins
lucrativos, mas apenas os eleitores, acrescentando que os serviços públicos
não podem ficar paralisados nos anos eleitorais.
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Colaciona a decisão monocrática proferida pelo eminente
Ministro Sepúlveda Pertence na Consulta n o 1062/DF e assevera que as
transferências entre esferas de poder no período eleitoral se limitam ao
trimestre que antecede a disputa.
Postula sua exclusão do polo passivo da demanda e, caso
ultrapassada a preliminar, o desprovimento do recurso interposto.
c) Contrarrazões de Gilmar Knaesel (fis. 4.956-4.976 vol. 16):
Preliminarmente, argui a carência da ação por ilegitimidade
ativa ad causam, ao argumento de que, segundo o disposto no art. 72 da
LC n° 75193, apenas o Ministério Público Eleitoral no âmbito federal poderia
manejar o recurso, haja vista que a Procuradoria Regional constitui mero órgão
administrativo.
Alega que, ainda que fosse parte legítima, a Procuradoria
Regional Eleitoral, após ter encampado a representação, peticionou nos autos
para se retratar desse ato, assinalando a perda do objeto do recurso e a
ausência de interesse no prosseguimento do feito.
Argumenta que o pedido de desistência não foi homologado
pela Corte Regional ao fundamento de que não haveria consentimento dos
representados, com lastro no § 40 do art. 267 do CPC, mas "o não
consentimento dos ora recorridos apenas ensejou o prosseguimento do
processo, mas continua presente a falta de interesse da Procuradoria
Regional Eleitoral" (fl. 4.961).
Informa que o Parquet ajuizou investigação judicial eleitoral
baseada nos mesmos fatos e fundamentos dos veiculados nesta
representação, apenas com o intuito de instruí-Ia com os documentos não
admitidos pelo TRE/SC, razão pela qual lhe falece interesse jurídico nestes
autos.
Afirma que não ficou caracterizado o dissídio pretoriano em
virtude de terem sido transcritas apenas ementas dos acórdãos apontados
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como paradigmas e por não haver similitude fática entre os arestos
confrontados.
Aponta a incidência dos óbices previstos nas Súmulas
nos 7/STJ e 279/STF.
No mérito, defende a legalidade do Decreto n° 2.97212010 e a
atipicidade das condutas veiculadas na inicial, alegando que os projetos
aprovados junto ao FUNCULTURAL, ao FUNTURISMO e ao FUNDESPORTE
estavam enquadrados nos programas previstos na Lei n° 13.97212006 e no
Decreto n° 2.08012009, bem como no art. 151 da Constituição Estadual.
Ressalta que os atos que lhe foram imputados são atípicos,
porquanto não houve distribuição gratuita de bens ou a criação de novos
programas e (fl. 4.973):
[ ... ] os processos submetidos à formalização de contrato de apoio
financeiro e respectivo pagamento em 2010 tiveram seu trâmite, na
forma da lei, com início no ano de 2009, inclusive com análise e
julgamento pelos respectivos Conselhos Estaduais e de
Desenvolvimento Regional, conforme estabelecido em editais de
inscrição e nas instruções normativas n os 0312009, 0512009 e
0712009, constituindo regra para os processos em questão.
Sustenta que tais atos são destituídos de potencialidade lesiva
e incapazes de afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos na
disputa eleitoral.
Obtempera que "os recursos transferidos pelo Estado, através
dos Fundos Estaduais de Incentivo, são formalizados após a aprovação dos
projetos pelos órgãos deliberativos e Comitês Gestores, por meio de Contrato
de Apoio Financeiro, consoante previsão na Lei n° 13.336 [...]" (fl. 4.972).
Alega que os processos submetidos à formalização de contrato
tiveram seu trâmite iniciado no ano de 2009, inclusive com análise e
julgamento pelos respectivos Conselhos Estaduais e de Desenvolvimento
Regional, conforme previsto em editais de inscrição e nas instruções
normativas nos 0312009, 0512009 e 0712009.
Acrescenta que os programas sociais previstos no art. 8 0 da
Lei Estadual n° 13.79212006, regulamentados pelo Decreto Estadual
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n° 2.080/2009, versam sobre os projetos abrangidos pelo Plano Estadual da
Cultura e estão fundamentados nos arts. 151, 173, 174, 175 e 192-A da
Constituição Estadual.
Postula o acatamento das preliminares e, no mérito, o
desprovimento do recurso.
d) Contrarrazões de Antônio Marcos Gavazzoni e Dalírio
José Beber (fis. 5.040-5.047 - vol. 16):
Preliminarmente, arguem fato impeditivo ao exercício da
recorribilidade, consubstanciado na desistência manifestada pelo Ministério
Público Eleitoral, quando este manifestou que não teria interesse no
prosseguimento do feito, incidindo, na espécie, a preclusão lógica.
Asseveram que a desistência é a revogação da manifestação
de recorrer já realizada.
Apontam a aplicabilidade dos óbices previstos nas Súmulas
nos 7/STJ e 279/STF.
Sustentam que o fato que vincula o demandado Luiz Henrique
da Silveira é a edição do Decreto n° 2.972, de 3 de fevereiro de 2010 e
(fl. 5.043):
Referido no seu conteúdo repete idênticos atos administrativos
editados nos anos anteriores - Decretos de ii. 2.087109, 1096108,
078107, 4000106, 2.973105, 1.475104 e 029103 - tem por motivação e
fundamento, como revela seu preâmbulo, o cumprimento das
regras estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Complementar n. 10112000 e tem direta relação com a
responsabilidade do Governador do Estado, na foram do art. 71 e
seguintes da Constituição Federal Brasileira, relativo à prestação
anual de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina,
à fiscalização exercida pelo Poder Legislativo e ao cumprimentadas
metas fiscais.

Afirmam que o citado decreto foi editado para restringir a
execução do orçamento do estado, para que os ordenadores de despesas não
ultrapassassem os níveis de arrecadação fiscal.
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Ponderam que o titular do Poder Executivo tinha de editar o
ato, pois, caso contrário, se instalaria o caos no estado e que o ato impugnado
não gera despesa e nem a autoriza, mas, tão somente, determina o
contingenciamento de recursos e a realização de despesas para garantir o
equilíbrio fiscal do estado.
Pontuam que não foi comprovada a efetiva liberação dos
recursos financeiros, que existe lei estadual instituindo o programa social e que
sua execução se deu em ano anterior ao eleitoral.
Reproduzem orientação proferida pelo eminente Ministro Aldir
Passarinho no REspe n° 997906551, no sentido de que, nessas condições,
não há qualquer óbice para a manutenção dos programas sociais.
Ressaltam que o proveito eleitoral não se presume, devendo
ser comprovado por elementos robustos, o que não foi feito no caso em tela.
e) Contrarrazões de Ítalo Goral (fis. 5.049 - 5.057— vol. 16):
O recorrido aduz que a ofensa ao art. 73, § 10, da
Lei n° 9.504197 não foi demonstrada, pois foram apontados apenas termos de
empréstimo e cessões de uso a Municípios da SDR de Rio do Sul e quase
todos foram celebrados em 2008 e 2009.
Esclarece que nenhum recurso financeiro é repassado sem a
tramitação e aprovação do Conselho de Desenvolvimento Regional, pois é
exigida a ata da reunião contendo a aprovação do pedido.
Assevera que, ao encampar a ação, a Procuradoria Regional
Eleitoral requereu a produção de prova, mas tal providência é inviável porque é
dever do autor instruir o seu pedido inicial.
Argumenta que todos os documentos referidos pela PRE estão
à disposição no sítio eletrônico do governo, razão pela qual não procede
alegação de que tais elementos seriam inacessíveis.
No mérito, defende que todos os repasses feitos estavam
previstos e aprovados em lei específica, tendo sido pedidos nos exercícios de
2008 e 2009, não se aplicando, na espécie, a proibição eleitoral.
Postula a manutenção do acórdão regional.
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de

Gilberto

Antônio

Gadotti

(fls. 5.059-5.072 - vol. 16):
Preliminarmente, suscita a aplicabilidade dos óbices previstos
nos
nas Súmulas
7/STJ e 279/STF.
Aponta a impossibilidade de juntada de novos documentos
pelo órgão ministerial, por não traduzirem fatos novos, estando cobertos pela
preclusão.
Quanto aos repasses impugnados, pontua que foram
realizados com base em leis instituídas antes do exercício de 2010 e os
contratos são precedidos de aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento
Regional.
Acrescenta que os projetos apresentados foram aprovados
ainda em 2009 e toda verba transferida tem contrapartida pelos destinatários,
ficando descaracterizada a aventada gratuidade dos repasses financeiros.
Obtempera que não houve uso promocional dos referidos atos
administrativos e que constam dos autos matérias jornalísticas sobre
assinaturas de contratos e convênios, de natureza informativa.
Ressalta que os serviços públicos devem continuar em anos
eleitorais e não eleitorais, e, na época em que ocorreram os atos impugnados,
os agentes ainda não sabiam se seriam candidatos.
Postula o indeferimento da juntada de documentos e, no
mérito, o desprovimento do recurso especial.
g) Contrarrazões de Ademir Gasparini, Alcenir Casagrande,
Milton Kasper, Jairo Luiz Sartoretto, Jorge Welter e Sandro Donatti
(fis. 5.074 - 5.084— vol. 16):
Preliminarmente, arguem a ilegitimidade passiva de Ademir
Gasparini, ao argumento de que o acórdão regional reconheceu que não foi
indicado na inicial qualquer ato praticado por esse recorrido.
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Destacam que no momento em que o MPE encampou a ação
já havia sido encerrada a instrução processual, não sendo mais possível inovar
nos fatos e nas provas, razão pela qual não procede a alegação recursal de
que teria sido violado o art. 22, VIII e X, da LC n° 64190.
No mérito, aduzem que não houve ofensa ao art. 73, § 10, da
Lei n° 9.504197, pois os convênios e contratos referidos nestes autos fazem
parte do SEITEC, Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Turismo e ao
Esporte, que foi aprovado em lei específica - Lei n° 13.336/2005 - e já estava
em execução orçamentária antes do ano de 2010.
Em relação aos recorridos Jorge Welter, Milton Kasper e Jairo
Sartoretto, afirmam que não houve distribuição gratuita de bens, porquanto os
contratos firmados previam a contrapartida por parte dos órgãos ou entidades
beneficiados.
Quanto a Milton Kasper, sustentam que foi celebrado convênio
entre entes públicos - estado e Município -, não incidindo, portanto, a vedação
contida no art. 73, § 10, da Lei n° 9.504197, a qual se dirige à distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios a particulares.
Alegam que não ficou caracterizado o dissídio jurisprudencial,
tendo em vista a ausência de semelhança fática entre os julgados em cotejo.
A Procuradoria Geral Eleitoral opina pelo provimento do
recurso (fis. 5.105-5.114).
Os autos me vieram conclusos em 5.10.2011.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhora
Presidente, o tema devolvido a esta Corte compreende pedido de cassação de
diplomas expedidos a candidatos eleitos para os cargos de senador da
república e deputado estadual, razão pela qual é cabível o recurso ordinário,
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nos termos dos arts.

121, § 4 0,

III, da Constituição Federal' e

276, II, a, do

Código Eleitora12.
Nesse sentido, reproduzo os seguintes precedentes:
Representação. Conduta vedada. Uso de bens móveis.
1. É cabível recurso ordinário quando o feito versar matéria que
possa ensejar cassação de registro ou de diploma estadual ou
federal, tenha sido, ou não, reconhecida a procedência do pedido.
[ ... J.
(REspe n° 938871TO, DJe de 16.9.2011, rei. Mm. Arnaldo Versiani).
RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2006. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI N° 9.504197).
DESCARACTERIZAÇÃO. DEPUTADO FEDERAL. CANDIDATO.
OFERECIMENTO. CHURRASCO. BEBIDA.
1. É cabível o recurso ordinário, nos termos do art. 121, § 4 0 , III, da
CF, quando seu julgamento puder resultar na declaração de
inelegibilidade ou na perda do diploma ou mandato obtido em
eleições federais ou estaduais.
(RO n° 1522/SP, DJe de 10.5.2010, de minha relatoria).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RECEBIMENTO. RECURSO
ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. INAUGURAÇÃO DE OBRA
PÚBLICA. ART. 77 DA LEI 9.504197. [ ... ].
1. Cabe recurso ordinário contra decisão que versa sobre expedição
de diploma em eleições federais e estaduais (art. 276, II, a, do
Código Eleitoral). Na espécie, é admissível o recebimento do recurso
especial como recurso ordinário por aplicação do princípio da
fungibilidade.
(REspe n° 646984/SP, DJe de 24.8.2011, rela. Mm. Nancy Andrighi).

1

Constituição Federal.
Art. 121.
§ 4 1 - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais;
2
Código Eleitoral.
Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o
Tribunal Superior11 - ordinário:
a) quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais;
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Por esses fundamentos, adoto o princípio da fungibilidade e
conheço do recurso especial como ordinário.
Aprecio, doravante, as questões preliminares suscitadas nas
contrarrazões:
PRELIMINARES:
Exclusão de Elias Souza do polo passivo da demanda
(Contrarrazões de Elias Souza):
Aduz o recorrido que o Procurador Regional Eleitoral opinou
pela improcedência do pedido e não manifestou pretensão condenatória em
relação a Elias Souza.
A tese não tem como subsistir, pois a representação relatou
fatos relativos à Secretaria Regional comandada por Elias Souza, o qual
apresentou defesa às fis. 603-613.
O ingresso do órgão ministerial no polo ativo da demanda na
qualidade de substituto processual consubstanciou apenas alteração subjetiva
da lide, tendo sido mantidos todos os seus termos, conforme manifestação
juntada às fls. 1.704-1.713 (vol. 5).
Observe-se, ainda, que Elias Souza foi nominalmente citado
nas razões recursais dirigidas a esta Corte, o que afasta a aventada ausência
de pretensão condenatória.
Rejeito a preliminar.
Ilegitimidade ativa ad causam e falta de interesse de agir
por parte da Procuradoria Regional Eleitoral (Contrarrazões de Gilmar
Knaesel):
Alega o Gilmar Knaesel que a Procuradoria Regional Eleitoral
constitui mero órgão administrativo, não sendo parte legítima para postular
perante a Justiça Eleitoral.
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Não lhe assiste razão, pois segundo o previsto no art. 77 da
LC n° 75193, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do
Ministério Público da União, compete ao Procurador Regional Eleitoral exercer
as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal
Regional Eleitoral respectivo, além de dirigir, no estado, as atividades do setor.
Legítima, portanto, a atuação da Procuradoria Regional
perante os feitos da competência dos tribunais regionais.
No tocante à falta de interesse de agir, foram abordadas duas
questões: a primeira é relativa ao ajuizamento de investigação judicial eleitoral
pelo órgão ministerial com fundamento nos mesmos fatos desta representação,
apenas com o objetivo de instruí-Ia com os documentos não admitidos pelo

TREISC; e a segunda, ao pedido de desistência apresentado pelo Parquet, o
qual não fora homologado pela Corte de origem.
Rejeito ambas, pelas seguintes razões:
O ajuizamento da AIJE não prejudica o trâmite da
representação em curso, por constituírem meios processuais autônomos, com
objetos e consequências distintas. Ademais, nestes autos há elementos
probatórios trazidos pelo Partido Progressista em sua peça de ingresso, o que
distingue os cadernos probatórios e afasta, por completo, a prejudicialidade.
Sobre o tema, está consolidado na jurisprudência deste
Tribunal que "a representação prevista na Lei 9.50411997, a ação de
impugnação de mandato eletivo, a ação de investigação judicial eleitoral e o
recurso contra expedição de diploma são autônomos, possuem requisitos
legais próprios e consequências distintas" (ED-RCED n° 731/MG, DJE de
24.3.2010, rei. Mm. Ricardo Lewandowski).
No que diz respeito à desistência manifestada pelo órgão
ministerial, também abordada nas contrarrazões de Antônio Marcos Gavazzoni
e Dalírio José Beber sob o prisma da preclusão lógica, verifico que o Parquet
peticionou um dia antes do julgamento pelo TRE/SC com as seguintes
considerações (fl. 3.247 - vol. 10):
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Considerando porém que esta Procuradoria Regional Eleitoral,
conforme noticiado, na data de 08.12.2010, protocolizou a
competente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (protocolo
n. 93.50012010) em desfavor dos primeiros dois representados
acima citados, cuja cópia já consta dos autos, com objeto mais
amplo e devidamente instruída com os documentos produzidos pelo
Tribunal de Contas de Santa Catarina, e que os requerimentos que
condicionaram a encampação foram indeferidos neste pleito, esta
Procuradoria Regional Eleitoral, por seu agente signatário,

reconsidera a manifestação que encampou a representação em
epígrafe, não tendo interesse no seu prosseguimento em face das
circunstâncias descritas.
O pleito foi indeferido pela instância regional sob duplo
fundamento: o de que a encampação ocorreu sem qualquer condicionamento à
produção de provas futuras e o de que não há prejudicialidade entre os
diversos feitos eleitorais.
A orientação relativa à autonomia dos procedimentos eleitorais
está em harmonia com a jurisprudência deste Colegiado e não merece
reparos.
Registro, ainda, que o motivos apresentados - indeferimento
de produção de novas provas - não se mostra suficiente para justificar o
abandono da causa pelo Parquet.
Ademais, não tendo sido homologada pelo órgão judicial,
ex vi do art. 158, parágrafo único, do CPC 3, a desistência não produziu
quaisquer efeitos, razão pela qual não incide a alegada preclusão lógica em
relação ao recurso interposto do acórdão regional.

Impossibilidade de juntada de documentos novos pelo
órgão ministerial (contrarrazões de Gilberto Antônio Gadotti).
Gilberto Antônio Gadotti aponta a impossibilidade de juntada
de novos documentos pelo órgão ministerial, por não traduzirem fatos novos,
estando cobertos pela preclusão.
Assiste-lhe razão.
Código de Proce&6o Civil.
Art. 158. [.3.
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença.
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Conforme salientado no voto condutor do decisum regional, o
Parquet encampou a representação diante da desistência do autor originário,
que se deu após o término da instrução probatória, sendo-lhe facultado
prosseguir no feito a partir da etapa processual em que ingressou nos autos,
preservando-se a eficácia dos atos já praticados.
A prova documental deve ser trazida com a inicial ou com a
defesa, razão pela qual acolho a preliminar para assentar o descabimento de
juntada de novos documentos após o encerramento da fase instrutória,
inclusive no momento da interposição do recurso.
Ilegitimidade passiva de Ademir Gasparini (contrarrazões
de Ademir Gasparini e outros).
A propósito, alegam os recorridos que o próprio órgão de
origem reconheceu que a inicial não imputou qualquer ilícito a Ademir
Gasparini e o MPE encampou • a ação após o encerramento da instrução
processual, quando não mais era possível inovar fatos e provas.
Na espécie, o Tribunal a quo assentou que "há falta de
legitimidade passiva em relação ao representado ADEMIR GASPARINI,
porquanto nenhum ato lhe foi imputado, motivo pelo qual o excluo do feito"
(fl. 3.235).
A alegação procede, pois, da leitura da peça inicial não se
verifica qualquer imputação objetiva a Ademir Gasparini, devendo ser mantido
o acórdão regional nesse ponto, que, aliás, não foi objeto de irresignação pelo
recorrente.
Passo ao exame das razões recursais.
QUESTÕES PROCESSUAIS:
Violação ao art. 22, VIII e X da LC n o 64190:
O recorrente sustenta que não teve a oportunidade de
apresentar alegações finais, o que geraria a nulidade do processo.
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Quanto a esse ponto, consta do julgado regional que
"o Juízo compreendeu por cingir as alegações finais aos litisconsortes passivos
necessários, uma vez que todas as demais partes já o tinham feito em ocasião
pretérita" (fl. 3.237 - vol. 10).
Conforme já salientado neste voto, o órgão ministerial assumiu
a titularidade da representação após a desistência do Partido Progressista, o
que ocorreu depois do término da instrução probatória e do oferecimento das
alegações finais, inclusive pelo próprio Parquet (fls. 1.607-1.633), que, na
condição de custos legis, manifestou-se sobre os elementos trazidos aos
autos, o que elide a ocorrência de prejuízo e desautoriza a pretendida
nulidade.
Nesse sentido, reproduzo os seguintes arestos:
ELEIÇÕES 2008. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. ART. 219 DO CÓDIGO ELEITORAL.[ ... 1.
1 - A mera alegação de cerceamento de defesa, sem demonstração
do prejuízo, não é suficiente para a declaração de nulidade conforme
prescreve o art. 219 do Código Eleitoral.
[...J.
(REspe n° 35739/RN, rei. Mm. Fernando Gonçalves; rei. designado:
Mm. Marcelo Ribeiro, DJEde 18.2.2011).
TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. [ ... ].
- Nos termos do art. 219 do Código Eleitoral, não se declara a
nulidade de ato processual se a parte não comprovar a existência de
prejuízo. Precedentes.
[...J.
(AgRAgRgRespe n° 21561/CE, rei. Mm. Ricardo Lewandowski,
DJEde 1°.2.2010).
Por esses fundamentos, rejeito a alegação.
Cerceamento do direito de defesa:
Aduz o recorrente que foi indeferida a juntada de cópias dos
processos relativos aos contratos celebrados entre os órgãos governamentais
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e as pessoas jurídicas de direito público e privado, e tal pedido já havia sido
feito pelo autor originário, indeferido pelo juiz auxiliar às fis. 181-184 e reiterado
pelo órgão ministerial às fls. 1.540-4.541.
Afirma que, em razão disso, trouxe aos autos a Informação
TCE n° 007512010 e seus anexos, os quais não seriam acessíveis ao público
em geral.
Não se vislumbra o alegado cerceamento, pois no momento
em que o Parquet pleiteou a produção de prova documental a instrução
processual já havia sido concluída.
Quanto ao pedido formulado anteriormente pelo autor originário,
o juiz auxiliar asseverou que os documentos não foram individualizados na
inicial, em desacordo com as normas previstas nos incisos 1 e II do art. 356

cPc4.
O indeferimento de prova inespecífica cuja finalidade não foi
esclarecida não gera a nulidade postulada pelo recorrente, razão pela qual
rejeito as alegações na espécie.
Nulidade do acórdão regional por conter fundamentação
estranha à matéria eleitoral e ao que foi veiculado na petição inicial:
Na espécie, pontua o recorrente que o relator fundamentou seu
convencimento na legislação orçamentária e financeira, bem como na afetação
do equilíbrio entre os candidatos, matérias estranhas às que foram veiculadas
na representação.
O argumento não procede.
Ao apreciar as questões de fundo, a Corte Regional analisou-as
sob o prisma do art. 73, § 10, da Lei n° 9.504/97, concluindo que os atos
impugnados observaram os parâmetros legais e não tiveram o condão de
afetar a disputa eleitoral.

Código de Processo Civil.
Art. 356. O pedido formulado pela parte conterá:
- a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;
11 - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou a coisa;
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Ao contrário do que afirma o recorrente, as condutas vedadas
aos agentes públicos em campanhas eleitorais possuem estrita ligação com as
normas de direito constitucional e administrativo, tanto é que o § 7° do art. 73
da Lei das Eleições preceitua que "As condutas enumeradas no caput
caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o
art. II, inciso 1, da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às
disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12,
inciso Ill".
Não se vislumbra, portanto, qualquer vício na fundamentação
que gere a nulidade do acórdão regional.
Passo às questões de mérito.
QUESTÕES DE MÉRITO
Ofensa ao art. 73, § 10, da Lei n°

9504I97:

Os fatos noticiados envolvem Luiz Henrique da Silveira e
Gilmar Knaesel, eleitos, respectivamente, para os cargos de senador e
deputado estadual pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)
no pleito de 2010, e outros, titulares das secretarias de desenvolvimento
regional no Estado de Santa Catarina durante a gestão do primeiro recorrido
como governador daquela unidade federativa.
A peça de ingresso informa que Luiz Henrique da Silveira teria
assinado decretos autorizando vultosas verbas para as secretarias de estado,
entre essas a Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte, à época
comandada por Gilmar Knaesel, para fins de repasse a entidades públicas e
privadas, sem lei autorizadora específica e sem que se tratasse de projetos
sociais com execução orçamentária iniciada no ano anterior, com afronta ao
disposto no art. 73, § 10, da Lei n° 9.504197 e caracterização de abuso do
poder político e econômico.
Lei n° 9.504197
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:
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte
da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público
poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
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Acrescentou o Parquet que a edição do Decreto n° 2.97212010,
que regulamentou a Lei Orçamentária Anual - LOA - e as demais condutas,
consubstanciariam atos regulares de gestão, não fosse a atuação pessoal dos
recorridos na autorização e efetivação dos repasses efetuados e o proveito
eleitoral obtido por ambos.
O tema que fundamenta a representação envolve a execução
descentralizada de programas de governo e ações da Secretaria de Estado de
Turismo, Cultura e Esporte. A disciplina jurídica da matéria compreende as
seguintes normas:
- Lei n° 13.33612005 (fls.470-480 - vol. 2): Institui o Fundo
Estadual de Incentivo à Cultura (FUNCULTURAL), o Fundo
Estadual de Incentivo ao Turismo (FUNTURISMO) e o Fundo
Estadual de Incentivo ao Esporte (FUNDESPORTE) no âmbito
do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Turismo e ao
Esporte;
- Decreto n° 1.29112008 (fls. 857-876 - vol. 3): Regulamenta a
Lei n° 13.33612005;
- Decreto n° 2.97212010 (fis. 857-880 - vol. 1): Aprova a
programação financeira e o cronograma de execução mensal
de desembolso de recursos estaduais para o exercício
financeiro de 2010;
- Lei n° 13.79212006 (íls.521-526- vol.2): Estabelece políticas,
diretrizes e programas para a cultura, o turismo e o desporto no
Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências;
- Decreto n° 2.08012009: Regulamenta a Lei n° 13.79212006
(fls. 573-584).
Para ilustrar as irregularidades, vieram aos autos extratos de
convênios firmados entre a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte
(fls. 88-100) e de termos de cessão de uso, contratos de apoio financeiro
celebrados entre diversas secretarias de desenvolvimento regional e pessoas
jurídicas de direito público e privado (fls. 102-118).
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Tais elementos não são suficientes para comprovar irregularidades
administrativas e tampouco eleitorais.
Para melhor compreensão do tema é necessário um breve estudo
das disposições previstas na Lei n° 4.320164, que estatui normas gerais de
Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
De acordo com o disposto no art. 71 do referido diploma,
"Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se
vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a
adoção de normas peculiares de aplicação".
Depreende-se, portanto, que os fundos especiais têm como
características: a) receitas específicas, b) instituição em lei e c) vinculação à
realização de determinados objetivos ou serviços definidos em lei.
O que avulta dos autos é que foram observados os requisitos da
norma geral, porquanto o Estado de Santa Catarina instituiu, por meio da lei
específica - Lei n° 13.33612005 -, fundos estaduais destinados ao fomento da
cultura, do esporte e do turismo, com objetivos bem delineados - a fim de
estimular o financiamento de projetos culturais, turísticos e esportivos,
especialmente por parte de contribuintes do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e lntermunicipal e de Comunicação - ICMS (art. 10).
As subvenções impugnadas na petição inicial nada mais são
do que transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades
beneficiadas, ou seja, gastos de natureza operacional voltados à manutenção
e ao funcionamento dos serviços públicos prestados por pessoas físicas ou
jurídicas.
É o que consta da Lei de Responsabilidade Fiscal LC no 10112000, nos seguintes preceitos:
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DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR
PRIVADO
Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente,
cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas
jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às
condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar
prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.
E ... ]

§ 2° Compreende-se incluída a concessão de empréstimos,
financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas
prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de
subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.
(Grifei).
Tais mecanismos não foram vedados pela legislação eleitoral,
como se infere dos preceitos insculpidos no art. 73,

IV, § 10, in verbis:

Art. 73. [ ... ]
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido
político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de
caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração
Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua
execução financeira e administrativa (Grifei).
A Lei das Eleições proíbe, desde a sua edição, no inciso IV do
art. 73, o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação,
da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público.
Com a promulgação da Lei n° 11.30012006, o legislador
acrescentou ao art. 73 o § 10 e passou a proibir não apenas o uso promocional
dos bens ou serviços de caráter social, mas a própria distribuição de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, admitindo, contudo,
as seguintes exceções: os casos de calamidade pública, de estado de
emergência ou programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no ano anterior.
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Procedendo-se à interpretação sistemática da legislação
financeira e eleitoral, penso que a hipótese dos autos não se enquadra no
conceito de "distribuição gratuita", haja vista que as entidades beneficiadas não
são as destinatárias finais dos recursos financeiros, os quais são empregados
na manutenção dos serviços públicos nas áreas do esporte, da cultura e do
turismo.
Além do mais, de acordo com a linha exegética adotada
por esta Corte, os bens, valores, auxílios ou benefícios objetos da vedação,
são aqueles de cunho assistencialista, como a distribuição de animais
(RO n° 149655/AL, DJE de 24.2.2012, rei. Mm. Arnaldo Versiani); as isenções
tributárias (Cta. n° 153169/DE, DJE de 28.10.2011, rei. Mm. Marco Aurélio); a
distribuição de bens de caráter assistencial (AgR-Al n° 1 16967/RJ, DJE de
17.8.2011, rela. Min. Nancy Andrighi); a distribuição de cestas básicas
(AgR-REspe n° 997906551/SC, DJE de 19.4.2011, rei. Mm. Aldir Passarinho);
a doação de bens perecíveis (Pet n° 100080/DE, DJE de 24.8.2010,
rei. Mm. Marco Aurélio); e o repasse de valores destinados à assistência social
(CTA n° 95139/DF, DJEde 4.8.2010, rei. Mm. Marco Aurélio).
É evidente que eventuais abusos podem e devem ser objeto
de repressão no âmbito eleitoral, mas, para tanto, é necessário que se
comprove desvio de finalidade, a malversação dos recursos públicos e o
indevido favorecimento de atores políticos, não sendo essa a hipótese dos
autos.
Ademais, penso que não se pode equiparar a transferência de
recursos com vistas ao fomento da cultura, do esporte e do turismo à
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, sobretudo quando há
formalização de contratos que preveem contrapartidas por parte dos
proponentes, podendo ser financeiras, na forma de bens ou serviços próprios
ou sociais (art. 52 do Decreto n° 1.291/20086 e contrato de fis. 603-612).

6 Decreto n°

1.29112008.

Art. 52. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e as pessoas físicas estão sujeitas
de contrapartida, nos termos do art. 25 deste Decreto por meio de:
- contrapartida financeira;
li - contrapartida na forma de bens e serviços próprios; e/ou
111 - contrapartida social.

à

apresentação
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Acresce que os convênios tinham respaldo na Lei Estadual
n° 13.33612005 e os programas para a cultura, o turismo e o desporto no
Estado de Santa Catarina foram previstos na Lei n° 13.79212006.
Os termos de cessão de veículos, máquinas e outros bens
destinados aos municípios também não se enquadram na referida vedação,
porquanto se caracterizam como atos de cooperação entre esferas
governamentais, não existindo prova de que teriam sido realizados em favor de
determinados partidos políticos ou prováveis candidatos.
Detenho-me sobre as demais provas colacionadas aos autos:
- As fotos de fís. 120-125 foram divulgadas em site da
Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, no qual foram
veiculadas, também, notícias acerca dos convênios celebrados e dos órgãos e
agentes envolvidos. A restrição do meio, contudo, bem como o pouco
destaque dados às autoridades, não se amolda à vedação prevista no art. 73,
IV, da Lei n° 9.504197, na medida em que não houve enaltecimento pessoal de
políticos ou pretensos candidatos..
- A notícia juntada à fI. 126, extraída do site eletrônico
www.radiochapeco.com.br, informa que os convênios foram solicitados por
prefeitos, empresários e lideranças comunitárias interessadas em melhorar a
qualidade de vida da população dos Municípios, não havendo, portanto,
favorecimento político ou partidário.
- As informações divulgadas no site da Câmara de
Vereadores Dionísio Cerqueira também discorrem sobre a celebração de
convênios e mencionam o nome de Luiz Henrique, porém não houve qualquer
enaltecimento pessoal.
- A notícia de fls. 128-129 divulgada pelo site da Agência de
Notícias São Joaquim Onhine informa sobre a realização de convênio para
repasse de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) para o Município de Urubici,
contendo fotos da solenidade, sem qualquer destaque ao nome ou referências
elogiosas à titular da secretaria de desenvolvimento regional de São Joaquim;
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- Na divulgação feita no site www.iusbrasil.com.br/politica
sobre a aquisição de uma ambulância para o Município de Marema, há
referência a dizeres do então Secretário Ademir Gasparini no sentido de que
"Este convênio vai trazer maior qualidade de vida à população, em especial
àqueles que dependem do transporte para buscar atendimento médico em
outros Municípios"(fl. 130 - vol. 1). Todavia, não se fez qualquer alusão às
qualidades pessoais do secretário ou de outras autoridades.
- No site governamental http:llsistemas.sc.gov.br/ foi noticiado
que a SDR de Ituporanga faria a entrega, por meio de cessão de uso, de
veículos para 4 (quatro) Municípios catarinenses, sem qualquer referência
pessoal a agentes ou autoridades (fi. 133 - vol.1);
- Também no site governamental foram veiculadas
informações sobre celebração de contratos de apoio financeiro entre órgãos
estaduais e Municípios para realização de eventos e programas e, embora
sejam mencionados alguns nomes de agente públicos, não houve promoção
pessoal ou enaltecimento de possíveis candidatos (fls. 134-142);
- Os contratos de apoio financeiro juntados às fls. 1.321-1.388
- vol.4 - revelam atõs de cooperação entre órgão estadual, no caso, a
secretaria de desenvolvimento regional em Brusque - cujo objeto se destinava
à aquisição de equipamentos esportivos para equipes de voleibol -, sempre
com a contrapartida por parte da contratada, na forma da prestação de bens e
serviços, o que descaracteriza a gratuidade e, por consequência, o ilícito
previsto no art. 73, § 10, da Lei n° 9.504197.
Na linha dos precedentes desta Corte, "Para a configuração do
inc. IV do art. 73 da Lei n° 9.504197, a conduta deve corresponder ao tipo
definido previamente. O elemento é fazer ou permitir uso promocional de
distribuição gratuita de bens e serviços para o candidato, quer dizer, é
necessário que se utilize o programa social - bens ou serviços - para dele fazer
promoção" (AgRg-REspe n° 25130/SC, DJ de 23.9.2005, rel. Mm. Carlos
Madeira).
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Todavia, o acervo probatório produzido nestes autos não
revela a ocorrência da conduta ilícita, porquanto não houve pedido de votos,
apresentação de propostas de campanha e nem referência à eleição vindoura.
Também não ficou comprovado o envolvimento pessoal e o
intuito eleitoreiro dos despachos exarados pelo então Governador Luiz
Henrique da Silveira. Os projetos apresentados pelas entidades proponentes
eram analisados por comitês gestores e pelos conselhos de desenvolvimento
regional, os quais emitiam pareceres favoráveis ou desfavoráveis e, em
seguida, os encaminhavam aos secretários estaduais e ao chefe do Poder
Executivo para aprovação, nos termos do art. 57 do Decreto n° 1.29112008 7 .
A assinatura dos contratos era precedida de várias etapas e a
aprovação do titular do Poder Executivo constituía ato obrigatório para
aperfeiçoamento dos instrumentos contratuais e posterior liberação dos
recursos financeiros.
Logo, os despachos exarados com amparo na legislação de
regência, desacompanhados de outros elementos que pudessem revelar o
desvio de finalidade ou o intuito eleitoreiro dos atos impugnados, não padecem
de qualquer ilegalidade a ser reprimida no âmbito desta Justiça Especializada.
Também não ficou comprovado que as assinaturas dos
convênios tenham sido utilizadas de forma a promover as candidaturas de Luiz
Henrique da Silveira e Gilmar Knaesel, respectivamente, aos cargos de
senador e deputado estadual no pleito de 2010, o que afasta a incidência do
art. 73, IV, da Lei n° 9.504197.
A propósito, valho-me do entendimento proferido por esta
Corte no RO n° 7251GO, DJ de 18.11.2005, da relatoria do eminente Ministro
Carlos Madeira, segundo o qual "Não cabe à Justiça Eleitoral julgar eventual
prática de ato de improbidade administrativa, o que deve ser apurado por
intermédio de ação própria[. . .]".

Decreto n° 1.291, de 18.4.2008.
Art. 57. Os instrumentos e seus termos aditivos, regidos por este Decreto, somente poderão ser celebrados pelos
ordenadores de despesa dos contratantes após deliberação do Comitê Gestor e prévio deferimento pelas Secretarias
de Estado do Planejamento —SPG e da Fazenda- e aprovação pelo Chefe do Poder Executivo.
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No mesmo sentido: "À Justiça Eleitoral não cabe julgar a
eventual prática de ato de improbidade. Compete a este c. Tribunal investigar,
tão somente, a ocorrência de eventual interferência ilícita no pleito, seja política
ou econômica, visando a beneficiar e fortalecer candidaturas" (RCED
n° 6981TO, DJEde 5.4.2010, rei. Mm. Felix Fischer).
Por esses fundamentos, conheço do recurso especial como
ordinário e nego-lhe provimento, mantendo o acórdão regional que julgou
improcedente a representação.
É o voto.

VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhora
Presidente, reafirmo a óptica anterior e provejo o recurso.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 2826-75.2010.6.24.0000/SC. Relator: Ministro
Marcelo Ribeiro. Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido: Osvaldo
Uncini (Advogada: Fernanda de Souza Pozenato). Recorrido: Gilberto Antonio
Gadotti (Advogados: Juliano Luis Cavalcanti e outro). Recorridos: Milton
Kasper e outros (Advogada: Katherine Schreiner). Recorrido: Dilmar Cozer
(Advogado: Oldair José Giovanoni). Recorrido: Gilmar Knaesel (Advogados:
Péricles Luiz Medeiros Prade e outros). Recorrido: Elias Souza (Advogado:
Rory Klay Sant'Ana). Recorrido: Gilberto Amaro Comazzetto (Advogado:
Cristian Fabiano Comei). Recorrido: Manoel José Mendonça (Advogados:
Francisco Luiz Martins Fidelis e outro). Recorrido: Mauro Maurício da Silva
(Advogados: Ivonir Luiz Maestri e outros). Recorrido: Heriberto Afonso Schmidt
(Advogada: Michele da Silva Deolindo). Recorrido: [talo Goral (Advogado: José
Batista da Silva). Recorrido: Luiz Fernando Cardoso (Advogada: Sandra de
Sá). Recorrida: Solange Maria Scortegagna Pagani (Advogados: Juliano
Martorano Vieira e outro). Recorrida: Sandra Regina Eccel (Advogados:
Schirleni Ristow e outros). Recorrido: Luiz Henrique da Silveira (Advogado:
Admar Gonzaga Neto). Recorrido: Aldo Schneider (Advogados: Inácio
Pavaneilo e outro). Recorridos: Antonio Marcos Gavazzoni e outro (Advogado:
Thiago Fernandes Boverio).
Usou da palavra, pelo recorrido Luiz Henrique da Silveira, o
Dr. Admar Gonzaga Neto.
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu do recurso como
ordinário e negou-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o
Ministro Marco Aurélio.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes a Ministra
Nancy Andrighi, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli, Gilson Dipp, Marcelo
Ribeiro e Arnaldo Versiani, e a Vice-Procuradora-Geral Eleitoral, Sandra
Cureau.

SESSÃO DE 24.4.2012.

