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Excelentíssimo Ministro Relator,   

O  MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL vem,  perante  Vossa  Excelência,  com
fundamento nos arts. 928, II1, e 1.036, §§ 4º e 5º2, do Código de Processo Civil, e
no  art.  323,  do  Regimento  Interno  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  requerer  a
deflagração de

INCIDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS  

nos  autos  do  Recurso  Especial  Eleitoral  nº  313-76.2016.6.20.0052,  a  ser
selecionado como caso representativo da controvérsia, em razão da multiplicidade
de recursos com fundamento em  idêntica questão de direito perante esta Corte
Superior.

1 Código de Processo Civil.
Art.  928.  Para  os  fins  deste  Código,  considera-se  julgamento  de  casos  repetitivos  a  decisão
proferida em:
I - incidente de resolução de demandas repetitivas;
II - recursos especial e extraordinário repetitivos.
2 Art.  1.036.  Sempre  que  houver  multiplicidade  de  recursos  extraordinários  ou  especiais  com
fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as
disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
§  4o  A  escolha  feita  pelo  presidente  ou vice-presidente  do  tribunal  de  justiça  ou do  tribunal
regional federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos
representativos da controvérsia.
§  5o  O  relator  em  tribunal  superior  também  poderá  selecionar  2  (dois)  ou  mais  recursos
representativos  da  controvérsia  para  julgamento  da  questão  de  direito  independentemente  da
iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem.
3 Regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral. 
Art. 32. No processo e julgamento, quer dos pedidos de competência originária do Tribunal (art.
8º, letra l), quer dos recursos das decisões dos tribunais regionais, denegatórias da ordem, observar-
se-ão, no que lhes forem aplicáveis, o disposto no Código de Processo Penal (Liv. VI, Cap. X) e as
regras complementares estabelecidas no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
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Tem-se  como objetivo  a  certeza  e  pacificação  da  ordem jurídica,  em
especial por conta do que prevê os arts. 18, I e §1º4, e 695, da Resolução TSE nº
23.463/2015,  bem como a  gestão  e  julgamento de casos  repetitivos  relativos  à
controvérsia ora exposta, com aplicação inclusive para situações similares relativas
às eleições de 2018, considerando o teor dos arts. 22, I e §1º6, e 797, da Resolução
TSE nº 23.553/2017.

O incidente presta-se ao enfrentamento das seguintes questões jurídicas:

a)  No  âmbito  da  arrecadação  de  recursos  por  partidos  políticos  e
candidatos, a realização de doações de pessoas físicas mediante depósito bancário
identificado substitui  a  transferência  eletrônica exigida pelo  art.  18,  I  e  §1º,  da
Resolução TSE nº 23.463/2015 (e pelo art.  22,  I  e §1º,  da Resolução TSE nº
23.553/2017)? 

b)  Na  hipótese  de  não  ser  possível  a  substituição  da  transferência
eletrônica exigida pelo art. 18, I e §1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015 (e pelo
art.  22,  I  e  §1º,  da  Resolução  TSE nº  23.553/2017),  a  realização  de  depósito
bancário de valor expressivo, em seu lugar, configura irregularidade grave, apta à
desaprovação das contas?

4 Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Art. 18. As pessoas físicas somente poderão fazer doações, inclusive pela Internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
[...]
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez  centavos)  só  poderão  ser  realizadas  mediante  transferência  eletrônica entre  as  contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação.
5 Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Art. 69. Erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação
de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção.
6 Resolução TSE nº 23.553/2017. 
Art.  22.  As doações  de  pessoas  físicas  e  de recursos  próprios  somente poderão  ser  realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
[...]
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação.
7 Resolução TSE nº 23.553/2017. 
Art. 79. Erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação
de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e
2º-A).
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- I -

Do cabimento da sistemática de recursos repetitivos na seara eleitoral

1. Logo que editado, o novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)
provocou  –  e  ainda  provoca  –  inúmeros  questionamentos  a  respeito  da  sua
incidência sobre os demais campos processuais, sobretudo em razão do disposto no
art. 15, que trata da sua aplicabilidade subsidiária e supletiva.

2. O aludido dispositivo  é  peremptório  quanto  à  possibilidade de  o  novo
diploma incidir na seara eleitoral: "[n]a ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente" (art. 15, com grifos aditados).

3. É  cediço,  contudo,  que  o  campo  eleitoral  não  dispõe  de  tempo  para
controvérsias procedimentais,  tendo em vista a urgência do processo eleitoral,  a
exigir uma regulamentação célere e uniforme.

4. Nessa linha, um dos pontos controvertidos consiste em definir se lhe é
aplicável a sistemática de julgamento de casos repetitivos, que, na dicção do art. 928
do Código de Processo Civil, compreende o incidente de resolução de demandas
repetitivas, bem como os recursos especial e extraordinário repetitivos.

5. Diante  das  incertezas  a  respeito  da  aplicabilidade  do  novo  código,  o
Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016, que estabelece as
diretrizes gerais sobre o tema. 

6. O referido ato normativo prevê, em seu art. 2º, parágrafo único, a regra
geral de aplicabilidade do Código de Processo Civil: "[a] aplicação das regras do
Novo Código de Processo Civil tem caráter supletivo e subsidiário em relação aos
feitos que tramitam na Justiça Eleitoral, desde que haja compatibilidade sistêmica".

7. Como é dado constatar, a redação do preceito não veda a incidência dos
novos institutos aos processos eleitorais, o que pode ocorrer de forma supletiva ou
subsidiária, desde que verificada a compatibilidade sistêmica.

8. Quanto ao ponto, é importante estabelecer algumas distinções conceituais
iniciais. De um lado, a subsidiariedade diz respeito à incidência de um determinado
diploma  normativo,  na  hipótese  de  haver  lacuna  na  lei  principal.  Cuida-se,
portanto, de hipótese de integração sistêmica da legislação. Já a aplicação supletiva
ou complementar ocorre na hipótese de uma lei completar a outra, conferindo-lhe
um sentido geral8.
8 ZANETI JR., Hermes. Aplicação supletiva, subsidiária e residual do CPC ao CPP. Precedentes
normativos formalmente vinculantes no processo penal e sua dupla função. Pro futuro in malam
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9. O  tema  do  julgamento  de  casos  repetitivos,  entre  muitos  outros,  não
encontra  previsão  na  legislação  processual  eleitoral,  cuja  marca  é  a  tipicidade.
Diante de tal lacuna, a Resolução TSE nº 23.478/2016, em seu art. 20, estabeleceu
expressamente que "[a] sistemática dos recursos repetitivos prevista nos arts. 1.036
a 1.042 do Novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos que versem ou
possam  ter  reflexo  sobre  inelegibilidade,  registro  de  candidatura,  diplomação  e
resultado ou anulação de eleições".

10. A partir de tal redação, algumas observações merecem atenção.

11. A primeira delas consiste na percepção de que o incidente de resolução de
demandas repetitivas (IRDR), regulado entre os artigos 976 e 987 do novo código,
não foi mencionado pela Resolução, de modo que a sua aplicação, no âmbito dos
Tribunais  Regionais  Eleitorais,  resta  plenamente  assegurada.  É  possível,  assim,
conceber  o  julgamento  de  demandas  eleitorais  repetitivas,  bem  como  recursos
eleitorais, no âmbito das Cortes Regionais.

12. Para tanto,  é suficiente a efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia  sobre  a  mesma  questão  unicamente  de  direito  –  em  primeira  ou
segunda instância –, bem como o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
(art. 976, I e II, do Código de Processo Civil).

13. Uma segunda observação consiste no registro de que, quanto ao recurso
especial repetitivo, seu cabimento não restou vedado em absoluto, impedindo-se a
incidência do novo diploma apenas nos feitos que versem ou possam ter reflexo
sobre inelegibilidade, registro de candidatura, diplomação e resultado ou anulação
de eleições.

14. Desse modo, é plenamente possível, por exemplo, a instauração tanto do
incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas  –  no  âmbito  dos  Tribunais
Regionais  –  quanto  de recursos  especiais  repetitivos  – no âmbito  do Tribunal
Superior Eleitoral  – em temas como o da prestação de contas,  cujos processos,
mesmo  no  caso  de  desaprovação,  podem  não  ter  consequência  alguma  ao
candidato.

15. Observa-se  que  a  sistemática  de  julgamento  de  casos  repetitivos,
potencializada  pelo novo Código de Processo Civil,  é  um fenômeno claramente
global.  Destacam-se,  na experiência jurídica estrangeira,  o procedimento-modelo
alemão  (Musterverfahren),  os  Representative  Proceedings e  os  Test  Cases
australianos, a Group Litigation Order inglesa, dentre muitos outros exemplos. Em

partem (matéria penal) e tempus regit actum (matéria processual penal). In: CABRAL, Antonio do
Passo; PACELLI, Eugênio; CRUZ, Rogerio Schiatti (Coord). Coleção repercussões do Novo CPC:
Processo penal. Vol. 13. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 461.
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todos eles, há o reconhecimento da técnica como uma forma de tutela coletiva de
direitos, prestigiando-se a economia processual e da aplicação uniforme da lei9.

16. Diferentemente das ações coletivas, o julgamento de casos repetitivos parte
do  pressuposto  de  que  já  existem  inúmeros  processos  com  idêntica  questão
jurídica,  a  merecer  um  tratamento  célere  e  uniforme,  a  partir  de  um  caso
representativo (causa-modelo ou causa-piloto).  Assim sendo, com maior razão,
deve  ser  reconhecida  a  sua  aplicação  na  seara  eleitoral,  assegurando-se  não
apenas a celeridade do processo eleitoral,  mas também a igualdade entre os
candidatos. 

17. Indubitavelmente, o incidente de recursos especiais repetitivos permite
ao Tribunal Superior Eleitoral o julgamento em massa de inúmeros processos
pendentes  não  apenas  na  Corte  Superior,  mas  também  no  âmbito  dos
Tribunais Regionais Eleitorais, de forma célere,  diminuindo-se o tempo e o
custo do julgamento de questões meramente repetitivas – muitas delas sem
grandes repercussões práticas no campo político.

18. Cientes  de  tais  proveitos, alguns  tribunais  regionais  eleitorais  têm
reformado seus regimentos internos, de modo a se adaptar aos instrumentos da
nova legislação. É caso do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia, cujo
Regimento Interno prevê:

Art. 47. O relator poderá, monocraticamente:
I  -  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
II - negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo
Supremo  Tribunal  Federal,  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  ou  pelo
Tribunal Superior Eleitoral em julgamento de recursos repetitivos; 
[...]

19. Na hipótese  de  a  suspensão  dos  processos  afetados  puder  vir  a  causar
qualquer prejuízo, nos anos eleitorais, uma solução simples e prática consistiria na
redução do prazo de um ano para julgamento, estabelecido no art. 1.037, § 4º, ou
até  mesmo  a  possibilidade  de  o  julgamento  em  bloco,  a  partir  do  recurso
representativo, ser realizado sem a suspensão das causas afetadas, que continuariam
a tramitar normalmente.

20. Por fim, merece especial atenção o fato de o julgamento de recursos
especiais repetitivos, no âmbito desta Corte Superior, atrair a aplicação do art.
1.030, I,  “b”,  do Código de Processo Civil,  conferindo-se à Presidência  das

9 BLENNERHASSETT, Joanne. Civil Justice Systems: A comparative Examination of Multy-Party
Actions. Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2016, p. 16 e ss.
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cortes regionais a possibilidade de negar seguimento a recursos que objetivam
impugnar  acórdão  que  esteja  em  conformidade  com  o  entendimento  do
Tribunal Superior Eleitoral exarado no regime repetitivo. 

21. Em tal hipótese, à luz do art. 1.030, § 2º, não caberá agravo ao tribunal
superior, mas sim agravo interno (art. 1.021), evitando-se a multiplicação de
impugnações perante a Corte Superior.

22. Em síntese, não há motivos para a rejeição dos incidentes representativos
no âmbito da Justiça Eleitoral.  Ao revés, o seu reconhecimento consiste em um
grande avanço, a caminho de uma tutela jurisdicional mais isonômica e eficiente.

- II -

Da legitimidade para a provocação do incidente

23. À luz do art. 1.036, §1º, do Código de Processo Civil, cabe ao presidente
ou  vice-presidente  da  Corte  local  provocar  a  instauração  do  incidente  de
julgamento  de  recursos  repetitivos,  selecionando  dois  ou  mais  recursos
representativos da controvérsia10, a serem remetidos à instância superior.

24. Merece destaque que “o relator,  no tribunal  superior,  pode instaurar o
incidente, independentemente de provocação do presidente ou vice-presidente do
tribunal local”11, por força do art. 1.036, §5º12.

25. Nada  impede,  contudo,  “que  partes,  terceiros,  Ministério  Público  ou
Defensoria Pública requeiram a instauração do incidente: se o relator, no tribunal
superior,  pode  agir  ex  officio,  tanto  mais  pode  agir  a  partir  da  provocação  de
alguém”13.

10 Art. 1.036. [...]
§  1o O  presidente  ou  o  vice-presidente  de  tribunal  de  justiça  ou  de  tribunal  regional  federal
selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao
Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando
a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no
Estado ou na região, conforme o caso.
11 DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.  Curso de Direito Processual Civil.  Vol. 3.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 647.
12 Art. 1.036. [...]
§  5o O  relator  em  tribunal  superior  também  poderá  selecionar  2  (dois)  ou  mais  recursos
representativos  da  controvérsia  para  julgamento  da  questão  de  direito  independentemente  da
iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem.
13 DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.  Curso de Direito Processual Civil.  Vol. 3.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 647.
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26. Não tendo havido afetação perante a Corte Regional, o procedimento em
questão assume uma feição única, cabendo ao relator da Corte Superior: 

a)  identificar,  com  precisão,  a  questão  a  ser  submetida  a
julgamento (art. 1.037, I); 

b)  determinar  a  suspensão  do  processamento  de  todos  os
processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional (art. 1.037, II); 

c) requisitar, se necessário, aos tribunais locais a remessa de um
recurso representativo da controvérsia (art. 1.037, III).

- III -

Da efetiva multiplicação da questão de direito controvertida

27. Demonstrado  o  cabimento  e  a  necessidade  da  sistemática  de  recursos
repetitivos, o Ministério Público Eleitoral passa à incursão sobre a problemática
em questão.

28. Não são poucos os recursos especiais eleitorais interpostos14 com o fim de
discutir a aplicação do art. 18, § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/201515, que veda
o  recebimento  de  doações  de  campanha  por  meio  diverso  da  transferência
eletrônica em valores superiores a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos). 

29. Os tribunais regionais eleitorais possuem jurisprudência vacilante quanto
ao tema. De um lado, algumas cortes regionais manifestam-se pela desaprovação
contas em tal situação, como é possível observar dos seguintes precedentes:

PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DE  CANDIDATO.  ELEIÇÕES  2016.
DOAÇÃO  DE PESSOA  FÍSICA.  DEPÓSITO IDENTIFICADO EM
CONTA  CORRENTE.  VALOR  MUITO  SUPERIOR  AO  LIMITE
PREVISTO NO ART. 18, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.643/2015.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

14 A título exemplificativo, colhem-se os seguintes recursos com idêntica controvérsia: (1) Recurso
Especial nº 0000529-02.2016.6.08.0010, relatado pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto;
(2) Recurso Especial nº 0000339-16.2016.6.08.0050, relatado pela ministra Rosa Maria Weber
Candiota  da  Rosa;  (3)  Agravo  de  Instrumento  nº  0000775-04.2016.6.21.0085,  relatado  pelo
ministro Napoleão Nunes Maia;  (4)  Recurso Especial  nº  0000640-70.2016.6.15.0016,  relatado
pelo ministro Napoleão Nunes Maia;  (5) Recurso Especial  nº 467-60.2016.6.21.0022,  relatado
pelo ministro Admar Gonzaga;  (6) Agravo de Instrumento nº 174-81.2016.6.21.0122, relatado
pela ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa.
15 O § 2º desse art. 18 informa ainda que  “o disposto no § 1º aplica-se na hipótese de doações
sucessivas realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia”.
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DA  PROPORCIONALIDADE.  CONTAS  DESAPROVADAS.
DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  DOADOS  AO  TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 18, da Resolução TSE nº 23.463/2015 permite que as pessoas físicas
realizem doações em favor de seus candidatos, estabelecendo apenas que esses
atos de liberalidade sejam feitos mediante "transação bancária na qual o CPF
do doador seja obrigatoriamente identificado"; e "doação ou cessão temporária
de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de que o
doador é proprietário  do bem ou é o responsável  direto  pela prestação de
serviços" (inciso II). Contudo, para doações de valores iguais ou superiores a
R$ 1.064,10 (um mil  e  sessenta e  quatro reais  e  dez centavos),  a  referida
norma  especifica  em  seu  §  1º,  que  devem  ser  realizadas  por  meio  de
"transferência eletrônica", considerando, ainda, que "o disposto no § 1° aplica-
se na hipótese de doações sucessivas realizadas por um mesmo doador " (§ 3°,
art. 18).
2.  In  casu,  verificando-se  que o  candidato  recebeu  doações,  através  de
depósito identificado na conta de campanha, em desconformidade com o
art. 18, § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015, no valor total de R$
26.600,00  (vinte  e  seis  mil  e  seiscentos  reais),  correspondente  a  25%
(cinquenta  e  sete  por  cento)  do  total  dos  recursos  movimentados  na
campanha,  que  foram  de  R$  R$  115.942,07  (cento  e  quinze  mil,
novecentos e quarenta e dois reais e sete centavos), a desaprovação das
contas é medida que se impõe, bem como a devolução da referida quantia
ao  Tesouro  Nacional,  face  à  ausência  de  identificação  inequívoca  do
doador.
3. Inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao
caso em tela,  pois  resta  inconteste  que são vultosas  as  quantias  doadas  de
maneira irregular em favor do candidato, o que afasta a incidência do art. 69,
da Resolução TSE n° 23.463/2015, segundo o qual "erros formais e materiais
corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não
ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção".
4 - Recurso conhecido e desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 357-37.2016.608.0050, relatado no Tribunal Regional
Eleitoral do Espírito Santo pelo juiz Helimar Pinto, acórdão publicado no
Diário de Justiça de 27 de setembro de 2017, com grifos aditados).

ELEIÇÕES  2016.  RECURSO  ELEITORAL.  PRESTAÇÃO  DE
CONTAS DE CANDIDATO. CARGO VEREADOR. QUESTÃO DE
ORDEM.  JUNTADA  DE  DOCUMENTO  NOVO  NA
SUSTENTAÇÃO  ORAL.  DECLARAÇÃO  DE  IMPOSTO  DE
RENDA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO ACESSÍVEL SOMENTE
APÓS A APRESENTAÇÃO DO RECURSO. DOAÇÃO DE PESSOA
FÍSICA.  DEPÓSITO  IDENTIFICADO  EM  CONTA  CORRENTE.
VALOR MUITO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 18, §
1.º,  DA  RESOLUÇÃO  TSE  N.º  23.643/2015.  IMPOSSIBILIDADE.
IRREGULARIDADE  GRAVE.  FALHA  QUE  COMPROMETE  A
REGULARIDADE  DAS  CONTAS.  INAPLICABILIDADE  DOS
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  CONTAS  DESAPROVADAS.
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MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.
1. No caso ora em testilha, o prestador de contas teve acesso ao documento
(declaração de imposto de renda)  somente após a apresentação das  razões
recursais, dessa forma possível a sua juntada à luz do art. 435 do CPC.
2. Segundo o art. 18, §1.°, da Resolução TSE n.° 23.463/2015, as doações
que excederem o valor de R$1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e
dez  centavos)  somente  poderão  ser  realizadas  mediante  transferência
eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário da referida doação.
3.  O objetivo legal  é  proibir  a  possibilidade  de  transações  transversas  que
ocultem  ou  dissimulem  eventuais  ilicitudes,  como  a  utilização  de  fontes
vedadas de recursos e a desobediência aos limites de doação.
4. In casu, recebimento de doação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por
meio de depósito em dinheiro diretamente na conta corrente de campanha do
candidato, cujo montante extrapola em muito o limite legal.
5. Falha essa que representa cerca de 17% (dezessete por cento) do total
arrecadado. Irregularidade grave, apta a prejudicar a confiabilidade das
contas,  e  afastar  a  aplicação  dos  princípios  da  proporcionalidade  e
razoabilidade, o que leva à sua desaprovação.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 97-70.2016.611.0051, relatado no  Tribunal Regional
Eleitoral  de  Mato  Grosso pelo  juiz  Marcos  Faleiros  da  Silva,  acórdão
publicado no Diário de Justiça de 23 de agosto de 2017, com grifos aditados).

30. De outro lado, colhem-se precedentes em sentido diametralmente oposto,
a evidenciar a divergência jurisprudencial:

ELEIÇÕES  MUNICIPAIS  2016.  RECURSO  ELEITORAL.
PRESTAÇÃO  DE CONTAS.  RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
ORIGEM  NÃO  IDENTIFICADA.  AUSÊNCIA  DE  CAPACIDADE
ECONÔMICA  DO  DOADOR  PRESUMIDA.  IMPOSSIBILIDADE.
DOADORES  SERVIDORES  COM  RENDA  COMPATÍVEL  E
PARENTESCO  COM  A  CANDIDATA.  APLICAÇÃO  DO
PRINCIPIO  DA  PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. Não tem como concluir pela existência de doação indireta por fonte vedada
apenas com os indícios de provas presentes nos autos. Precedentes.
2. Os doadores de valores em dinheiro não são faxineiros, são, na verdade,
professores  concursados  da  Prefeitura  Municipal  com  salários  compatíveis
para as doações tidas como irregulares e possuem parentesco com a candidata.
3.  A  legislação  eleitoral  autoriza  a  doação  por  pessoas  físicas  no  patamar
máximo de 10% da renda bruta no ano anterior à eleição (art. 23, § 1º da Lei
nº 9.504/1997) e, as doações em espécie das pessoas físicas constantes dos
autos são totalmente compatíveis com suas rendas.
4. A doação de R$ 3.000,00 (três  mil  reais)  efetuada por depósito em
espécie e não por transferência eletrônica, embora tenha descumprido o §
3º do art.  18 da Resolução nº.  23.463/15 não prejudicou a análise das
contas, já que o doador foi identificado nos autos.

HJ/JPL – REspe nº 313-76.2016.6.20.0052/RN 9/13



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

5.  Foi  possível  a  aplicação  dos  princípios  da  proporcionalidade  e  da
razoabilidade,  pois  o  valor  arrecadado  irregularmente  representou  apenas
6,81% do montante de recursos arrecadados pela recorrente.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Aprovação das contas
com ressalva.
(Recurso Eleitoral nº 416-41.2016.614.0023, relatado no Tribunal Regional
Eleitoral  do Pará pelo  juiz  Amilcar  Roberto Bezerra  Guimarães,  acórdão
publicado  no  Diário  de  Justiça  de  08  de  fevereiro  de  2018,  com  grifos
aditados).

RECURSO  ELEITORAL.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.
CANDIDATO.  PREFEITO.  DESAPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADE  FORMAL.  VALORES  IDENTIFICADOS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO.
Uma  vez  verificada  a  irregularidade  formal  em  depósito  de  feito  pela
própria  candidata  em  vez  de  fazer  transferência  eletrônica  não  é  fato
causador  de  reprovação  das  contas,  pois  não  houve  prejuízo  da
identificação da doação.
Provimento para aprovar com ressalvas.
(Recurso Eleitoral nº 158-50.2016.615.0040, relatado no Tribunal Regional
Eleitoral  da  Paraíba  pelo  juiz  Breno  Wanderley  César  Segundo,  acórdão
publicado no Diário de Justiça de 21 de agosto de 2017, com grifos aditados).

EMENTA  -  ELEIÇÕES  2016  -  RECURSO  ELEITORAL  -
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DE  CAMPANHA  -  CANDIDATO  -
PREFEITO  E  VICE  -  LEI  N°  9.504/97  -  RESOLUÇÃO/TSE  N°
23.463/15  -  DESAPROVAÇÃO.  EXISTÊNCIA  DE  DOAÇÕES  DE
PESSOAS  FÍSICAS  QUE  NÃO  FORAM  EFETUADAS  POR
INTERMÉDIO  DE  TRANSFERÊNCIA  ELETRÔNICA,  EM
DESCONFORMIDADE COM O ART. 18, §1º DA RESOLUÇÃO TSE
Nº  23.463/15.  DOAÇÕES  COMPROVADAMENTE  REALIZADAS
MEDIANTE  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS  CUJOS  DOADORES
FORAM  DEVIDAMENTE  IDENTIFICADOS.  PRESENÇA  DOS
RESPECTIVOS  RECIBOS  ELEITORAIS.  POSSIBILIDADE  DE
IDENTIFICAÇÃO  DOS  DOADORES.  IRREGULARIDADE
SANADA.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  -  DEMAIS
IRREGULARIDADES  QUE  NÃO  COMPROMETEM  A  ANÁLISE
DAS  CONTAS  E  NÃO  ENSEJAM  SUA  DESAPROVAÇÃO.
APROVAÇÃO  DAS  CONTAS  COM  AS  RESSALVAS.  RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Embora comprovada a realização de doação em espécie no valor de R$
45.582,36  por  meio  de  depósito  bancário  e  não  transferência,  em
desatendimento ao disposto artigo 18, §1º, da Resolução TSE 23.463, o
procedimento tem respaldo no artigo 23, §4º, da Lei nº 9.504/97 e atende
à finalidade da norma, que é a exata identificação dos doadores". (Recurso
Eleitoral  nº  739-19.2016.6.16.0014,  Acórdão  nº  52.965,  Rel.  Nicolau
Konkel Júnior, julgado em 26/04/2017 e publicado em 09/05/2017).
2. Recurso conhecido e provido com a aprovação das contas com ressalvas.
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(Recurso Eleitoral nº 358-96.2016.616.0018, relatado no Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná pelo juiz Lourival Pedro Chemim, acórdão publicado no
Diário de Justiça de 09 de junho de 2017, com grifos aditados).

31. A  regra  em  questão  visa  a  garantir  a  fidelidade  das  informações
concernentes à origem dos recursos arrecadados na campanha, haja vista ser maior
a possibilidade de fraude a partir de depósitos em espécie, ainda que identificados,
como,  por  exemplo,  mediante  utilização  de  “laranjas”,  prática  com  risco  de
disseminação após a proibição das doações de campanha por pessoas jurídicas.

32. Cumpre  destacar,  ademais,  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  Superior
Eleitoral  é  pacífica  no  sentido  de  que  “são  inaplicáveis  os  princípios  da
proporcionalidade  e  da  razoabilidade  quando  as  irregularidades  apontadas  na
prestação de contas são graves, por impedirem a fiscalização da Justiça Eleitoral ou
mesmo  por  corresponderem  a  montante  expressivo,  em  valor  absoluto  ou  em
termos  percentuais,  considerado  o  total  dos  recursos  movimentados  na
campanha”16. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado:

ELEIÇÕES  2014.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS
DE  ORIGEM  NÃO  IDENTIFICADA.  IRREGULARIDADE  NÃO
SANADA. FALHA GRAVE. DESAPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO
AO  ERÁRIO.  VALOR  RELEVANTE  NO  CONTEXTO  DA
CAMPANHA.  PRINCÍPIOS  DA  PROPORCIONALIDADE  E  DA
RAZOABILIDADE.  NÃO  APLICABILIDADE.  PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO.
1. Na espécie, as contas de campanha da ora agravante ao cargo de deputado
estadual, nas eleições de 2014, foram rejeitadas pela Corte Regional em razão
da utilização de recursos financeiros cuja origem não foi identificada.
2. É dever do(a) candidato(a) manter sob seu estrito controle a origem de todas
as  doações  recebidas  para  a  sua  campanha,  sob  pena  de  ter  suas  contas
rejeitadas,  dada  a  gravidade  dessa  irregularidade,  a  qual  também conduz  à
necessidade de recolhimento desses valores ao Tesouro Nacional, na forma do
que dispõe o art. 29 da Res.-TSE nº 23.406/2014 (REspe nº 2481-87/GO,
Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 4.2.2016).
3. Se  a  irregularidade  alcança  valor  expressivo  no  contexto  das  contas
prestadas na espécie, o correspondente a 27,48% do total arrecadado, não
há  falar  em  incidência  dos  princípios  da  proporcionalidade  e  da
razoabilidade  (AgR-AI  nº  1098-60/RJ,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  DJe  de
17.6.2016).
4.  Agravo regimental ao qual se nega provimento.

16 Agravo de Instrumento nº 1825-97/RS, relatado no Tribunal Superior Eleitoral pelo ministro
Henrique Neves da Silva, acórdão publicado no Diário de Justiça de 4 de outubro de 2016, com
grifos  aditados.  Em tal  precedente,  as  irregularidades  verificadas  nas  contas  corresponderam a
17,55%  (dezessete  inteiros  e  cinquenta  e  cinco  centésimos)  do  total  de  recursos  arrecadados,
percentual que foi considerado expressivo e suficiente para a desaprovação das contas.
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(Agravo  de  instrumento  nº  190646/RS,  relatado  no  Tribunal  Superior
Eleitoral pela ministra Luciana Christina Guimarães Lóssio, acórdão publicado
no Diário de Justiça de 14 de outubro de 2016, com grifos aditados).

ELEIÇÕES  2014.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  RECURSO  ESPECIAL.  PRESTAÇÃO  DE
CONTAS  DE  CANDIDATO.  DEPUTADO  ESTADUAL  (PTB).
CONTAS  DESAPROVADAS.  RECURSOS  DE  ORIGEM  NÃO
IDENTIFICADA.  IRREGULARIDADE  GRAVE.  VALOR
EXPRESSIVO.  NÃO  APLICAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  DA  PROPORCIONALIDADE.  DECISÃO
AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TSE.  DISSENSO  PRETORIANO.  MERA  TRANSCRIÇÃO  DE
EMENTAS.  AUSÊNCIA  DE  COTEJO  ANALÍTICO  A
DEMONSTRAR A SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS.
SÚMULAS Nº 28 E 30/TSE. NÃO PROVIMENTO. 
[…]
7.  Inviável  a  aplicação  dos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade  quando  a  irregularidade  referente  à  ausência  de
identificação do doador originário corresponder a percentual considerável
em relação ao valor total de recursos arrecadados em campanha.
Agravo regimental não provido.
(Agravo  de  Instrumento  nº  230915/MT,  relatado  no  Tribunal  Superior
Eleitoral pela ministra Rosa Weber, acórdão publicado no Diário de Justiça de
4 de maio de 2017, com grifos aditados).

33. Em síntese,  a  questão  que se  põe consiste  em saber:  (1)  se  o  depósito
eletrônico identificado pode substituir a transferência eletrônica; (2) na hipótese de
não ser admitida tal substituição, para fins de aplicação do art. 69 da Resolução
TSE  nº  23.463/2015  (ou  art.  79  da  Resolução  TSE  nº  23.553/2017),  se  tal
irregularidade ostenta a natureza meramente formal ou material.

- IV -

34. Nesses  termos,  requer  o  Ministério  Público  Eleitoral  a  instauração  do
incidente de julgamento de recursos especiais repetitivos, com a seleção do presente
recurso  e  outros  mais  representativos  da  controvérsia,  procedendo-se  à  devida
afetação  e  suspensão  do  processamento  dos  demais  processos  pendentes  que
versem sobre a mesma questão.

35. Outrossim, protesta  por novo pronunciamento antes do julgamento do
incidente e após a colheita de novos insumos de todos os potenciais interessados
nos temas (art. 1.038, III, do Código de Processo Civil).
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36. Quanto  ao  caso  concreto,  reitera  as  conclusões  expostas  no  parecer
apresentado.

Brasília, 13 de março de 2018.

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS

Vice-Procurador-Geral Eleitoral

Documento assinado digitalmente na data referida à margem direita, com
sua versão eletrônica arquivada no Ministério Público Federal e protegida
por algoritmo de Hash.

HJ/JPL – REspe nº 313-76.2016.6.20.0052/RN 13/13


	O Ministério Público Eleitoral vem, perante Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 928, II, e 1.036, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, e no art. 32, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, requerer a deflagração de
	Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos
	nos autos do Recurso Especial Eleitoral nº 313-76.2016.6.20.0052, a ser selecionado como caso representativo da controvérsia, em razão da multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito perante esta Corte Superior.

