
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACÓRDÃO 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 28.315 
(31645-93.2007.6.00.0000) - CLASSE 22— SÃO PAULO - SÃO PAULO 

Relator: Ministro Marcelo Ribeiro 
Agravante: Alex Spinelli Manente 
Advogados: Hélio Freitas de Carvalho da Silveira e outros 
Agravado: Ministério Público Eleitoral 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
REPRESENTAÇÃO PREVISTA NO ART. 30-A DA 
LEI N° 9.504197. ADOÇÃO DO MESMO RITO 
DAS INVESTIGAÇÕES JUDICIAIS ELEITORAIS. 
COMPETÊNCIA DIVERSA. ART. 96 DA LEI DAS 
ELEIÇÕES. DESPROVIMENTO. 

1. A adoção do rito do art. 22 da LC n° 64190 para a 
representação prevista no art. 30-A da Lei n° 9.504/97 
não implica o deslocamento da competência para o 
corregedor. 

2. O art. 30-A da Lei das Eleições, ao ser inserido no 
título que cuida da prestação de contas, não deve ser 
tratado sob a ótica do abuso de poder, motivo pelo qual 
apenas o procedimento, por expressa disposição legal, é 
o mesmo utilizado nas investigações eleitorais, sendo 
diversa a competência, o objeto e os efeitos preconizados 
pelo comando legal, que seguem o previsto no art. 96 da 
referida lei. 

3. Agravo regimental desprovido. 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, 

por unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos das notas de 

julgamento.

Brasília, 1 0 de fevereiro de 

MINISTRO MARCELO RIBEIRO - RELATOR
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhor 

Presidente, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial contra 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que 

recebeu a seguinte ementa (fl. 453): 

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO 
QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À E. 
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL NOS AUTOS DE 
REPRESENTAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 30-A DA LEI 
N° 9.504197. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Narrou que ajuizou a presente representação em desfavor de 

Alex Spinelli Manente, com fundamento no art. 30-A da Lei n° 9.504197, tendo 

em vista as irregularidades constatadas em sua prestação de contas de 

campanha relativa ao pleito de 2006. 

Relatou que após a apresentação da defesa pelo 

representado, sobreveio provimento monocrático determinando o 

encaminhamento dos autos à Corregedoria Regional Eleitoral, decisão da qual 

se interpôs agravo regimental, que, todavia, foi desprovido, mantendo o 

decisum impugnado. 

Defendeu que, ao assim decidir, a Corte Regional contrariou o 

art. 30-A da Lei n 9.504197 e, por via reflexa, os arts. 50, LII, da Constituição 

Federal e 548 do CPC, além de divergir da jurisprudência de outros tribunais 

regionais.

Afirmou que a referência contida no § l O do art. 30-A da Lei 

das Eleições, acerca da adoção do rito previsto no art. 22 da LC n° 64190, não 

deve levar à confusão entre a representação eleitoral de que cuida e a ação de 

investigação judicial eleitoral propriamente dita, a qual tem por base hipóteses 

restritas de cabimento, nelas não se incluindo a representação por doação 

irregular de campanha. 

Sustentou que (fl. 466):
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Desse modo, com a devida vênia, não há razão para se atribuir a 
competência para o processamento e julgamento da presente 
Representação Eleitoral à E. Corregedoria Regional Eleitoral, em 
clara infringência ao princípio do juiz natural e ao disposto no art. 548 
do Código de Processo Civil. 

Ressaltou que este Tribunal já apontou a incompetência da 

Corregedoria-Geral Eleitoral para o julgamento de qualquer representação 

fundada no descumprimento da Lei n° 9.504197. 

Deduziu que não obstante o TRE/SP tenha se respaldado em 

decisão monocrática proferida pelo presidente deste Tribunal, nos autos da 

Representação n° 1.229/DE, tal posicionamento não vincula as demais cortes 

regionais. Ademais, a questão não foi examinada pelo plenário do TSE. 

Citou julgados oriundos dos Tribunais Regionais Eleitorais de 

Santa Catarina, Goiás e São Paulo. 

Contrarrazões às fls. 562-573. 

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do 

recurso especial (fls. 582-585). 

Em 10.11.2010, dei provimento ao apelo (fls. 588-596). 

Daí o presente agravo regimental, em que Alex Spinelli 

Manente argumenta, em síntese, que: 

a) "Como reconhece o Exmo. Relator em sua r. decisão 

monocrátjca, a questão da competência para o processamento e instrução dos 

processos relativos ao ilícito do art. 30-A da Lei das Eleições foi objeto de 

decisão monocrática da lavra do Exmo. Min. CESAR ASFOR ROCHA 

(Rp. N° 1.229), não tendo o Plenário do C. TSE apreciado a matéria" (fl. 612); 

b) Não há semelhança entre as normas processuais 

veiculadas nos arts. 41-A e 30-A da Lei n° 9.504197, principalmente se forem 

interpretadas sistematicamente com o que dispõe o art. 96 daquela lei e o 

art. 22 da LC n° 64190; e 

c) A redação do art. 41-A, § 30, da Lei n° 9.504197 serve-se do 

signo "representação" para referir-se ao modo de apuração dos fatos que 

incrimina, determinando expressamente seja observado o procedimento
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previsto no art. 22 da LC n o 64190, ao passo que o art. 30-A não faz menção ao 

termo "representação", anotando claramente o cabimento de investigação 
judicial, o que decerto compreende a competência do Corregedor. 

É o relatório.

VOTO 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor 
Presidente, o agravo não merece prosperar. 

Em primeiro lugar, observo que, ao contrário do deduzido, a 

questão versada na presente causa já foi objeto de debate pelo Plenário desta 

Corte, conforme consignado na decisão hostilizada, cujos fundamentos ora 
reafirmo (fls. 590-596): 

O apelo merece provimento. 
O cerne da questão posta nos autos refere-se .à competência para 
instrução e julgamento das representações fundadas no artigo 30-A 
da Lei n° 9.504/97, se do relator sorteado, como defende o 
recorrente, ou da Corregedoria Eleitoral, no entender do Tribunal de 
origem. 

Sobre o ponto, assim se consignou no voto condutor do acórdão 
regional (fls. 455-456): 

A Lei Complementar n° 64190 regulamenta a ação de 
investigação judicial, e em seu artigo 22, fixa a competência da 
E. Corregedoria Regional Eleitoral para sua instrução e 
julgamento. 
A ata relativa à 8707a sessão administrativa deste E. Tribunal 
registra deliberação nos seguintes termos: 

Após, o Tribunal, tendo em vista a decisão proferida nos 
autos da Representação n° 1229 do C. TSE pelo 
Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, no sentido de 
que as representações fundadas no artigo 30-A da Lei 
n° 9.504197 são de competência do Ministro Corregedor, 
à unanimidade, decidiu por adotar o mesmo 
entendimento, devendo a Secretaria proceder ao 
encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Corregedor, 
dos feitos que versarem sobre a matéria.
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E ... ] 

Idêntica matéria foi apreciada por esta Corte, no julgamento de 
Agravo Regimental na Representação n° 16.772, em 
15.05.2007 [ ... ]. 

[ ... 1 

Com tais fundamentos, meu voto nega provimento ao presente 
agravo regimental. 

Não obstante as razões expendidas, o entendimento regional não 
guarda consonância com a jurisprudência desta Corte. 

Conforme manifestado nos autos do REspe n° 28.357/SP, de minha 
relatoria, publicado no DJE de 24.4.2009, a adoção do rito do art. 22 
da LC n° 64190 para as representações relativas à arrecadação e 
gastos de recursos, instituídas pela Lei n° 11.300/2006, não implica o 
deslocamento da competência para o corregedor. 

Naquela ocasião, apreciou-se controvérsia virtualmente idêntica à 
versada nesta causa, cujos fundamentos, oportunamente, passo a 
adotar: 

[ ... ] o tema versado nestes autos é inédito, tendo sido tratado 
apenas em decisões monocráticas, merecendo a reflexão da 
Corte. 

A questão diz respeito à competência para apreciação da 
representação fundada no art. 30-A da Lei n° 9.504197. 

Ressalte-se que, no julgamento da Representação n° 1.229, 
não obstante o e. Min. Cesar Asfor Rocha ter se manifestado 
pela sua incompetência para a relatoria como Mm. Corregedor, 
após o feito ser redistribuído ao juiz auxiliar, o Mm. Presidente 
reconsiderou sua decisão e determinou o restabelecimento da 
distribuição, inicialmente feita ao Mm. Corregedor, em 
despacho com o seguinte teor: 

1. O pedido inicial envolve investigação eleitoral, 
considerado o disposto no artigo 30-A da Lei 9504197. A 
atuação dos Ministros Auxiliares está ligada à 
propaganda eleitoral, cessando com a diplomação. 

2. Há de ser observada a atuação do Ministro 
Corregedor, presente a previsão, por similitude, da 
Lei 64190. 
3. Reconsidero o ato de folha 64, restabelecendo a 
distribuição inicialmente ocorrida. 
(grifei) 

Ocorre, contudo, que o tema da competência não chegou a ser 
apreciado no plenário que, portanto, não se manifestou a 
respeito. No julgamento do RO n° 2.339/SP, de minha relatoria, 
a Corte entendeu que, tendo a representação sido proposta 
com base nos arts. 22 da LC n° 64190 e 30-A da Lei 
n° 9.504197, o feito deveria ser julgado sob a relatoria do 
corregedor, até para se evitar decisões conflitantes. 

No caso vertente, a petição inicial noticiou irregularidades em 
doações realizadas à campanha eleitoral do recorrido, que não 

1\-'^
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teriam obedecido aos limites estabelecidos no art. 23, § 1 0 , 1, 
da Lei no 9.5041971. Nada se falou acerca de abuso do poder 
econômico. 

O pedido formulado foi de cassação do recorrido e não de 
declaração de inelegibilidade, sanção prevista no art. 22, XIV, 
da LC n° 64190. 

É cediço que o art. 30-A da Lei n° 9.504197 foi introduzido pela 
Lei n° 11.30012006, intitulada minirreforma eleitoral, que dispôs 
sobre nova modalidade de representação, cujo objeto é a 
apuração de condutas relativas à arrecadação e gastos de 
recursos eleitorais. A norma possui o seguinte teor: 

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá 
representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando 
provas e pedir a abertura de investigação judicial para 
apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, 
relativas à arrecadação e gastos de recursos. 

§ 1 1 Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á 
o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar 
no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. 

§ 2° Comprovados captação ou gastos ilícitos de 
recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao 
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. 

A representação em tela não deve ser confundida com a 
investigação judicial eleitoral prevista nos arts. 19 e 22 da LC 
no 64/902, que tem por objeto a apuração de abuso de poder, 
sendo da competência do Corregedor-Geral e Corregedores 
Regionais Eleitorais. 

Enquanto a LC n° 64190 estabelece, expressamente, regra de 
competência, o mesmo não ocorre com a representação 
instituída pelo art. 30-A da Lei n° 9.504197, que mais se 
assemelha, a meu ver, à prevista no art. 41-A do mesmo 
diploma legal. 

Com efeito, o procedimento para apuração da captação ilícita 
de sufrágio, consignado na respectiva matriz normativa, é o 

l Lei nb9.504/97. 

Art. 23. A partir do registro dos comitês financeiros, pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis 
em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. 
§ jO As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas: 
- no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. 

2 Li Complementar n° 64190. 
Art. 19. As transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso do poder econômico ou político, em 
detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas pelo 
Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais. 
Parágrafo único. A apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão o objetivo de 
proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício 
de função, cargo ou emprego na administração direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça 
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e 
pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de 
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de 
partido político, obedecido o seguinte rito: [ ... ].
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mesmo das investigações judiciais eleitorais, mas a 
jurisprudência se firmou no sentido de que a competência para 
o exame do ilícito é dos juízes auxiliares, no período eleitoral, 
ou de um dos membros da Corte, fora daquele período. 
Nesse sentido, reproduzo os seguintes precedentes: 

RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÃO 2002. 
PROCEDÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. ART. 41-A DA LEI 
N° 9.504197. ALICIAMENTO. ELEITOR. PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS. CONSULTAS. DISTRIBUIÇÃO. 
MEDICAMENTOS. MULTA E CASSAÇÃO DE DIPLOMA. 
- A adoção do rito do art. 22 da LC n° 64190 para as 

representações por captação ilícita de sufrágio - 
art. 41-A da Lei no 9.504197 - não implica o 
deslocamento da competência para o corregedor. 
Preliminar não acolhida. 

II - Hipótese em que, cessada a atuação dos juízes 
auxiliares, o feito deverá ser distribuído a qualquer 
outro membro da Corte Regional.

(grifo nosso) 
(RO n° 786/PI, DJ de 8.5.2007, rei. Mm. Cesar Asfor 
Rocha). 

REPRESENTAÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. [ ... ] 
CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO. INCOMPETÊNCIA DO 
CORREGEDOR-GERAL. NÃO-CONHECIMENTO. 
IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS DEMAIS TEMAS. 

A competência para o exame de infrações ao 
disposto no art. 41-A da Lei n° 9.504197 é fixada pelo 
art. 96 do mesmo diploma, recaindo sobre os juizes 
auxiliares.	 (grifo nosso) 
(RP no 373/DE, DJ de 26.8.2005, rei. Min. Peçanha 
Martins). 

Direito Eleitoral. Investigação judicial e Representações 
por descumprimento da Lei Eleitoral. Competência e 
processamento. 
- O processamento e o relatório de Representação 

ajuizada com fundamento no art. 41-A da Lei 
n° 9.504197 são da competência dos Juízes 
Auxliliares, por força do disposto no § 3° do art. 96 da 
referida lei, observado o procedimento previsto no 
art. 22 da Lei Complementar n° 64190, sem que 
importe, pois, em deslocamento da competência para 
o Corregedor.

(grifo nosso) 
(PA no 18.831/SP, DJ de 6.9.2002, rei. Min. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira).
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Na linha dos precedentes citados, portanto, em se tratando de 
representação visando à apuração de descumprimento da Lei 
n° 9.504197 a competência segue o previsto no art. 96 da 
referida lei, in verbis: 

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário 
desta Lei, as reclamações ou representações relativas ao 
seu descumprimento podem ser feitas por qualquer 
partido político, coligação ou candidato, e devem 
dirigir-se: 

- aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais; 

II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições 
federais, estaduais e distritais; 

lii - ao Tribunal	 Superior Eleitoral, 	 na eleição 
presidencial. 

§ 31 Os Tribunais Eleitorais designarão três juízes 
auxiliares para a apreciação das reclamações ou 
representações que lhes forem dirigidas. 

Observo, ainda, que anteriormente à minirreforma eleitoral, a 
jurisprudência deste Tribunal era no sentido de que a 
"desaprovação das contas do candidato não acarreta, por si, 
impedimento para sua diplomação" (RMS n° 405/PA, DJ de 
26.5.2006, rei. Mm. Humberto Gomes de Barros. E ainda: 
Consulta n° 1.068/DF, DJ de 9.8.2004, rei. Min. Luiz Carlos 
Madeira e RCED n° 572/SC, DJ de 20.8.99, rei. Min. Nelson 
Jobim). 

O art. 30-A, ao ser inserido no título que cuida da prestação de 
contas, não deve ser tratado sob a ótica do abuso de poder, 
motivo pelo qual apenas o procedimento, por expressa 
disposição legal, é o mesmo utilizado nas investigações 
eleitorais, sendo diversa a competência, o objeto e os efeitos 
preconizados pelo novo comando legal. 

A esses fundamentos, dou provimento ao recurso especial, com 
base no art. 36, § 70 , do RITSE, e determino o retorno dos autos ao 
TRE/SP, para que seja processado e julgado perante o relator 
sorteado por aquela Corte. 

Do exposto, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos e nego provimento ao agravo regimental. 

É o voto.
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EXTRATO DA ATA 

AgR-REspe n° 28.315 (31 645-93.2007.6.00.0000)/SP. Relator: 
Ministro Marcelo Ribeiro. Agravante: Alex Spinelli Manente (Advogados: Hélio 

Freitas de Carvalho da Silveira e outros). Agravado: Ministério Público Eleitoral. 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo 
regimental, nos termos do voto do relator. 

Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes a 

Ministra Cármen Lúcia, os Ministros Marco Aurélio, Aldir Passarinho Junior, 

Hamilton Carvalhido, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o Procurador-Geral 

Eleitoral, Roberto Monteiro Gurgel Santos.

SESSÃO DE 10.2.2011.
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