
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR -  EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
EM SÃO PAULO.

Processo n.º 0604627-39.2018.6.26.0000 – PJE 
Impugnado: José Carlos Orosco
Cargo postulado: Deputado Estadual

A Procuradoria  Regional  EleitoralProcuradoria  Regional  Eleitoral vem,  com fundamento na Lei
Complementar n.º 64/90, propor  AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE PEDIDO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA.

José Carlos Orosco é inelegível.

Ele sofreu  condenação  pela  Justiça  Eleitoral (processo  n°  32-
04.2015.6.26.0339), transitada em julgado no dia 03/02/2017, por doação acima
do limite permitido, nas eleições de 2014.

A hipótese é regrada na Lei Complementar 64/90:
“Art. 1º São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações
eleitorais  tidas  por ilegais por  decisão transitada em julgado ou proferida  por
órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão,
observando-se o procedimento previsto no art. 22”.
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O  TSE,  ao  negar  provimento  a  agravo  regimental  interposto  pelo
impugnado  e  pela  empresa  da  qual  era  sócio  administrador,  expressamente
considerou:

“José Carlos Orosco, sócio administrador da empresa, pretendia, com fulcro no
art. l, 1, p, da LC 64/902, reconhecimento de nulidade do feito, por não se ter
intimado litisconsórcio passivo necessário”. 

José Carlos Orosco também teve contas rejeitadas por irregularidades
insanáveis  que  configuram  atos  dolosos  de  improbidade  administrativa,  por
decisão irrecorrível do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Conforme Acórdão proferido nos autos TC-3780/026/06, transitado em
julgado  em  14/05/2012,  José  Carlos  Orosco  (Superintendente  da  Autarquia
Saneamento Básico do Município de Mauá – SAMA, à época), o Tribunal de Contas
do  Estado  de  São  Paulo  desaprovou  o  Balanço  Geral  da  autarquia  relativo  ao
exercício de 2006 e aplicou multa correspondente aos dirigentes autárquicos, em
decorrência de baixo índice de recuperação da Dívida Ativa, não cumprimento das
disposições do art. 100, § 1º, da Constituição Federal (inobservância da preferência
dos créditos alimentares), pagamento de anuidades de categoria para advogados
da Autarquia e elevação do déficit financeiro e contratos e aditivos não remetidos
ao Tribunal. 

A hipótese é regrada na Lei Complementar 64/90:
“Art. 1º São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa,  e  por  decisão  irrecorrível  do  órgão  competente,  salvo  se  esta
houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se
realizarem nos  8  (oito)  anos  seguintes,  contados  a  partir  da  data  da  decisão,
aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os
ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa
condição;”

São patentes a insanabilidade da irregularidade e a existência de atos
dolosos  de  improbidade  administrativa,  eis  que  a  malversação  dos  recursos
públicos  foi  intencional  e,  portanto,  além  de  ser  impossível  a  sanação  das
irregularidades há evidente dolo na conduta dos superintendentes da autarquia,
que conscientemente praticaram atos de improbidade administrativa.
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O prazo de oito anos desde as condenações colegiadas (TCE/SP e TSE)
não transcorreu.  O impugnado não obteve decisão suspensiva da inelegibilidade
(art. 26-C da LC n.º 64/90). Não pode, portanto, obter registro para se candidatar.

PEDIDO 

A Procuradoria Regional Eleitoral requer:

a) o recebimento da presente impugnação;

b) a notificação do impugnado, no endereço constante do pedido de
registro de candidatura em exame e/ou do banco de dados desse TRE, para,
querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal;

c) a regular tramitação desta ação, nos termos dos arts. 4º e seguintes
da Lei Complementar n.º 64/90, para, ao final, ser julgada procedente,  com o
indeferimento do pedido de registro de candidatura.

Protesta-se pela produção de todos os meios de provas em direito
admitidos, em especial pela juntada de novos documentos.

São Paulo, 21 de agosto de 2018.

 

Luiz Carlos dos Santos Gonçalves
Procurador Regional Eleitoral 

Pedro Barbosa Pereira Neto
Procurador Regional Eleitoral Substituto 

3
C:\Users\RobsonValenca\Desktop\0604627-39.2018.6.26.0000 - José Carlos Orosco - Inelegibilidade alíneas P e G - GGC.odt



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACÓRDÃO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 32-04. 
201 5.6.26.0339 - CLASSE 6— MAUÁ - SÃO PAULO 

Relator: Ministro Herman Benjamin 
Agravantes: Orosco Holding Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro 
Advogados: José Eduardo Rangel de Alckmin - OAB: 29771DF e outros 
Agravado: Ministério Público Eleitoral 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. ELEIÇÕES 2014. 
DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA 
JURÍDICA. ART. 81 DA LEI 9.504/97. LITISCONSÓRCIO 
PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA 
DE DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. 
DESPROVIMENTO. 

Autos recebidos no gabinete em 29.9.2016. 

Histórico da Demanda 

O agravante foi condenado ao pagamento de multa de 
R$ 34.000,00 por doação de recursos a candidatos acima 
do limite legal nas Eleições 2014 (art. 81, § 11, da 
Lei 9.504/97). 

Neguei seguimento ao agravo ante manifesta 
inadmissibilidade do recurso especial, visto que: 
a) o pleito demandaria reexame de fatos e provas 
(Súmula 24/TSE); b) o aresto a quo encontra-se em 
consonância com julgados desta Corte em que se 
concluiu inexistir comunicação entre o patrimônio dos 
sócios e o da empresa. 

Ademais, examinando petições avulsas, assentei não 
ser possível apreciar declaração de imposto de renda 
retificadora juntada em sede extraordinária e, ainda, 
matéria relativa à necessidade de se intimarem os 
dirigentes da pessoa jurídica para compor a lide, por falta 
de prequestionamento (Súmula 282/STF). 

No regimental, o agravnte e José Carlos Orosco, 
sócio administrador d1a ey1presa, insurgem-se apenas 
contra os fundamentosLcctidos no item anterior. 
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Exame do Agravo Regimental 

A tese sobre necessidade de se intimar o dirigente da 
pessoa jurídica para compor a lide em vista da regra do 
art. 11, 1, p, da LC 64/90 não foi suscitada na instância 
inferior, inexistindo, portanto, manifestação judicial pela 
Corte recorrida a respeito. Matéria de ordem pública que 
também se sujeita a prequestionamento. Precedentes. 

Não se admite juntada de declaração retificadora de 
imposto nesta fase processual, pois sua análise 
demandaria exame conjunto de todo o acervo probatório 
dos autos, inviável em sede extraordinária, como regra, a 
teor da Súmula 24/TSE. Precedente do c. Superior 
Tribunal de Justiça. 

Conclusão 

Agravo regimental não provido. 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto 

do relator. 

Brasília, 6 de outubro de 2016. 

MINISTRO HER IN - RETOR 
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor 

Presidente, trata-se de agravo regimental interposto por Orosco Holding 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. e José Carlos Orosco contra decisão 

monocrática em que se negou seguimento a agravo ante manifesta 

inadmissibilidade do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fI. 199): 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO 
ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 81 DA 
LEI 9.504/97. RECURSO ESPECIAL MANIFESTAMENTE 
INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

No caso, a empresa agravante foi condenada a pagar multa por 
ter doado a candidata valor que excedeu o limite legal imposto pelo 
art. 81 da Lei 9.504/97. 

Em seu recurso especial, alega ser equivocado cogitar-se de 
suposta doação, mediante comodato, no valor de R$ 4.000,00, do 
veículo GM Captiva, pois ele fora vendido em 10/2/2012. No ponto, o 
TRE/SP consignou que a empresa não comprovou esse fato, de 
modo que conclusão em sentido diverso demandaria reexame do 
conjunto probatório, providência inviável em sede extraordinária, a 
teor da Súmula 24/TSE. 

Ademais, a circunstância de a candidata ser proprietária da 
pessoa jurídica que efetuou doações à sua campanha em nada 
altera o ilícito, porquanto inexiste comunicação entre o patrimonônio 
da pessoa jurídica e o da pessoa física, por se tratarem de entes 
diversos, com direitos e obrigações próprios. 

Não se conhece de declaração de imposto de renda retificadora 
juntada em sede de recurso especial e, ainda, de matéria relativa à 
necessidade de se intimarem os dirigentes da pessoa jurídica para 
compor a lide, por falta de prequestionamento na instância recorrida 
(Súmula 282/STF). 

5. Agravo a que se nega seguimento. 

No regimental (fls. 207-215), os agravantes sustentaram, em 

resumo: 

a) falta de citação de litisconsorte passivo necessário é 

nulidade absoluta e insanável, que pode ser suscitada em 

qualquer instância, inclusive, reconhecida de ofício. Ademais, 

não está sujeitaprequestionamento. No ponto, citou 

precedente do STJ,//' 

GuilhermeCoam
Destacar
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juntada de declaração retificadora de imposto de renda em 

sede recursal tem amparo no art. 435 do CPCI2015, por se 

tratar de documento novo, ao qual as partes tiveram acesso 

durante o curso do processo; 

o precedente apontado na decisão agravada foi proferido 

em 2015, antes da vigência no Novo Código de Processo Civil, 

portanto, inaplicável à espécie; 

as alterações legislativas do novel código, por possuírem 

caráter processual, incidem de imediato nas demandas em 

fluxo. 

Ao final, pugnou por se reconsiderar a decisão agravada ou 

submeter-se a matéria ao Colegiado. 

Contrarrazões do Ministério Público às folhas 219-222. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Senhor 

Presidente, os autos foram recebidos no gabinete em 29.9.2016. 

Rememoro que, no caso, o primeiro agravante foi condenado 

ao pagamento de multa de R$ 34.000,00 por doação de recursos a candidatos 

acima do limite legal nas Eleições 2014 (art. 81, § lO,  da Lei 9.504/971). 

Em decisum monocrático, neguei seguimento ao agravo ante 

manifesta inadmissibilidade do recurso especial, visto que: a) o pleito 

demandaria reexame de fatos e provas, inviável a teor da Súmula 24/TSE; 

1Art. 81. As doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas a partir do 
registro dos comitês financeiros dos partidos ou coligações. 

§ 10  As doações e contribuições de que trata este armo fic,'imitadas a dois por cento do faturamento bruto do ano 
anterior à eleição. 

1. . .1 
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b) o aresto a quo encontra-se em consonância com julgados desta Corte em 

que se concluiu inexistir comunicação entre o patrimônio dos sócios e o da 

empresa. 

Ademais, indeferi dois pedidos aviados por meio de petições 

avulsas protocolizadas diretamente neste Tribunal. 

Na primeira - protocolo n° 6.296/2016 (fis. 159-162) -, 

José Carlos Orosco, sócio administrador da empresa, pretendia, com fuicro no 

art. l, 1, p, da LC 64/902,  reconhecimento de nulidade do feito, por não se ter 

intimado litisconsórcio passivo necessário. 

No ponto, destaquei que a tese discutida não fora suscitada 

nas instâncias inferiores, ausente, portanto, prequestionamento da matéria. 

Na outra - protocolo n° 6.677/2016 (fls. 165-167) -, 

postulava-se juntada de declaração de imposto de renda retificadora do ano 

de 2013, apta a demonstrar que a receita bruta da empresa elevara-se para 

R$ 1.960.000,00, tornando, assim, o valor doado lícito. 

Aqui, frisei que oportunidade de se apresentar documento novo 

encerrou-se no juízo ordinário. 

No presente regimental, a empresa e José Carlos Orosco 

insurgem-se apenas contra os fundamentos pelos quais indeferi esses 

pedidos. 

De início, argumentam que falta de citação de litisconsorte 

passivo necessário é nulidade absoluta e insanável, que pode ser suscitada 

em qualquer instância, inclusive, reconhecida de ofício. Ademais, não está 

sujeita a prequestionamento. 

Todavia, conforme ressaltei na monocrática, a tese discutida 

- necessidade de se intimar o dirigente da pessoa jurídica para compor a lide 

em vista da regra do art. 1,  1, p, da LC 64/90 - não foi suscitada na instância 

2 Art. 10  São inelegíveis 
- para qualquer cargo: 

E.. .1 
p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas j r' cas esponsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por 
decisão transitada em julgado ou proferida por órgã ol lado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos após a 
decisão, observando-se o procedimento previsto n 	2; 

GuilhermeCoam
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inferior, inexistindo, portanto, manifestação judicial pela Corte recorrida a 

respeito. 

Ao contrário do que defendem os agravantes, matéria de 

ordem pública também se sujeita ao prequestionamento. Confira-se, dentre 

outros, seguinte precedente: 

GRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. DESAPROVAÇÃO. 

E...] 

5. As razões do agravo regimental não podem ser aditadas por 
meio de petição protocolada após a sua interposição 
e, conforme pacífica jurisprudência, as matérias deordem 
pública também estão sujeitas ao requisito do 
prequestionamento. Precedentes. 

1. ..]  
(AgR-REspe 65-481RN, ReI. Mm. Henrique Neves da Silva, 
DJEde 25.8.2016) (sem destaques no original) 

Dessa forma, ausente o necessário prequestionamento da 

matéria, ela não pode ser conhecida por este Tribunal. 

Por sua vez, não se pode admitir juntada de declaração 

retificadora de imposto nesta fase processual, isso porque, sua análise 

demandaria exame conjunto de todo o acervo probatório dos autos, inviável 

em sede extraordinária, como regra, a teor da Súmula 24/TSE. 

A propósito, cito precedente do c. Superior Tribunal de Justiça 

em que se refutou essa prática: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 535, II, DO ANTIGO CPC. AUSÊNCIA 
DE OMISSÕES. FALTA DE DOCUMENTOS APTOS A PROVAR A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE NOVOS 
DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO 
STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE 
MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO 
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 

[ . .. 1 

2. A análise sobre 	$'sibilidade de juntada de documentos 
novos é auestão 
	

demanda a alteração das premissas 
lecidas oelo acórdão recorrido, com o 
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revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado 
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do M. 

E...] 

5. Agravo interno não provido. 

(Aglnt-AREsp 9396991SP, Rei. Mm. Luis Felipe Salomão, 
DJEde 29.8.2016) (sem destaques no original) 

A decisão agravada, portanto, não merece reparos. 

Ante o expos , nego provimento ao agravo regimental. 

É como voto/ 
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EXTRATO DA ATA 

AgR-Al n° 32-04.201 5.6.26.0339/SP. Relator: Ministro Herman 

Benjamin. Agravantes: Orosco Holding Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 

outro (Advogados: José Eduardo Rangel de Alckmin - OAB: 2977/DF e 

outros). Agravado: Ministério Público Eleitoral. 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao 

agravo regimental, nos termos do voto do relator. 

Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as 

Ministras Rosa Weber e Luciana Lóssio, os Ministros Luiz Fux, Herman 

Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva, e o 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dm0. 

SESSÃO DE 6.10.2016. 
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Acompanhamento processual e Push

Pesquisa | Login no Push | Criar usuário

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal.

PROCESSO :  AI Nº 0000032-04.2015.6.26.0339 - Agravo de Instrumento UF:
SP

JUDICIÁRIA

MUNICÍPIO:  MAUÁ - SP N.° Origem: 3204
PROTOCOLO:  20722016 - 29/02/2016 18:33

AGRAVANTE:  OROSCO HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:  JOSÉ AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN

ADVOGADO:  ANTÔNIO CÉSAR BUENO MARRA

ADVOGADO:  ALESSANDRO PEREIRA LORDÊLLO

ADVOGADA:  VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO

ADVOGADO:  PEDRO JÚNIOR ROSALINO BRAULE PINTO

ADVOGADO:  JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN

AGRAVADO:  MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RELATOR(A):  MINISTRO ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN
ASSUNTO:

 

DIREITO ELEITORAL - Meios Processuais - Representação -
Eleições - Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Doação
de Recursos Acima do Limite Legal - Doação de Recursos Acima
do Limite Legal - Pessoa Jurídica

LOCALIZAÇÃO:  TRE-SP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO

FASE ATUAL:  17/03/2017 10:17-Documento expedido em 17/03/2017 para TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE SAO PAULO

 Andamento  Distribuição  Despachos  Decisão  Petições  Todos Visualizar  Imprimir

Andamentos
Seção Data e Hora Andamento

SEPROT 17/03/2017 10:17
Documento expedido em 17/03/2017 para TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE SAO PAULO

SEPROT 08/03/2017 11:59 Recebida Solicitação de Expedição

SEDIV 06/02/2017 13:17
Solicitação de expedição para TRE-SP - TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE SAO PAULO

SEDIV 06/02/2017 13:16 Baixa definitiva dos autos. Motivo: para retorno à origem.

SEDIV 06/02/2017 13:15 Trânsito em julgado em 03/02/2017

SEDIV 27/01/2017 17:38 Recebimento

CPRO 27/01/2017 17:01 Remessa para SEDIV.

CPRO 27/01/2017 17:01 Autos encaminhados .

CPRO 27/01/2017 16:47 Autos devolvidos

SEDIV 19/12/2016 17:31 Entrega em carga/vista (Ministério Público Eleitoral: )

SEDIV 19/12/2016 14:29 Decurso de prazo para Recurso em 16/12/2016 para OROSCO
HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
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SEDIV 13/12/2016 11:50

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em 12/12/2016
Diário de justiça eletrônico N. 235 Pag. 25. Acórdão de
06/10/2016 do(a) AgR no AI nº 32-04.2015.6.26.0339.

SEDIV 13/12/2016 11:50

Publicação em 13/12/2016 Diário de justiça eletrônico N. 235
Pag. 25. Acórdão de 06/10/2016 do(a) AgR no AI nº 32-
04.2015.6.26.0339.

SEDIV 09/12/2016 17:32
Acórdão encaminhado para publicação no DJE. Data prevista:
13/12/2016

SEDIV 07/12/2016 14:12 Acórdão devolvido assinado

SEDIV 13/10/2016 12:26 Recebimento

SEAC 13/10/2016 12:12 Remessa para SEDIV.

SEAC 13/10/2016 12:12 Aguardando assinatura de acórdão.

SEAC 13/10/2016 12:08 Acórdão encaminhado para assinatura .

SEAC 13/10/2016 12:07 Acórdão encaminhado para assinatura .

SEAC 10/10/2016 19:10 Para digitar/formatar o acórdão (sem notas orais) .

SEAC 06/10/2016 11:57 Recebimento

ASPLEN 06/10/2016 10:44 Remessa para SEAC.

ASPLEN 06/10/2016 10:44 Autos encaminhados com certidão de julgamento.

ASPLEN 06/10/2016 09:59

Retificado registro de decisão efetuado em 06/10/2016 para:
Retificado registro de decisão efetuado em para: Julgado AGR
NO AI Nº 32-04.2015.6.26.0339 em 06/10/2016. Acórdão Não
provimento

ASPLEN 06/10/2016 09:54
Registrado Acórdão de 06/10/2016.Não provimento

ASPLEN 04/10/2016 13:33 Pauta de Julgamento nº 84/2016 publicada em 04/10/2016.

ASPLEN 03/10/2016 17:41 Aguardando publicação da pauta no DJE. Remetida nesta data.

ASPLEN 03/10/2016 16:28 Incluso na Pauta de Julgamento nº 84/2016 . .

ASPLEN 03/10/2016 11:04 Recebimento

GAB-HB 30/09/2016 18:28 Para publicação de pauta. Após, para julgamento.

GAB-HB 30/09/2016 18:28 Remessa para ASPLEN.

GAB-HB 29/09/2016 14:25 Recebimento

CPRO 28/09/2016 11:21 Remessa

CPRO 28/09/2016 11:21 Conclusão.

CPRO 28/09/2016 11:20
Juntada de contrarrazões (protocolo n. 8.682/2016)
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

CPRO 28/09/2016 11:19 Decurso de prazo para Recurso em 26/09/2016 para Ministério

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:chamarCaptcha(388617);
javascript:void(0);
javascript:chamarCaptcha(388617);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


21/08/2018 Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE

http://www.tse.jus.br/@@processrequest 3/8

Público Eleitoral

CPRO 23/09/2016 11:23 Autos devolvidos

CPRO 20/09/2016 14:35 Entrega em carga/vista (Ministério Público Eleitoral: )

CPRO 20/09/2016 14:27

Interposto Agravo Regimental (Protocolo: 8.510/2016 de
19/09/2016 22:37:51). por Orosco Holding Empreendimentos
Imobiliários LTDA

CPRO 15/09/2016 11:56
Publicação em 15/09/2016 Diário de justiça eletrônico Pag. 78-
80. Decisão Monocrática de 12/09/2016

CPRO 15/09/2016 11:56

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em 14/09/2016
Diário de justiça eletrônico Pag. 78-80. Decisão Monocrática de
12/09/2016

CPRO 13/09/2016 16:56 Encaminhamento para publicação

CPRO 13/09/2016 14:21 Recebimento

GAB-HB 13/09/2016 13:17 Remessa para CPRO.

GAB-HB 13/09/2016 13:17 Com decisão .

GAB-HB 13/09/2016 12:52

Registrado(a) Decisão Monocrática no(a) AI Nº 32-
04.2015.6.26.0339 em 12/09/2016. Com decisão

GAB-HB 17/08/2016 12:24 Recebimento

CPADI 17/08/2016 12:19 Autos conclusos ao relator(a) .

CPADI 17/08/2016 12:19 Remessa para GAB-HB.

CPADI 17/08/2016 12:16 Montagem atualizada

CPADI 17/08/2016 12:00 Recebimento

CPRO 17/08/2016 11:55 Remessa para CPADI.

CPRO 17/08/2016 11:55

Para providências: atualizar autuação, conforme procuração de
fl. 163 e substabelecimento de fl. 169 e, após, fazer conclusão
ao relator.

CPRO 17/08/2016 11:37

Juntada de requerimento (protocolo n. 6.677/2016)
Interessado: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN; OROSCO
HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CPRO 17/08/2016 11:36

Juntada de requerimento (protocolo n. 6.296/2016)
Interessado: ANTONIO CÉSAR BUENO MARRA; JOSE CARLOS
OROSCO; JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN

CPRO 17/08/2016 11:32 Juntada de parecer do MPE.

CPRO 16/08/2016 15:59 Autos devolvidos

CPADI 03/03/2016 15:55 Entrega em carga/vista (Ministério Público Eleitoral: )

CPADI 02/03/2016 14:43 Montagem concluída

CPADI 02/03/2016 14:26 Enviado para Montagem
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CPADI 01/03/2016 15:31
Liberação da distribuição. Sorteio em 01/03/2016 MINISTRO
HERMAN BENJAMIN

CPADI 01/03/2016 15:30 Autuado - AI nº 32-04.2015.6.26.0339

CPADI 01/03/2016 15:21 Recebimento

SEPROM 01/03/2016 11:35 Encaminhado para CPADI

SEPROM 01/03/2016 11:35 Dados do protocolo atualizados

SEPROM 01/03/2016 11:34 Documento registrado

SEPROM 29/02/2016 18:33 Protocolado

Distribuição/Redistribuição
Data Tipo Relator Justificativa
01/03/2016 às
15:31

Distribuição automática HERMAN BENJAMIN

Despacho
Decisão Monocrática em 12/09/2016 - AI Nº 3204 MINISTRO HERMAN BENJAMIN

Publicado em 15/09/2016 no Diário de justiça eletrônico, página 78-80
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ART.
81 DA LEI 9.504/97. RECURSO ESPECIAL MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 
1. No caso, a empresa agravante foi condenada a pagar multa por ter doado a candidata valor que
excedeu o limite legal imposto pelo art. 81 da Lei 9.504/97.

 
2. Em seu recurso especial, alega ser equivocado cogitar-se de suposta doação, mediante comodato, no
valor de R$ 4.000,00, do veículo GM Captiva, pois ele fora vendido em 10/2/2012. No ponto, o TRE/SP
consignou que a empresa não comprovou esse fato, de modo que conclusão em sentido diverso
demandaria reexame do conjunto probatório, providência inviável em sede extraordinária, a teor da
Súmula 24/TSE. 

 
3. Ademais, a circunstância de a candidata ser proprietária da pessoa jurídica que efetuou doações à sua
campanha em nada altera o ilícito, porquanto inexiste comunicação entre o patrimonônio da pessoa
jurídica e o da pessoa física, por se tratarem de entes diversos, com direitos e obrigações próprios. 

 
4. Não se conhece de declaração de imposto de renda retificadora juntada em sede de recurso especial
e, ainda, de matéria relativa à necessidade de se intimarem os dirigentes da pessoa jurídica para compor
a lide, por falta de prequestionamento na instância recorrida (Súmula 282/STF).

 
5. Agravo a que se nega seguimento.

 

DECISÃO
 

Trata-se de agravo interposto por Orosco Holding Empreendimentos Imobiliários Ltda. em virtude de
decisão da Presidência do TRE/SP que inadmitiu recurso especial contra acórdão assim ementado (fl.
100):

 

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARA APLICAR A MULTA NO PATAMAR MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
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DINHEIRO. CANDIDATA QUE, ALÉM DE BENEFICIÁRIA, É SÓCIA DA FIRMA DOADORA. INAPLICABILIDADE DA
EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 23, § 7º, DA LEI 9.504/97. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO. 

 

Na espécie, o Ministério Público ajuizou representação em face da agravante devido à suposta doação de
recursos a candidatos acima do limite legal nas Eleições 2014, em afronta ao art. 81, § 1º, da Lei
9.504/97.

 

Em primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado procedente, condenando-se a pessoa jurídica ao
pagamento de multa no patamar mínimo estabelecido no § 2º do mesmo dispositivo (equivalente a cinco
vezes o valor doado em excesso), no montante de R$ 34.000,00. 

 

O TRE/SP negou provimento ao recurso eleitoral nos termos da ementa transcrita. 
 

Foi interposto recurso especial, no qual se aduziu o seguinte 
 

(fls. 109-118):
 

a) as doações em espécie, no valor de R$ 26.000,00, e estimável, no montante de R$ 3.000,00, foram
efetuadas dentro do limite legal permitido nos arts. 81, § 1º, da Lei 9.504/97 e 25, II, da Res.-TSE
23.406/2014;

 

b) o veículo I/GM Captiva Sport, placa JDW-5287, foi vendido em 10/2/2012, de modo que é equivocado
cogitar-se de suposta doação desse bem mediante comodato no valor de R$ 4.000,00; 

 

c) a empresa é de propriedade da candidata beneficiária da doação, assim, nos termos do art. 23, § 1º, II,
da Lei 9.504/97, o limite de gastos com recursos próprios é aquele fixado pelo partido, que, no caso, foi
de R$ 3.000.000,00; 

 

d) a Lei 9.504/97 permite que candidatos utilizem em campanha até 100% do seu patrimônio auferido no
ano anterior ao pleito.

 

O recurso especial foi inadmitido pela Presidência do TRE/SP 
 

(fl. 129), sob incidência da Súmula 284 do STF, pois a recorrente se insurgiu contra a sentença de
primeiro grau, quando deveria ter impugnado o acórdão, em vista do efeito substitutivo do apelo, o que
ensejou agravo (fls. 135-142).
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Contrarrazões do Ministério Público às folhas 145-147v e 149-151.
 

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento do agravo ou, alternativamente, pelo seu
desprovimento (fls. 155-157). 

 

Em 1º/7/2016 José Carlos Orosco, sócio administrador da empresa ora agravante, peticionou por meio do
protocolo nº 6.296/2016 (fls. 159-162), no qual aduziu que o art. 1º, I, p, da LC 64/90 prevê hipótese de
inelegibilidade dos dirigentes da pessoa jurídica responsável por doações ilegais, de modo que tais
sujeitos devem, necessariamente, participar da relação processual.

 

Sustenta haver litisconsórcio passivo necessário entre a empresa e seus diretores, porquanto a eficácia da
senteça sobre o última depende de sua prévia citação para figurar na demanda. 

 

Alega que, não obstante advertência expressa contida no julgamento do RO 53430/PB acerca de
necessidade de se propor representações também contra os dirigentes, o Ministério Público direcionou a
presente ação apenas contra a pessoa jurídica, não tendo ocorrido, tampouco, a medida prevista no art.
47, parágrafo único, do CPC/73.

 

Com base nesses argumentos, conclui ter ocorrido, na espécie, decadência do direito de propor a
representação, pois o ato citatório de todos os litisconsortes não se perfez dentro do prazo de 180 dias
contados da data em que se diplomaram os candidatos.

 

Requer, por fim, extinção do feito sem julgamento de mérito ou, sucessivamente, que se reconheça
nulidade da sentença ante falta de citação do peticionário.

 

Em 22/7/2016, por intermédio do protocolo nº 6.677/2016 
 

(fls. 165-167), a agravante postula juntada de declaração de imposto de renda retificadora, alegando que
em 2013 esquecera de informar à Receita Federal venda de bem no valor de R$ 650.000,00. Aduz que a
nova receita bruta da empresa elevou-se para R$ 1.960.000,00.

 

Pleiteia, desse modo, improcedência do presente feito, haja vista que o limite para doação nas eleições
de 2014 passou a ser de R$ 39.200,00, valor que supera, com sobra, o montante doado na espécie - R$
33.000,00. 

 

É o relatório. Decido.
 

Os autos foram recebidos no gabinete em 17/8/2016.
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O recurso especial a que a agravante pretende dar seguimento é manifestamente inadmissível.
 

Com efeito, o argumento de que o veículo I/GM Captiva Sport fora vendido em 10/2/2012 não pode ser
conhecido nessa instância. No ponto, o TRE/SP consignou que, não obstante empresa tenha alegado não
ser mais a proprietária do automóvel, não fez prova a respeito. Confira-se trecho do aresto (fl. 103):

 

Em sede recursal, não reconhece a propriedade do veículo I/GM Captiva, posto que alega que sua venda à
terceirto teria se operado ainda anteriormente ao período eleitoral (10.02.2014), tratando a situação
como "fraude" realizada por terceiro.

 
Ao aduzir, no entando, que a vinculação da respectiva cessão ao seu CNPJ é "totalmente infundada" ,
deixa de provar o alegado.

 
Como é cediço, cabe à parte representada, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil,
demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor [...]

 
(sem destaque no original)

 

Ressalto que conclusão em sentido diverso esbarra no óbice da Súmula 24 do TSE, que veda, em regra,
reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.

 

Ademais, como bem assentado no acórdão, o fato de a candidata ser proprietária da pessoa jurídica que
efetuou doações a sua campanha em nada altera a ilicitude da prática. Isso porque inexiste comunicação
entre o patrimonônio da pessoa jurídica e o da pessoa física, por se tratarem de entes diversos, com
direitos e obrigações próprios. 

 

Destaco trecho do aresto regional em que a matéria foi tratada com exatidão (fl. 104):
 

Ademais, não merece guarida a alegação da recorrente de que por estar "licitamente integrada ao
patrimônio da candidata" , vez que se trata de pessoa jurídica de sua propriedade, estaria amparada pela
regra do artigo 23 da Lei nº 9.504/97, que dispõe que o candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o limite de gastos estabelecidos para o cargo ao qual concorre (in casu, R$ 3.000.000,00 -
fls. 49).

 
Isto porque, vigora no nosso ordenamento como regra a separação do patrimônio dos sócios e da
sociedade e não se vislumbra nos autos caso de exceção a respaldar confusão patrimonial entre empresa
e empresária. 

 
(sem destaque no original)

 

No que toca ao pedido formulado no protocolo 6.296/2016, ressalto que a tese direito nele discutida -
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necessidade de se intimar o dirigente da pessoa jurídica para compor a lide em vista da regra do art. 1º,
I, p, da LC 64/90 - não foi suscitada na instância inferior, inexistindo, portanto, manifestação judicial
pela Corte recorrida a respeito.

 

Dessa forma, ausente o necessário prequestionamento da matéria, ela não pode ser conhecida por este
Tbibunal.

 

O pleito manejado no protocolo 6.677/2016 também não merece êxito, pois a oportunidade de se
apresentar novo documento, mesmo se tratando de declaração de imposto de renda retificadora,
encerrou-se no juízo ordinário. Tal providência é inviável em sede de recurso de natureza extraordinária.
Veja-se precedente nesse sentido:

 

ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART. 81 DA
LEI Nº 9.504/1997. DOAÇÃO PARA CAMPANHA ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA.

 
1. Suposta apresentação de declaração retificadora. Inovação recursal, inviável em recurso especial
eleitoral. Precedentes. [...]

 
(AgR-REspe 206-28/MG, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE de 28/5/2015) (sem destaque no original) 

 

Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do 
 

art. 36, § 6º, do RI-TSE.
 

Publique-se. Intimem-se.
 

Brasília (DF), 12 de setembro de 2016.
 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN
 

Relator
 

Petições
Protocolo Espécie Interessado(s)

6.296/2016Epetição ANTONIO CÉSAR BUENO MARRA; JOSE CARLOS OROSCO; JOSÉ EDUARDO
RANGEL DE ALCKMIN

6.677/2016PETIÇÃO JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN; OROSCO HOLDING EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

8.510/2016Epetição
ANTÔNIO CÉSAR BUENO MARRA; JOSE CARLOS OROSCO; JOSÉ EDUARDO
RANGEL DE ALCKMIN; MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL; OROSCO HOLDING
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

8.682/2016CONTRARRAZÕESMINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=62962016&comboTribunal=tse
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=66772016&comboTribunal=tse
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=85102016&comboTribunal=tse
http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirDadosProcesso.do?nprot=86822016&comboTribunal=tse
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES 

A C Ó R D Ã O 
 
TC-003780/026/06 
Recorrente(s): Alberto Betão Pereira Justino - Ex-
Superintendente da Saneamento Básico do Município de Mauá 
– SAMA. 
Assunto: Balanço geral de 2006 da Saneamento Básico do 
Município de Mauá – SAMA 
Responsável(is): José Carlos Orosco, Antônio Carlos 
Ferreira, Alberto Betão Pereira Justino e José Francisco 
Jacinto. 
Em Julgamento: Recurso(s) Ordinário(s) interposto(s) 
contra a sentença publicada no D.O.E. de 06-05-09, que 
julgou irregulares as contas, nos termos do artigo 33, 
inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 709/93, 
aplicando a cada um dos responsáveis pena de multa no 
valor equivalente a 200 UFESP’s, com fundamento no artigo 
104, inciso II, da mencionada Lei. 
Advogado(s): Luís Antônio Ferreira, Victório Miguel 
Baraldi e outros. 
 
A Egrégia Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, em sessão realizada em 17 de abril de 2012, pelo voto 
dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Relator, e Robson 
Marinho, Presidente, bem como da Auditora – Substituta de 
Conselheiro Silvia Monteiro, na conformidade das correspondentes 
notas taquigráficas, preliminarmente conheceu do Recurso Ordinário 
e, quanto ao mérito, ante o exposto no voto do Relator, juntado aos 
autos, deu-lhe provimento parcial, mantendo-se o Sr. Alberto Betão 
Pereira Justino no rol dos responsáveis pelo reprovado Balanço Geral 
do exercício de 2006 da SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ – 
SAMA, cancelando-se, todavia, a multa aplicada a Sua senhoria.  

 
O processo ficará disponível aos interessados para vista 

e extração de cópia, independentemente de requerimento, no Cartório 
do Conselheiro Relator. 

 
Publique-se. 
 
São Paulo, 02 de maio de 2012 
 
 
 
ROBSON MARINHO - Presidente 
 
 
 
EDGARD CAMARGO RODRIGUES – Relator 
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 CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES 
 
SEGUNDA CÂMARA DE 17/04/12                 ITEM Nº64 

RECURSO ORDINÁRIO 
 
64 TC-003780/026/06 
Recorrente(s): Alberto Betão Pereira Justino - Ex-
Superintendente da autarquia Saneamento Básico do 
Município de Mauá – SAMA. 
Assunto: Balanço geral da autarquia Saneamento 
Básico do Município de Mauá – SAMA, no exercício de 
2006. 
Responsável(is): José Carlos Orosco, Antônio Carlos 
Ferreira, Alberto Betão Pereira Justino e José 
Francisco Jacinto. 
Em Julgamento: Recurso(s) Ordinário(s) interposto(s) 
contra a sentença publicada no D.O.E. de 06-05-09, 
que julgou irregulares as contas, nos termos do 
artigo 33, inciso III, alínea “b”, da Lei 
Complementar nº 709/93, aplicando a cada um dos 
responsáveis, pena de multa no valor equivalente a 
200 UFESP’s, nos termos do artigo 104, inciso II, da 
mencionada Lei. 
Advogado(s): Luís Antônio Ferreira, Victório Miguel 
Baraldi e outros. 
Acompanha(m): TC-003780/126/06 e Expediente(s)     
TC-036662/026/06 e TC-007541/026/06. 
Fiscalização atual: GDF-6 – DSF-I. 
 

RELATÓRIO 
 
ALBERTO BETÃO PEREIRA JUSTINO,   

ex-Superintendente da SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO 
DE MAUÁ - SAMA1, interpõe RECURSO ORDINÁRIO com 
vistas a reformar decisão2 que desaprovou o Balanço 

                     
1 Respondeu pela autarquia no período de 25/10/06 a 17/11/06. 
 
2 Sentença proferida pelo eminente Conselheiro Renato Martins 
Costa; extrato da decisão publicada em 06/05/09; opostos 
embargos de declaração em 11/05/09; decisão dos embargos 
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Geral da autarquia relativo ao exercício de 2006 e 
aplicou multa correspondente a  200 (duzentas) 
Ufesp’s para cada dirigente3, com fundamento no 
artigo 104, inciso II, da Lei Complementar nº 
709/93.  

 
Determinaram a rejeição dos 

demonstrativos: ‘baixo índice de recuperação da Dívida Ativa’; ‘não 

cumprimento das disposições do art. 100, § 1º, da Constituição Federal’; 

‘pagamento de anuidades de categoria para advogados da Autarquia’; 

elevação do déficit financeiro;  e  ‘contratos e aditivos não remetidos ao 

Tribunal’. 
 
O recorrente pretende seja excluído 

do rol dos responsáveis pelas contas e, com efeito, 
afastada a pena pecuniária recebida, porque acredita 
não deva ser penalizado por irregularidades que 
supostamente não lhe dizem respeito. 

 
Também direciona crítica ao valor 

da multa, no seu entender inadequada, já que teria 

atuado como dirigente da entidade por apenas 23 (vinte 

e três) dias, enquanto que os demais administradores, 
que responderam por períodos muito mais abrangentes, 
foram apenados com sanções de igual vulto. 

 
Para a Assessoria Técnica, por seu 

segmento jurídico, ‘resta claro que o exame dos elementos 

carreados nos leva, ineludivelmente, a acolher as razões recursais 

carreadas’. Propõe provimento do apelo. 
 
Já Chefia de Assessoria Técnica 

diverge: ‘os resultados negativos apurados nas contas da Autarquia 

devem ser atribuídos de maneira uniforme a todos os responsáveis, haja vista 

que não há como este Tribunal apurar a responsabilidade pelas ações ou 

omissões desabonadoras que culminaram com a rejeição das contas do ente 

                                                               
divulgada em 03/06/09; recurso ordinário interposto em 
15/06/09. 
 
3 José Carlos Orosco; Antônio Carlos Ferreira; Alberto Betão 
Pereira Justino; e José Francisco Jacinto. 
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público’. Manifesta-se pelo desprovimento do recurso. 

SDG acompanha: ‘resta claro que a decisão abarcou o conjunto de 

eventos, diluídos pelo exercício de 2006, não havendo como restringir o 

exame a determinado período em que este ou aquele gestor estivesse à frente 

da administração’.  

 
É o relatório. 

 
 
GCECR 
CEH 
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TC-003780-026-06 
 
 

VOTO 
 
 
PRELIMINAR 
 

Preenchidos os pressupostos da 
legitimidade, tempestividade e de adequação da peça, 
conheço do Recurso Ordinário. 
 
 
MÉRITO 

 
O dirigente, independentemente do 

período em que permaneceu à frente da entidade, 
responde pela gestão do exercício financeiro. E 
justamente nesse sentido decidiu o eminente Relator 
originário, orientado por entendimento do Egrégio 

Plenário nos autos do TC 1900/026/074: “é o conjunto de 

eventos e a verificação do cumprimento de dispositivos constitucionais e 

legais que são sopesados na apreciação de cada exercício, onde os agentes 

investidos no cargo, independentemente dos períodos individuais em que se 

mantiveram no Poder, respondem pelo todo da gestão administrativa de um 

determinado exercício”.  

 
Contudo, tendo o recorrente atuado 

como superintendente da autarquia por apenas 23 (vinte 

e três) dias, tenho que a incidência de multa constitui 
medida de extremo rigor, ainda mais quando a sanção 
pecuniária que lhe diz respeito se equipara, em 
valor, às aplicadas aos demais administradores que 
responderam por períodos muito mais abrangentes. 

 
De se observar, acima de tudo, que 

os desacertos que determinaram desaprovação das 

                     
 
4 Contas anuais de 2004 da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 
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contas não resultaram de atos específicos de sua 
iniciativa.  

 
Diante dessas considerações VOTO 

pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso ordinário, 
mantendo-se o Sr. ALBERTO BETÃO PEREIRA JUSTINO no 
rol dos responsáveis pelo reprovado Balanço Geral do 
exercício de 2006 da SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO 
DE MAUÁ - SAMA, cancelando-se todavia a multa 
aplicada a Sua Senhoria.  
 
 
GCECR 
CEH 
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