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Nos termos do art. 278, § 1º do Código Eleitoral, compete ao Presidente do Tribunal Regional o juízo de admissibilidade do Recurso Especial 
Eleitoral.

In casu, o recurso é próprio e tempestivo, foi interposto por parte detentora de legitimidade e também de interesse recursal. Seu 
cabimento, no entanto, demanda o exame de requisitos específicos, estabelecidos no Código Eleitoral, os quais passo a analisar.

Eis o teor do art. 276, I, "a" e "b" , do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o Tribunal Superior:

I - especial:

a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;

b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.

O recorrente avia o presente recurso com fulcro em ambas as hipóteses previstas, quais sejam, por suposta violação ao ordenamento 
jurídico e ocorrência de dissídio jurisprudencial.

Quanto ao primeiro fundamento, alega negativa de vigência ao art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal; artigos 7º, 8º, 9º, 11 e 1.022, II, 
parágrafo único, I do CPC, além do art. 37, §3º da Lei nº 9.096/95.

Contudo, compulsando os autos verifica-se que o recorrente não logrou demonstrar em que medida teriam ocorrido as violações aos 
citados dispositivos, que deveriam ser demonstradas de forma direta e expressa, a fim de embasar o seguimento do presente apelo.

Relativamente à suposta ofensa ao art. 37, §3º, da Lei nº 9.096/95, pela não aplicação da redação mais nova do dispositivo, o Tribunal 
Superior Eleitoral já pacificou entendimento no sentido de que essa norma não tem natureza penal, é inexistente qualquer previsão 
expressa quanto à sua retroatividade e há necessidade de respeito aos princípios da anualidade e isonomia, motivos pelos quais não haveria 
possibilidade de aplicação da retroatividade benéfica in casu.

Eis o entendimento da Corte Superior Eleitoral sobre o tema, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2010. DESAPROVAÇÃO. Agravo regimental (...)

4. É inviável a revisão da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sede extraordinária quando não é possível 
dimensionar a falha registrada no acórdão regional que fixou a sanção de suspensão de quotas do Fundo Partidário em três meses. Questão 
de ordem suscitada pelo agravante.(...)

6. A título de obiter dictum e para efeito de orientação, a regra do novo caput do art. 37 da Lei nº 9.096/95, introduzida pela Lei nº 
13.165/2015, somente pode ser aplicada na hipótese de desaprovação de contas por irregularidades apuradas nas prestações de contas 
apresentadas a partir da vigência do novo dispositivo, ou seja, a partir daquelas que vierem a ser prestadas até 30 de abril de 2016 em 
relação ao exercício atual (2015), ao passo que as sanções aplicáveis às prestações de contas referentes aos exercícios anteriores devem 
seguir a legislação vigente no momento da sua apresentação.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 6548, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume 
, Tomo 164, Data 25/08/2016, Página 35)

No que concerne ao alegado dissídio jurisprudencial, melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que não restou demonstrada a 
realização do cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas e o recorrido, atraindo a incidência do óbice 
disposto na Súmula nº 28 do TSE, veja-se:

Súmula nº 28: "A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do 
Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos 
paradigma e o aresto recorrido. "

Nesse contexto, as alegações apresentadas evidenciam panorama de mero inconformismo quanto ao mérito do julgamento e têm por 
escopo o revolvimento do conjunto fático-probatório.

A consecução dessa finalidade por meio do presente recurso constitui providência vedada na instância especial, a teor do entendimento 
também consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral e expresso em sua Súmula nº 24.

Por fim, quanto ao pedido de fracionamento da suspensão de cotas, constata-se que carece do requisito do prequestionamento, uma vez 
que a matéria não foi debatida no acórdão principal ou sequer foi aventada pelo recorrente em sede de embargos de declaração, havendo 
incidência do óbice previsto na Súmula nº 72 do TSE.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, com fulcro no artigo 278, § 1º, do Código Eleitoral. Intime-se.

Goiânia, 29 de julho de 2019.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente do TRE-GO


