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EMENTA

Eleições 2010. Agravo regimental em recurso ordinário. 

Representação. Conduta vedada. Deputado estadual. Artigo 73, 

inciso IV, da Lei n. 9.504/1997. Utilização. Centro social. Promoção 

eleitoral. Aplicação de multa e cassação de diploma. Repetição. 

Fundamentos recursais. Incidência da Súmula 182 do STJ. Agravo 

regimental desprovido.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, o relator do 

feito está autorizado a proferir decisão monocrática quando o recurso 

for intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, 

prejudicado ou contrário à jurisprudência, sem que isso confi gure 

ofensa à ampla defesa ou usurpação de competência do Plenário.

2. Mostra-se inviável o agravo regimental que não traz 

argumento novo que se sobreponha aos fundamentos lançados na 

decisão agravada. Incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Hipótese em que, a teor do conjunto probatório angariado 

aos autos, restou incontroversa a utilização, pela agravante, de centro 

social subvencionado pelo Poder Público, com o claro intuito de 

obtenção de dividendos eleitorais, mediante o oferecimento de uma 

gama de produtos e serviços gratuitos à população carente, desde 

simples curso de artesanato até assistência médica, odontológica e 

exames clínicos; tendo tal fato interferido diretamente no processo 

de formação da vontade popular no resultado das eleições, com 

gravidade sufi ciente para ensejar a aplicação das sanções de multa e 
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de cassação de diploma, de que cuidam os §§ 4º e 5º do art. 73 da 

Lei n. 9.504/1997.

4. Agravo regimental desprovido, fi cando, por conseguinte, 

prejudicado o pedido de reconsideração formulado nos autos, 

visando tornar sem efeito despacho do relator que determinara a 

comunicação imediata do decisum ao TRE.

ACÓRDÃO

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, 

em desprover o agravo regimental e, por unanimidade, julgar prejudicado o 

pedido de reconsideração, nos termos do voto da relatora.

Brasília, 16 de dezembro de 2014.

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 25.2.2015

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Senhor Presidente, 

trata-se de agravo regimental interposto pela deputada estadual Maria das 

Graças Pereira Lopes do Espírito Santo de decisão que negou seguimento 

ao seu recurso ordinário interposto de acórdão do Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio de Janeiro que, em sede de representação ajuizada pelo 

Ministério Público com vistas a apurar a prática de condutas vedadas a 

agentes públicos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar 

a agravante ao pagamento de multa fi xada no valor equivalente a 40.000 

Ufi rs, bem como à cassação do seu diploma, nos termos do art. 73, inciso 

IV e § 11, c.c. os §§ 4º e 5º, da Lei n. 9.504/1997.

Em suas razões (fl s. 1.903-1.926), a agravante alega, inicialmente, 

com fundamento em precedentes desta Corte Superior, afronta ao seu 

direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista a aplicação 

das sanções de cassação do diploma e de multa por meio de decisão 
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monocrática, “sem a possibilidade de discussão da matéria pelo órgão 

colegiado e de sustentação oral pelo advogado da agravante” (fl . 1.903).

Segue reafi rmando o equívoco do decisum agravado ao afastar a 

alegada nulidade absoluta do feito por ausência de inclusão de litisconsortes 

passivos necessários, pois, segundo afi rma, somente a atuação da agravante 

não seria sufi ciente para a confi guração da suposta prática prevista no 

art. 73, IV e § 11, da Lei n. 9.504/1997, sendo necessária também a 

participação do agente público subscritor do convênio.

Reitera que “os embargos de declaração de fl s. 1.686/1.696 não 

foram ‘satisfatoriamente apreciados’ como restou decidido pela e. Ministra 

Relatora, nem chegando a ser minimamente apreciados, o que confi gura 

recusa à prestação jurisdicional supinamente ilegal” (fl s. 1.911-1.912), com 

afronta ao art. 275, I, do Código Eleitoral, bem como ao art. 334, I, do 

Código de Processo Civil.

Sustenta ainda ter a decisão agravada passado por cima de fato 

insuperável, qual seja, o de que (fl . 1.913):

[...] as provas trazidas aos autos não se prestam a comprovar 

as imputações feitas à agravante, pois além de não demonstrarem 

qualquer ato lesivo à democracia fl uminense, são absolutamente 
nulas, pois foram produzidas perante juízo inteiramente incompetente.

Ratifi ca a alegação de não subsunção do comportamento da 

agravante ao tipo eleitoral do art. 73, inciso IV, da Lei n. 9.504/1997, 

registrando, no ponto, que a decisão objurgada não se atentou em que (fl . 

1.906):

[...] o simples fato de existirem singelas referências à agravada 

– que, por sinal, existem desde a inauguração da instituição nos 

anos 90 – não é o sufi ciente para caracterizar a subsunção à norma, 

tampouco, explicar como restaram confi guradas a lesividade e a 

gravidade da conduta.

Reafi rma, por fi m, a necessidade de aplicação da proporcionalidade 

ao caso, visto que os elementos essenciais para a subsunção entre a conduta 

e o tipo não fi caram confi gurados no presente caso, não havendo, portanto, 
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prova robusta capaz de ensejar a cassação de mandato, considerando-

se mormente a ausência de potencialidade lesiva e de gravidade dos atos 

imputados à agravante.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o 

encaminhamento do agravo ao Plenário, “permitindo-se a sustentação oral, 

em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório” (fl . 1.926), 

a fi m de que seja dado provimento ao recurso ordinário.

Às fl s. 1.948-1.949, a agravante requer que seja reconsiderado o 

despacho por mim proferido à fl . 1.932 – pelo qual determinei a imediata 

comunicação ao TRE/RJ acerca da decisão de fl s. 1.883-1.889 –, tendo 

em vista, segundo afi rma, a ausência de julgamento fi nal do feito por esta 

Corte.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): Senhor 

Presidente, verifi ca-se a tempestividade do agravo regimental, o interesse, 

a legitimidade recursal e a subscrição por advogado habilitado nos autos.

Inicialmente, consigno que, nos termos do artigo 36, § 6º, do 

Regimento Interno do TSE, o relator do feito está autorizado a proferir 

decisão monocrática quando o recurso for intempestivo, manifestamente 

inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência, 

sem que isso confi gure ofensa à ampla defesa ou usurpação de competência 

do Plenário. Nesse sentido: AgR-RO n. 306.265/RJ, rel. Min. Marcelo 

Ribeiro, publicado na sessão de 6.10.2010; e AgR-RO n. 1.924/SP, rel. 

Min. Joaquim Barbosa, publicado na sessão de 11.10.2008.

No caso dos autos, decidiu-se com base na jurisprudência do TSE, 

calcada em que o uso assistencialista, com fi nalidade eleitoreira, de centro 

social em prol de determinada candidatura consubstancia conduta vedada a 

agentes públicos em campanhas eleitorais, nos termos do art. 73, inciso IV, 

da Lei n. 9.504/1997.

Confi ram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
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Eleições 2014. Representação. Conduta vedada. Art. 73, 

incisos I, III, IV e VI, alínea b, da Lei n. 9.504/1997. Presidente da 

República. Candidata à reeleição. Bate-papo virtual. Facebook. Face 
to face. Programa “Mais Médicos”. Palácio da Alvorada. Residência 

ofi cial.

[...]

VI - A infração esculpida no inciso IV do art. 73 da Lei n. 9.504/1997, 
requesta que se faça promoção eleitoral durante a distribuição de bens e 
serviços custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

VII - O descumprimento do preceito consubstanciado no art. 

73, inciso VI, alínea b, da Lei n. 9.504/1997, pressupõe a existência 

de publicidade institucional, o que não se confunde com ato de 

campanha realizado por meio de um “bate-papo” virtual, via 

Facebook.

VIII - Extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação ao 

Partido dos Trabalhadores e improcedência dos pedidos em relação 

aos demais representados.

(Rp n. 84.890/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, 

DJE 1º.10.2014; sem grifos no original)

Representação. Conduta vedada.

- Para a confi guração da conduta vedada prevista no citado inciso 
IV do art. 73 – distribuição gratuita de bens e serviços de caráter 
social custeados ou subvencionados pelo Poder Público –, é necessário 
demonstrar o caráter eleitoreiro ou o uso promocional em favor de 
candidato, partido político ou coligação.

Agravo regimental não provido.

(AgR-REspe n. 54.275-32/PI, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJ 
9.10.2012; sem grifos no original)

Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada.

1. Correto o entendimento da Corte de origem que afastou as 

preliminares de inépcia da inicial e de julgamento extra petita, pois, 

estando os fatos descritos e os pedidos devidamente especifi cados, o 

juiz não está vinculado aos dispositivos legais utilizados na inicial, 

segundo a teoria da substanciação.
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2. O Tribunal a quo assentou que o serviço social prestado pelos 
agravantes à população não se enquadra na situação excepcional descrita 
no § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/1997, pois foi utilizado como uso 
promocional em benefício de suas campanhas eleitorais, confi gurando, 
na verdade, a conduta vedada prevista no inciso IV do art. 73 da 
referida lei.

3. Para rever esse entendimento, seria necessário o reexame de 

fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o 

óbice da Súmula n. 279 do egrégio Supremo Tribunal Federal.

(AgR-REspe n. 955.973.845/CE, rel. Min. Arnaldo Versiani, 

DJE 25.3.2011; sem grifos no original)

Recurso especial. AIJE. Conduta vedada. Art. 73, IV, da Lei n. 

9.504/1997. Violação. Abuso do poder político. Não confi guração. 

Sanção pecuniária. Princípio da proporcionalidade. Aplicação. 

Provimento parcial.

1. A utilização de veículos que se encontram a serviço da prefeitura 
do município para ostentar propaganda eleitoral de candidato confi gura 
a conduta vedada pelo art. 73, inciso IV, da Lei n. 9.504/1997.

2. A gravidade da conduta vedada determina a aplicação da 

sanção.

3. Recursos especiais parcialmente providos.

(REspe n. 35.702/SP, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE 10.5.2010; 

sem grifos no original)

Recurso Especial. Conduta vedada (art. 73, IV, da Lei n. 

9.504/1997). Não caracterizada. Reexame. Impossibilidade. 

Verbetes n. 279 e 7 das Súmulas do STF e STJ, respectivamente. 

Divergência jurisprudencial que não se evidencia.

Para a confi guração do inc. IV do art. 73 da Lei n. 9.504/1997, 
a conduta deve corresponder ao tipo defi nido previamente. O elemento 
é fazer ou permitir uso promocional de distribuição gratuita de bens 
e serviços para o candidato, quer dizer, é necessário que se utilize o 
programa social – bens ou serviços – para dele fazer promoção.

Agravo Regimental conhecido, mas desprovido.

(AgR-REspe n. 25.130/SC, rel. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, 

DJ 23.9.2005; sem grifos no original)
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Dito isso, tenho que as argumentações expendidas no agravo 

regimental não infi rmam os fundamentos insertos na decisão hostilizada, 

não ensejando a reforma pretendida.

Transcrevo, no que interessa, da decisão agravada, ipsis litteris (fl s. 

1.886-1.899):

No caso, trata-se de representação ajuizada pelo Ministério 

Público Eleitoral contra Maria das Graças Lopes Pereira do Espírito 

Santo, eleita deputada estadual nas eleições de 2010. Sustenta 

violação ao art. 73, incisos II, III e IV, e parágrafos 10 e 11, da Lei n. 

9.504/1997, sob a alegação de conduta vedada aos agentes públicos 

em decorrência das atividades do centro social “Grupo Comunitário 

Equipe Jorge Pereira – GCE”, instituição destinada ao oferecimento 

de diversos tipos de bens e serviços gratuitos à população.

Julgada procedente em parte a representação, foi interposto o 

presente recurso, que ora passo a analisar.

1. Análise das Preliminares

1.1. Nulidade por ausência de litisconsorte passivo necessário

Argumenta a recorrente que o agente público, a quem se atribui 

a conduta vedada, é litisconsorte passivo necessário em representação 

proposta contra eventuais benefi ciários. Para tanto, cita alguns 

precedentes jurisprudenciais.

Atribui o Ministério Público à recorrente a prática de conduta 

vedada decorrente do exercício do seu cargo de deputada estadual 

do Rio de Janeiro e do vínculo que possui com o centro social, na 

condição de mandatária de fato da entidade assistencialista.

À guisa de exemplo, peço vênia para transcrever trecho da peça 

inicial, no verso da fl . 12, in verbis:

Em última análise, a candidata faz cortesia com o chapéu 

alheio. Atende o benefi ciário, fatura politicamente com este 

atendimento, mas insere o paciente na rede pública, valendo-

se da facilidade decorrente da sua condição de parlamentar 

e dos profi ssionais médicos da rede pública que também 

trabalham no centro, sejam voluntários ou não.
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A aferição da legitimidade passiva toma por referência a alegação, 
em tese, de que a parte ré violou determinado direito ou preceito 
normativo à vista do exposto pelo demandante, sem, contudo, 
ingressar no mérito da causa. Há de se relevar, portanto, a pertinência 
subjetiva da demanda em função da relação jurídico-material 
deduzida pelo autor.

A orientação jurisprudencial destacada pela recorrente não se 
aplica ao caso sob exame. Isto porque, como dito, o agente público 
e o benefi ciário do alegado abuso de poder, na espécie “conduta 
vedada”, é a mesma pessoa, a deputada estadual Graça Pereira.

A corroborar tal assertiva, o seguinte trecho das contrarrazões 
aviadas pelo Ministério Público, in verbis (fl . 1.760):

No caso em tela, pelos documentos coligidos aos autos, 
comprovou-se que a fi lantropia da recorrente era, em parte, 
subvencionada por bens públicos, advindos de convênio 
fi rmado com a Secretaria de Educação do Município do 
Rio de Janeiro. Contudo, não foi o repasse da verba que 
caracterizou a conduta vedada, mas sim o seu emprego na 
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, 
para fi ns de promoção da recorrente, então candidata.

Logo, não há que se cogitar de ausência de litisconsorte necessário.

1.2. Nulidade do acórdão regional por falta de apreciação dos 
embargos

Aqui, diversamente do que sustentado, os embargos de declaração 
foram satisfatoriamente apreciados pelo TRE/RJ às fl s. 1.700-1.703.

Com efeito, não está o juiz ou tribunal obrigado a apreciar, na 
decisão, todos os pontos suscitados pela parte. A solução integral 
da controvérsia, com fundamento sucinto, mas sufi ciente, não 
caracteriza ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral, tampouco ao 
art. 535 do Código de Processo Civil. A propósito, leia-se o julgado 
abaixo oriundo desta Corte Superior:

Embargos de declaração. Recurso ordinário. Ausência de 
omissão, obscuridade ou contradição. Premissas fáticas do 
julgamento fundamentadas nas provas dos autos. Pretensão 
de rediscutir matéria. Embargos rejeitados.
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1. A rediscussão de matéria já decidida não se enquadra 

no cabimento dos embargos declaratórios (artigo 535 do 

Código de Processo Civil).

2. O julgador não está obrigado a responder a cada um 
dos argumentos lançados pelas partes, mas somente aqueles que 
fundamentam o seu convencimento.

3. Embargos rejeitados.

(EDclRO n. 1.497/PB, Rel. Ministro Eros Grau, DJ 
24.3.2009, sem grifos no original)

Na mesma esteira do Tribunal Superior Eleitoral, o Superior 

Tribunal de Justiça assim se manifestou sobre o tema:

Embargos de declaração no agravo regimental no recurso 

especial. Erro material. Correção. Omissão, contradição e 

obscuridade. Não ocorrência. Manifestação fundamentada 

do acórdão recorrido sobre todos os pontos suscitados no 

agravo regimental. Embargos declaratórios parcialmente 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para simples correção de 

erro material.

1. Corrigido o erro material, no mais, o acórdão recorrido 

não foi omisso, contraditório ou obscuro, manifestando-

se fundamentadamente sobre todas as questões relevantes 

suscitadas nos autos.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão 
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos 
alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender 
necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre 
convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou 
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do 
pretendido pela parte.

3. Não há, portanto, falar em omissão no julgado, 

estando ausentes os requisitos autorizadores dos embargos 

declaratórios, previstos no art. 535 do Código de Processo 

Civil.

4. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem 

efeitos infringentes, para simples correção de erro material.
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(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.141.121/SP, Rel. 

Ministro Campos Marques, Desembargador convocado do 

TJ/PR, DJ 10.5.2013, sem grifos no original)

De qualquer forma, ainda que existente fosse o alegado vício, 

é certo que, no recurso ordinário, a prova é reapreciada à exaustão 

por este Tribunal, circunstância que fulmina qualquer hipótese de 

nulidade.

A discussão terminológica sobre o que fora utilizado pelo 

Tribunal fl uminense, ao mencionar a “prova pública e notória”, não 

conduz a qualquer resultado prático.

O Tribunal de origem não inovou a ordem processual nem 

criou uma “fi gura inédita”. A expressão por ele utilizada soa muito 

mais como atecnia redacional do que um fundamento jurídico em 

si mesmo.

1.3. Nulidade das provas por incompetência do juízo da 
fi scalização da propaganda eleitoral

Nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 41 da Lei n. 

9.504/1997 e dos parágrafos 1º e 2º do art. 76 da Resolução-TSE n. 

23.191/2009, vigente àquela época, cabe à Justiça Eleitoral exercer 

o poder de polícia da propaganda, independente de provocação dos 

legitimados para propor a ação de representação.

Trata-se de atividade administrativa, exercida ex offi  cio, destinada 

a coibir e fazer cessar os abusos e práticas ilegais no exercício do 

direito do partido político, coligação ou candidato de fazer a 

propaganda eleitoral.

Não se duvida que o objetivo da propaganda eleitoral é a captação 

lícita de votos. Logo, a regularidade da propaganda eleitoral, assim 

como todo o processo eleitoral, se reveste de questão de ordem 

pública, necessária para a preservação da igualdade da disputa e da 

legitimidade das eleições.

Portanto, se o juiz eleitoral tiver ciência de notícia de propaganda 

eleitoral irregular deve adotar as medidas necessárias para a fi scalização 

do que chegou ao seu conhecimento e, se for o caso, determinar a 

imediata cessação da ilegalidade.

Neste sentido, leia-se o disposto no art. 249 do CE:
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Art. 249. O direito de propaganda não importa restrição 

ao poder de polícia quando este deva ser exercido em 

benefício da ordem pública.

No caso em análise, a prova foi colhida a partir de notícias de 

propaganda eleitoral irregular no centro social vinculado à recorrente.

Muito embora o juiz da 188ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro 

tenha mencionado os fundamentos legais para a coibição do abuso de 

poder, assunto alheio à sua competência, que se limita à fi scalização 

da propaganda, verifi co que Sua Excelência também adotou como 

razões de decidir a possível propaganda eleitoral em desacordo com 

a lei, fato que torna absolutamente legítima a decisão proferida às 

fl s. 62-74.

Confi ra-se, por pertinente, o seguinte trecho do decisum (fl . 73):

No mais, delineia-se neste caso especial ofensa às regras 

da propaganda eleitoral, somente permitida após 6 de julho, 

pois, constam dos autos as fotografi as de fl s. 41/44, indicando 

a realização de uma “Ação Social”, a realizar-se no próximo 

dia 14 de junho, a partir das 9 horas da manhã, na qual serão 

oferecidos brindes e inúmeros serviços à população, como 

aplicação de fl úor, corte de cabelo e aferição de pressão 

arterial.

Ora, uma tal situação viola a legislação eleitoral, inclusive 

no tema da propaganda eleitoral, notadamente na hipótese 

em que a pretensa candidata Graça Pereira se faça presente 

no referido evento, caracterizando situação de burla à 

vedação de propaganda eleitoral e ofensa à vedação de doação 

de vantagem a eleitor, o que pode caracterizar, a depender 

de atividades investigativas outras a cargo da Procuradoria 

Regional Eleitoral, inclusive à captação ilícita de sufrágio.

Argumenta a recorrente que nenhuma propaganda eleitoral foi 

verifi cada no Centro Social GCE.

Ocorre que a existência ou não de propaganda irregular depende 

de diligências, pois o juiz eleitoral não possui a capacidade de antever 

o resultado das buscas. Ou seja, não encontrar propaganda eleitoral 

não torna nula ou de qualquer outra forma viciada a decisão do juízo 
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fi scalizatório.

Além disso, tenho adotado o entendimento de que se apresenta 

juridicamente aceitável a constatação, em âmbito de busca e 

apreensão de material irregular de propaganda, de outros fatos que 

possam caracterizar abuso de poder econômico e/ou político, ou, 

ainda, captação ilícita de sufrágio, prática de condutas vedadas, 

bem como arrecadação e gastos ilícitos de campanha. Neste caso, a 

apreensão de documentos e outros objetos se prestaria como prova 

documental apta a instruir a investigação judicial eleitoral ou a 

representação, conforme o caso.

Correta, portanto, a douta Magistrada integrante do TRE que, 

ao rejeitar esta preliminar, consignou (fl . 1.675v.):

A preliminar arguida é, pois, infundada, já que a 

determinação de realização de diligências decorreu do 

exercício do poder de polícia do Juízo da Fiscalização da 

Propaganda Eleitoral. Verifi ca-se, assim, não ter havido 

qualquer irregularidade na atuação daquele magistrado, que 

redundou na busca e apreensão de diversos documentos.

Desse modo, voto no sentido de que seja rejeitada 

a preliminar, referente à incompetência do Juízo da 

Fiscalização Eleitoral, e, em consequência, de nulidade das 

provas colhidas.

Isso posto, rejeito as preliminares.

2. Mérito

No caso, o TRE do Rio de Janeiro, por maioria, aplicou à 

recorrente as penas de multa de 40.000 (quarenta mil) Ufi rs e de 

cassação do diploma.

Apesar de constar no acórdão que o Tribunal julgou procedente 

a representação, a decisão foi de parcial procedência. Isto porque 

a Corte Regional acolheu, apenas em parte, os fundamentos da 

representação.

Segundo consta da petição inicial, entende o Ministério Público 

que a recorrente infringiu os incisos II, III e IV do art. 73 da Lei 

n. 9.504/1997. Entretanto, o acórdão reconheceu o pedido apenas 
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quanto aos fundamentos do inciso IV, oportunidade na qual rejeitou 

os demais.

O Ministério Público Eleitoral não recorreu. Logo, em relação 

aos fatos que envolvem a incidência dos incisos II e III do art. 73 

da Lei n. 9.504/1997, o acórdão transitou em julgado e, por esta 

razão, o recurso ordinário versa exclusivamente sobre o inciso IV 

desse dispositivo legal.

Eis o texto normativo em comento:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou 

não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de 

candidato, partido político ou coligação, de distribuição 

gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou 

subvencionados pelo Poder Público;

A recorrente admite que o Centro Social GCE possui convênio 

com o Município do Rio de Janeiro para subsidiar parte das 

atividades da associação, que é reconhecida como entidade de 

interesse municipal. Entretanto, nega que, na condição de deputada 

estadual, tenha auferido proveito eleitoral das atividades assistenciais 

e que os fatos constatados não confi guram ilícito apto a ensejar a 

aplicação de qualquer penalidade.

No voto, a eminente magistrada relatora assim consignou (fl . 

1.678), in verbis:

[...] restou comprovada não só a vinculação nominal 

da representada ao Grupo Comunitário GCE, em ano 

eleitoral, como, também, que a referida instituição era, de 

fato, subvencionada pelo Poder Público, o que faz com que a 

conduta narrada na petição inicial se adéque ao tipo previsto 

no art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/1997.

Destaque-se, nesse sentido, que a referida instituição 

mantém convênio com a Secretaria Municipal do Rio de 

Janeiro, através do qual, no ano de 2010, recebeu mais de 

R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), somados aos repasses 
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destinados a diversas unidades do Centro Social (unidades 

Vila Joaniza, Nossa Senhora das Graças, Guarabu, Colônia 

Z10, Cocotá e Bancários), conforme demonstram os Termos 

de Convênio de fl s. 1.454/1.505.

Há, portanto, comprovação inequívoca de que o Grupo 

Comunitário GCE, no ano eleitoral de 2010, recebeu do 

Poder Público, de forma direta, verbas públicas para a sua 

manutenção. A entidade, apesar de ser pessoa jurídica de 

direito privado, sem fi ns lucrativos, não só foi declarada de 

utilidade pública, como é mantida, ao menos em parte, por 

recursos públicos, o que faz incidir ao caso o tipo previsto no 

art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/1997.

Deve-se ressaltar, por outro lado, que os profi ssionais 

de saúde que atuam no centro social realizam, ainda, o 

encaminhamento facilitado de pacientes do Centro Social 

à rede pública de saúde, através de receituários e guias de 

referência, devidamente assinados, do Sistema Único de 

Saúde – SUS e do Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia (fl s. 02/102 do Anexo VIII e fl s. 25/26 do Anexo 

IX), conduta que se enquadra na proibição prevista no art. 

73, IV, da Lei n. 9.504/1997.

Isso porque, ao se conceder aos benefi ciários do Centro 

Social, nominalmente vinculado à representada, o acesso 

facilitado e diferenciado ao sistema público de saúde, há, no 

caso, o oferecimento de benefício que, na verdade, é prestado 

pelo Poder Público, o que é vedado pelo inciso IV, do art. 73, 

da Lei n. 9.504/1997.

De fato, pela documentação de fl s. 1.454 a 1.505, o Centro 

Comunitário GCE recebeu os seguintes valores dos cofres da 

Municipalidade do Rio de Janeiro:

N. do Convênio Período de vigência Valores dos repasses

44/09 1.7.2009 a 30.6.2011 312.000,00

44/09 (aditivo) - 384.000,00

45/09 1.7.2009 a 30.6.2011 374.400,00
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95/11 (aditivo ao 

45/09)

1.7.2011 a 30.6.2013 460.800,00

46/09 1.7.2009 a 30.6.2011 374.400,00

46/09 (aditivo) - 460.800,00

47/09 1.7.2009 a 30.6.2011 156.000,00

48/09 1.7.2009 a 30.6.2011 390.000,00

96/11 (aditivo ao 

48/09)

1.7.2011 a 30.6.2013 480.000,00

49/09 30.6.2009 a 30.6.2011 218.400,00

TOTAL 30.6.2009 a 30.6.2013 3.610.800,00

Como se vê, no período acima indicado, que engloba o ano de 

2010, o Centro Social GCE recebeu mais de 3,6 milhões de reais 

do Erário Municipal do Rio de Janeiro para custear parte de suas 

atividades assistenciais, de forma que não pende qualquer dúvida 

quanto à existência da subvenção pública.

Resta avaliar se a recorrente fez ou permitiu o uso promocional 

dessas benesses em favor de sua candidatura.

Da prova colhida é possível concluir que existe forte vinculação 

do Centro Social GCE à deputada Graça Pereira, não apenas a 

vinculação nominal, mas uma ligação estreita e de associação das 

atividades assistenciais e políticas.

O primeiro documento que evidencia esse forte liame político-

assistencialista é o de fl . 25, no qual o servidor Pedro Alexandre 

registrou o seguinte, in verbis:

Em atendimento à determinação judicial fomos ao local, 

onde constatamos um grande fl uxo de pessoas, sendo um 

Centro Social de enorme tamanho e muito movimento, 

sendo que da própria rua se pode ver a parte do atendimento 

com enormes arquivos, sendo que conversando com diversas 

pessoas ali em frente ao Centro Social todos têm conhecimento 

que aquele Centro Social pertence a Graça Pereira; que logo 

na entrada é possível ver um aviso indicando o site de Graça 

Pereira e falando para as pessoas visitarem aquele site.
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Tais declarações foram ratifi cadas integralmente no depoimento 

de fl s. 589-590.

À fl . 102, é legível o cartaz no interior do centro social com os 

seguintes dizeres:

A Deputada Graça Pereira Convida Você a Acompanhar o 

seu Trabalho através de sua Página na Internet.

Acesse:

www.gracapereira.com.br

Deixe seu Recado, Sugestão, Dúvida e também sua Crítica.

No site www.gracapereira.com.br, acessado em 11.6.2010, 

às vésperas do início da campanha eleitoral para a qual foi eleita, 

a recorrente informa, dentre muitas outras ações políticas e 

parlamentares, que fundou em 1983 o Grupo Comunitário Equipe 

Jorge Pereira (que leva o nome de seu marido), entidade fi lantrópica, 

assistencial e de utilidade pública que presta atendimento gratuito à 

população (fl s. 45-46).

Informa esta mesma página do site que o centro social possui 

seis creches, as quais acolhem setecentas crianças, onde são 

disponibilizadas quatro refeições diárias e assistências médica e 

odontológica. Além disso, o centro social oferece atendimento nas 

áreas de odontologia, cardiologia, oftalmologia geral, pediatria, 

fi sioterapia, laboratório de análises clínicas, doações de cadeiras de 

rodas, ginecologia, aplicação de fl úor (fl . 46), psicologia e urologia 

(fl . 59).

Convém acrescentar que o Centro Social GCE oferece ainda 

cursos de artesanato, pintura em tela e tecido, crochê, bordado, 

biscuit, ginástica e alongamento para a terceira idade (fl . 128), 

bonecas de pano, caixas decoradas, reciclagem de jornal e revista, 

arranjo fl oral (fl . 114) e, também, armazena medicamentos (fl . 123).

No Jornal da Ilha (Ilha Notícias), que aborda as notícias do 

reduto eleitoral da recorrente (Ilha do Governador), veiculou-se 

no dia 11.6.2010 a notícia de que o Grupo Comunitário Equipe 

Jorge Pereira, cuja fundadora é a deputada Graça Pereira, comemora 

durante café da manhã do dia 14.6.2010 os seus vinte e sete anos de 

fundação (fl . 47).
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A testemunha Vilma Carrielo Brandão declarou à fl . 857 que, 
embora não saiba dizer se a deputada possui centro de assistência 
na estrada do Galeão, “ouviu dizer que a deputada mantém creches 
com o governo” e “que a propaganda nessas creches é feita em época 
de eleição, sendo que a deputada chegou a falar na televisão que os 
eleitores devem tratar bem as crianças”. Disse, ainda, a testemunha, 
in verbis:

[...] que é comentário entre as empregadas e donas de casa 
que as creches são da Graça e “tem tudo”, como médicos e 
dentistas e as crianças são bem cuidadas em decorrência do 
trabalho da Graça; que não sabe se há propaganda da Graça 
nos prédios onde funcionam referidas creches, mas as pessoas 
comentam que os fi lhos frequentam “a Graça”.

(sem grifos no original)

A testemunha Marcos Macedo Montessoro declarou, fl s. 
1.221-1.223, “que conhece a representada de seu bairro (Ilha do 
Governador), [...] que é morador da Ilha do Governador há 46 anos e 
sabe dizer que a Sra. Graça Pereira tem vínculo político com o local”. 
Também afi rmou “que o depoente e toda a comunidade insulana têm 
conhecimento de que a representada possui um centro social no local” 
(sem grifos no original).

À fl . 54, vê-se, na fotografi a das dependências do GCE, que 
existem o “Grupo de Artes Graça Pereira” e a “Biblioteca Graça 
Pereira”.

À fl . 124, aparece um cartaz de divulgação de “ação social” e nele 
a expressão: “Fundadora: Graça Pereira”.

Foi apreendida nas dependências do Centro Social GCE grande 
quantidade de currículos com os respectivos números dos títulos de 
eleitor (Anexos 1 a 4), além de receituários para a confecção de óculos 
de grau (Anexo 5), cartões de natal com o nome da deputada Graça 
Pereira (Anexo 6, fl s. 2 e 3), demonstrativos de votação (Anexo 8), 
cópias de documentos de identidade e títulos de eleitor (Anexo 10) 
e demonstrativo de votação por zonas eleitorais nas eleições de 2006 
(Anexo 12), dentre tantos outros documentos.

A afi rmação da recorrente de que não possui centro social, mas 
apenas comparece a alguns eventos, não condiz com a realidade que 

dos autos se extrai.
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Percebe-se, pela prova, que há elementos de convicção que 
relacionam o Centro Social GCE à deputada Graça Pereira e, na 
via de retorno, a divulgação da própria deputada que a remete ao 
referido centro. À guisa de exemplo, no centro social há um cartaz 
que menciona o site da deputada Graça Pereira e no site existe a 
informação de que ela fundou o centro social que atende mais 
de setecentas crianças e oferece uma gama de serviços gratuitos à 
população carente. Para a testemunha Vilma Brandão e demais 
moradores daquela região, o centro social se confunde com a própria 
pessoa da deputada (fl . 857), tão forte é o vínculo.

Não bastassem todas essas evidências, na fachada do centro social 
consta a informação inverídica de que a associação não recebe ajuda 
dos governos federal, estadual e municipal (fl s. 26-27), fato que 
incute nas pessoas em geral a ideia de que seus gestores são os únicos 
responsáveis pelos serviços prestados e, consequentemente, recolhem 
eles sozinhos os frutos das benesses que proporcionam.

Portanto, não se trata apenas de um cartaz, de “meros papeluchos” 
(fl . 1.723), de singela homenagem à fundadora ou de simples 
inscrição do nome na entrada da biblioteca; há de fato uma estreita 
ligação entre a atividade política e assistencial, de forma a evidenciar 
um cenário que afronta seriamente o ordenamento jurídico vigente 
e corrompe o resultado da eleição.

Por outro lado, seria minimamente ingênuo acreditar que a 
deputada Graça Pereira desconhece todas essas práticas, todos esses 
vínculos. Os diretores do centro social são seus familiares: George 
Felipe Lopes do Espírito Santo Pereira de Souza (Presidente), Geórgia 
Bianka Lopes do Espírito Santo Pereira de Souza (Conselheira 
Fiscal), Georgina Conceição de Barros Gouveia (Vice-Presidente) e 
Joel Pereira de Souza (Diretor Financeiro), fato não rechaçado pela 
recorrente (fl s. 94-95).

Ou seja, a recorrente conhece a perfeita dimensão da ação 
assistencial e o vínculo que carrega com seu nome, o que torna 
injustifi cável qualquer negação neste sentido.

Por tudo que se apurou ao longo da instrução processual, 
considero preenchidos os requisitos legais que tipifi cam o inciso 
IV do art. 73 da Lei n. 9.504/1997, uma vez que a deputada faz, 
ou permite que se faça, uso promocional de seu nome à custa da 
atividade assistencial subvencionada pelo Erário municipal. Nesse 
sentido:
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Representação. Conduta vedada.

- Para a confi guração da conduta vedada prevista no 

citado inciso IV do art. 73 - distribuição gratuita de bens e 

serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo 

Poder Público -, é necessário demonstrar o caráter eleitoreiro 

ou o uso promocional em favor de candidato, partido político 

ou coligação. Agravo regimental não provido.

(AgR-REspe n. 54.275-32/PI, Rel. Ministro Arnaldo 

Versiani, DJ 9.10.2012)

Resta aferir se a conduta tende a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais.

A partir das fotografi as, declarações de testemunhas e demais 

documentos que dos autos constam, é fácil concluir que o Centro 

Social GCE possui larga estrutura e disponibiliza à população carente 

uma gama de produtos e serviços gratuitos, desde simples curso de 

artesanato até assistência médica, odontológica e exames clínicos. 

Consoante reconhecido pela própria deputada Graça Pereira em seu 

site pessoal, trata-se de um centro que acolhe mais de 700 crianças 

em 6 creches.

Para tamanha estrutura, o centro social recebe consideráveis 

aportes fi nanceiros do poder público, que ultrapassaram 3,6 milhões 

de reais em apenas três anos de convênio.

Por tais razões, o vínculo da deputada com o Centro Social GCE 

tende a afetar o resultado das eleições. Não exige a lei, contudo, prova 

de que a conduta vedada seja determinante quanto ao resultado do 

pleito, bastando sua tendência a desequilibrar um princípio basilar 

do Direito, a igualdade.

No julgamento do Recurso Especial n. 36.045 (42.897-25)/MG, 

de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, DJ 11.6.2014, 

decidiu esta Corte:

[...] Representação. Conduta vedada. Potencial lesivo. 

Ante o silêncio da norma de regência, é impróprio colar-

se à incidência a necessidade de o ato mostrar-se com 

potencialidade a ponto de desequilibrar a disputa eleitoral. 

[...]
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Por fi m, pleiteia a recorrente, em caráter subsidiário, a aplicação 

exclusiva da pena de multa.

É cediço que “a gravidade da conduta vedada determina a 

aplicação da sanção” (REspe n. 35.702 [42.578-57]/SP, Rel. 

Ministro Marcelo Ribeiro, DJ 10.5.2010).

Na situação em análise, considero gravíssimos os fatos provados.

Com efeito, não se pode admitir que um cidadão colha frutos 

políticos do assistencialismo subvencionado pelo Poder Público, a 

demonstrar uma relação de troca à custa do Erário. Tal prática de 

aproveitamento político revela nocividade ao regime democrático 

e aos fundamentos da nossa República, pois vai buscar na miséria 

alheia a fonte dos louros políticos.

Sendo assim, a penalidade de cassação do diploma e multa se 

apresenta adequada à conduta, dada a magnitude do Centro Social 

GCE, de cuja estrutura a Recorrente dolosamente se valeu para a 

obtenção de sucesso no indigitado pleito eleitoral.

Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 36, § 6º, do 

Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento 

ao recurso ordinário.

De acordo com a motivação da decisão agravada, cotejada com as 

razões constantes do agravo, tem-se que a agravante apenas reafi rma os 

argumentos aduzidos no apelo nobre, sem trazer outros sufi cientes para 

infi rmar os fundamentos expendidos na decisão agravada.

Consoante a jurisprudência desta Corte:

[...] A simples remissão a argumentos já analisados na decisão 

agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja, no agravo 

regimental, qualquer elemento novo que seja apto a infi rmá-la, atrai 

a incidência do Enunciado n. 182 da Súmula do STJ.

[...].

(AgR-AI n. 3543-56/RJ, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE 

14.3.2011)

De todo modo, como assinalado na decisão agravada, não há falar 

aqui em ausência de litisconsorte necessário, visto que as fi guras do agente 



191

Ministros do STJ no TSE - Ministra Maria Thereza de Assis Moura

público e do benefi ciário do alegado abuso de poder, na espécie conduta 

vedada, concentraram-se unicamente na pessoa da agravante, sendo, 

portanto, de todo irrelevante a participação do agente público subscritor do 

convênio para a confi guração da suposta prática prevista no art. 73, IV e § 

11, da Lei n. 9.504/1997.

A propósito, vale ressaltar das contrarrazões e do parecer ofertados 

pelo MPE, respectivamente, às fl s. 1.760 e 1.789:

No caso em tela, pelos documentos coligidos aos autos, 

comprovou-se que a fi lantropia da recorrente era, em parte, 

subvencionada por bens públicos, advindos de convênio fi rmado 

com a Secretaria de Educação do Município do Rio de Janeiro. 

Contudo, não foi o repasse da verba que caracterizou a conduta 

vedada, mas sim o seu emprego na distribuição gratuita de bens 

e serviços de caráter social, para fi ns de promoção da recorrente, 

então candidata.

[...] a conclusão lógica sobre o tipo legal do inciso IV do art. 

73 da Lei n. 9.504/1997 é de que, se o próprio candidato é o 

responsável e o benefi ciário da distribuição promocional de bens e 

serviços subvencionados pelo Poder Público, é ele o responsável e o 

benefi ciário da conduta vedada – precisamente este o caso dos autos.

Lado outro, também se assentou não ter o acórdão regional sido 

omisso no tocante à alegação trazida pela agravante de que o Tribunal de 

origem teria inovado a ordem jurídica ao criar o instituto da “prova pública 

e notória” (fl . 1.889), como forma de se superar a ausência de provas e 

embasar a condenação imposta.

A referida alegação, em verdade, constitui mera pretensão de 

rediscutir matéria já devidamente enfrentada de forma desfavorável aos 

interesses da agravante.

Enfatize-se que a discussão terminológica sobre o que fora utilizado 

pelo Tribunal fl uminense, ao mencionar a “prova pública e notória” (fl . 

1.760v.), não conduz a qualquer resultado prático. O Tribunal de origem 

não inovou a ordem processual nem criou uma “fi gura inédita”. A expressão 

por ele utilizada soa muito mais como atecnia redacional do que como um 

fundamento jurídico em si mesmo.
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Ressalte-se mais uma vez, por pertinente, das contrarrazões 

apresentadas pelo MPE que (fl . 1.760v.):

[...] a tese da recorrente fundamenta-se tão somente na utilização 

da expressão acima grifada, conquanto da leitura do texto impugnado 

se infere claramente que se faz referência à prova consistente em fatos 

públicos e notórios, qual seja, a quantidade de votos auferida pela 

representada na região em que funcionava a entidade assistencialista 

a ela vinculada e por meio da qual foram praticadas as condutas 

vedadas em tela. Vale dizer que tais dados estão disponíveis no sítio 

eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral.

Do mesmo modo, não merece guarida a alegação de nulidade 

dos elementos de convicção existentes nos autos, em razão de terem sido 

colhidos a partir de diligência de busca e apreensão determinada pelo juízo 

de fi scalização da propaganda, que seria incompetente para tanto.

A propósito, extrai-se do aresto regional que (fl . 1.675v.):

A preliminar arguida é, pois, infundada, já que a determinação de 

realização de diligências decorreu do exercício do poder de polícia do 

Juízo da Fiscalização da Propaganda Eleitoral. Verifi ca-se, assim, não 

ter havido qualquer irregularidade na atuação daquele magistrado, 

que redundou na busca e apreensão de diversos documentos.

Com efeito, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão, 

visto que as medidas adotadas pelo Juízo Eleitoral, perante a informação 

de existência de propaganda eleitoral irregular no referido centro social e 

relacionado-a à então deputada estadual e potencial candidata a reeleição, 

Maria das Graças Pereira Lopes do Espírito Santo, ora agravante, foram 

respaldadas pelo poder de polícia que lhe é conferido pelo Código Eleitoral, 

mormente a teor do que disposto nos seus artigos 35, inciso XVII, 242, 

parágrafo único, e 249. In verbis:

Art. 35. Compete aos juízes:

[...]

XVII - tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os 

atos viciosos das eleições;
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Art. 242 [...]

Parágrafo único: Sem prejuízo do processo e das penas 

cominadas, a Justiça Eleitoral adotará medidas para fazer impedir 

ou cessar imediatamente a propaganda realizada com infração do 

disposto neste artigo.

Art. 249. O direito de propaganda não importa restrição ao 

poder de polícia quando este deva ser exercido em benefício da 

ordem pública.

No que tange ao mérito propriamente dito, repiso não merecer 

reparos a decisão da Corte Regional quanto à caracterização da indigitada 

conduta vedada, pois, em conformidade com as provas dos autos, é possível 

concluir que existe forte vinculação do Centro Social GCE à deputada 

Maria das Graças Pereira, não apenas a vinculação nominal, mas uma 

ligação estreita e de associação das atividades assistenciais e políticas, 

tornando-as, consequentemente, indissociáveis.

Ressalto, no ponto, do decisum agravado (fl s. 1.896-1.897):

Foi apreendida nas dependências do Centro Social GCE grande 

quantidade de currículos com os respectivos números dos títulos de 

eleitor (Anexos 1 a 4), além de receituários para a confecção de óculos 

de grau (Anexo 5), cartões de natal com o nome da deputada Graça 

Pereira (Anexo 6, fl s. 2 e 3), demonstrativos de votação (Anexo 8), 

cópias de documentos de identidade e títulos de eleitor (Anexo 10) 

e demonstrativo de votação por zonas eleitorais nas eleições de 2006 

(Anexo 12), dentre tantos outros documentos.

A afi rmação da recorrente de que não possui centro social, mas 

apenas comparece a alguns eventos, não condiz com a realidade que 

dos autos se extrai.

Percebe-se, pela prova, que há elementos de convicção que 

relacionam o Centro Social GCE à deputada Graça Pereira e, na 

via de retorno, a divulgação da própria deputada que a remete ao 

referido centro. À guisa de exemplo, no centro social há um cartaz 

que menciona o site da deputada Graça Pereira e no site existe a 

informação de que ela fundou o centro social que atende mais 

de setecentas crianças e oferece uma gama de serviços gratuitos à 

população carente. Para a testemunha Vilma Brandão e demais 
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moradores daquela região, o centro social se confunde com a própria 

pessoa da deputada (fl . 857), tão forte é o vínculo.

Não bastassem todas essas evidências, na fachada do centro social 

consta a informação inverídica de que a associação não recebe ajuda 

dos governos federal, estadual e municipal (fl s. 26-27), fato que 

incute nas pessoas em geral a ideia de que seus gestores são os únicos 

responsáveis pelos serviços prestados e, consequentemente, recolhem 

eles sozinhos os frutos das benesses que proporcionam.

Portanto, não se trata apenas de um cartaz, de “meros papeluchos” 

(fl . 1.723), de singela homenagem à fundadora ou de simples 

inscrição do nome na entrada da biblioteca; há de fato uma estreita 

ligação entre a atividade política e assistencial, de forma a evidenciar 

um cenário que afronta seriamente o ordenamento jurídico vigente 

e corrompe o resultado da eleição.

Por outro lado, seria minimamente ingênuo acreditar que a 

deputada Graça Pereira desconhece todas essas práticas, todos esses 

vínculos. Os diretores do centro social são seus familiares: George 

Felipe Lopes do Espírito Santo Pereira de Souza (Presidente), Geórgia 

Bianka Lopes do Espírito Santo Pereira de Souza (Conselheira 

Fiscal), Georgina Conceição de Barros Gouveia (Vice-Presidente) e 

Joel Pereira de Souza (Diretor Financeiro), fato não rechaçado pela 

recorrente (fl s. 94-95).

Ou seja, a recorrente conhece a perfeita dimensão da ação 

assistencial e o vínculo que carrega com seu nome, o que torna 

injustifi cável qualquer negação neste sentido.

Por fi m, tenho que restou caracterizada a interferência dos fatos 

no processo de formação da vontade popular no resultado das eleições, 

com gravidade sufi ciente para ensejar a aplicação das sanções impostas à 

agravante.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o centro social em 

questão, composto por 3 unidades de atendimento e 6 creches comunitárias, 

foi utilizado como braço eleitoral da agravante, com o claro intuito de 

obtenção de dividendos eleitorais, mediante o oferecimento de uma gama 

de produtos e serviços gratuitos à população carente, desde simples curso 

de artesanato até assistência médica, odontológica e exames clínicos. 

Tanto que, “de um total de 38 mil votos que a candidata obteve, na Ilha 
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do Governador, onde é situado o centro social em questão, [...] a referida 

candidata obteve 28 mil votos, o que representa 80% do total” (fl . 1.683).

Na ausência, portanto, de argumento apto a afastar as razões 

consignadas no decisum impugnado, a decisão deve ser mantida por seus 

próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, fi cando, 

por conseguinte, prejudicado o pedido de reconsideração formulado pela 

agravante às fl s. 1.948-1.949, visando tornar sem efeito o despacho desta 

relatora que havia determinado a comunicação imediata do decisum ao 

TRE.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N. 442-08 – CLASSE 32 – 
ALAGOAS (Maragogi)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Fernando Sérgio Lira Neto

Advogados: Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro – OAB: 25341/DF 

e outros

Recorrente: Partido Progressista (PP) – Nacional

Advogado: Henrique Correia Vasconcellos – OAB: 8004/AL

Recorrente: Ministério Público Eleitoral

Recorridos: Luiz Henrique Peixoto Cavalcante e outros

Advogados: Flávio Henrique Unes Pereira – OAB: 31442/DF e  

                    outros

EMENTA

Eleições 2012. Recursos especiais. Ação de Investigação Judicial 

Eleitoral (AIJE). Cargos de prefeito e vice-prefeito. Captação ilícita de 

sufrágio. Condutas vedadas. Arrecadação e gasto ilícito de recursos. 

Abuso dos poderes político e econômico. Sentença reformada. Juízo 

de improcedência pelo Regional. Alegação de ofensa aos arts. 275, I, 
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do Código Eleitoral, 30-A e 73, V, da Lei n. 9.504/1997 e 22 da Lei 

Complementar n. 64/1990. Não ocorrência. Dissídio jurisprudencial 

não demonstrado. Recursos especiais desprovidos.

1. Com o acolhimento dos embargos de declaração pelo 

Tribunal de origem, a contradição apontada pelos recorrentes 

foi devidamente esclarecida, sem a necessidade de atribuição de 

efeitos modifi cativos ao recurso integrativo. Não bastasse isso, o 

reconhecimento da persistência do aludido vício no referido julgado 

em nada traria proveito aos recorrentes, cujo pedido deduzido no 

recurso especial não contemplou a nulidade do indigitado aresto, por 

afronta ao art. 275, I, do CE.

2. Hipótese em que, para o TRE, as indigitadas condutas 

vedadas consubstanciadas: (a) no uso de servidor público da 

municipalidade para a prestação de serviços à campanha eleitoral; 

(b) na utilização de veículos a serviço da Prefeitura municipal em 

atos de campanha; e (c) na transferência ilegal de servidores durante 

o período vedado, não fi caram confi guradas, afastando, com isso, a 

própria caracterização do abuso do poder político que delas poderia 

advir. Lado outro, entendeu-se que a distribuição de combustível 

realizada por empresários locais a eleitores, como forma de viabilizar 

a participação destes em ato de campanha (carreata), deu-se com 

fundamento na norma de exceção do art. 27 da Resolução-TSE n. 

23.376/2012, e que, mesmo não se tendo observado o limite nele 

estabelecido, os excessos verifi cados não se revestiram de relevância 

jurídica capaz de ensejar a cassação dos mandatos, com base no art. 

30-A, § 2º, da Lei n. 9.504/1997. Para reverter tais entendimentos 

e extrair do quadro fático delineado na origem elementos hábeis a 

subsidiar conclusão em sentido diverso, indispensável seria o reexame 

do conjunto fático-probatório, vedado em âmbito de recurso 

especial, a teor das Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e 279 

do Supremo Tribunal Federal.

3. Quanto à alegada afronta ao art. 30-A, sob a ótica de que a 

referida doação de combustível não preencheria o conceito de gasto 

pessoal necessário à incidência da norma de exceção invocada pelo 

relator – art. 27 da Lei n. 9.504/1997 –, enquadrando-se o caso 

descrito nos autos ao disposto no parágrafo único do art. 23 da 
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Res.-TSE n. 23.376/2012, o qual exige que os “bens e/ou serviços 

estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas e jurídicas” devem 

constituir produto de seu próprio serviço ou de suas atividades 

econômicas, trata-se de matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, 

a despeito da oposição de embargos de declaração. Incidência da 

Súmula 211 do STJ.

4. A demonstração do dissídio não se contenta com meras 

transcrições de ementas; é absolutamente imprescindível o cotejo 

analítico, de modo a demonstrar a devida similitude fática entre os 

julgados. Não bastasse isso, “não se conhece do recurso especial pela 

divergência, quando a orientação do Tribunal se fi rmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida” (Súmula 83 do STJ).

5. Recursos especiais desprovidos.

ACÓRDÃO

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, em negar provimento aos recursos especiais, nos termos do 

voto da relatora.

Brasília, 7 de abril de 2016.

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 4.5.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Senhor Presidente, 

trata-se de recursos especiais interpostos (1) por Fernando Sérgio Lira Neto 

e o Partido Progressista (PP), com fundamento no art. 121, § 4º, incisos 

I e IV, da Constituição Federal, c.c. o art. 276, inciso I, alíneas a e b, do 

Código Eleitoral, e (2) pelo Ministério Público Eleitoral, fundamentado no 

art. 276, inciso I, alínea a, do CE, em desfavor do acórdão do TRE de 

Alagoas assim ementado, in verbis (fl . 1.110, vol. 3):
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Recurso inominado. Eleições 2012. Ação de investigação eleitoral. 
Condutas vedadas. Abuso de poder político e econômico.

1. A acusação acerca da utilização de servidor ou empregado 

público em campanha demanda a prova acerca da incompatibilidade 

de horários com a jornada de trabalho, de forma a indicar o desvio 

de fi nalidade.

2. A participação de veículos particulares, embora locados ao 

Poder Público, em atos de campanha não é irregular, desde que não 

haja coincidência de horários ou prejuízo ao serviço público ao qual 

estão afetados.

3. Não há irregularidade na distribuição de combustível para 

que simpatizantes participem de ato de campanha – carreata – 

de candidato, porque não acarreta acréscimo patrimonial aos 

participantes, mas sim ressarcimento prévio de despesas.

4. Prédios públicos que ostentam a mesma cor há 8 (oito) anos 

não têm o condão de causar impacto no eleitorado local.

5. Análise acerca da inelegibilidade prejudicada.

6. Análise da ação cautelar prejudicada.

7. Recurso de Luiz Henrique Peixoto Cavalcante, Claudinel Lira 

Pinto e Marcos José Dias Viana conhecido e provido.

8. Recurso de Fernando Sérgio Lira Neto e do Diretório 

Municipal do Partido Progressista conhecido, mas improvido.

Os embargos de declaração opostos por Fernando Sérgio Lira Neto 

foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes, tão somente para 

“esclarecer o ponto sobre a transferência de servidores e a preliminar de 

formação de litisconsórcio” (fl s. 1.285-1.286, vol. 4).

Em suas razões de recurso especial (ratifi cadas às fl s. 1.289-1.329, 

em razão de seu anterior manejo simultâneo com o referido recurso 

integrativo), Fernando Sérgio Lira Neto e o Partido Progressista (PP) reiteram 

a preliminar de nulidade do julgamento a quo, sob o argumento de que (fl . 

1.295):

Os recorridos, ao apresentarem seu recurso contra a sentença de 

primeiro grau que os havia condenado por abuso de poder político, 

juntaram diversos documentos, os quais não foram apresentados 
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oportunamente durante a fase de instrução do processo, documentos 

estes que foram utilizados pelo relator do processo como razão de 

decidir.

Tal fato, segundo afi rmam, vai de encontro com a jurisprudência 

desta Corte Superior, bem como com o disposto no art. 399, I, do Código 

de Processo Civil, que versa sobre a “requisição do documento pelo órgão 

jurisdicional a fi m de preencher dúvidas do julgador, e não a juntada de 

documento por parte no processo para fundamentar suas alegações” (fl . 

1.296).

Prosseguem afi rmando ter havido afronta ao art. 275 do CE, 

porquanto não devidamente aclarada a suscitada contradição existente no 

voto condutor do julgado regional que,

[...] num primeiro momento, afi rma não ser necessária a inclusão 

dos secretários municipais no polo passivo, acreditando que todas as 

partes constantes nos autos são legítimas, num segundo momento, 

já na análise de mérito das transferências de servidores, afi rma que 

não haveria como responsabilizar o ex-gestor Marcos Madeira sem, 

contudo, trazer aos autos os Secretários.

(fl . 1.301)

Já quanto ao mérito, defendem que, ao considerar justifi cadas, 

durante o período vedado, as transferências de servidores por necessidade de 

serviço, bem como por ausência de demonstração de perseguição política, o 

voto condutor do aresto regional acabou por criar exceção à regra inserta no 

art. 73, V, da Lei das Eleições, malferindo-o.

Assentam que a responsabilidade do chefe do Executivo não se 

desvencilha por ato de secretário, tendo o acórdão regional, no ponto, 

dissentido de julgado do TRE de Minas Gerais (RE n. 7.344), ao exigir, 

para fi ns de condenação, que se demonstrasse a participação direta do 

então gestor público municipal, ora recorrido, nos indigitados atos de 

transferência.

Ainda segundo os recorrentes, foi afrontado o art. 30-A da Lei n. 

9.504/1997, na medida em que a distribuição de combustível feita por 

empresários locais a eleitores, como forma de viabilizar a participação destes 
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em ato de campanha dos recorridos, não teria sido registrada na prestação 

de contas. Lado outro, não preencheria o conceito de gasto pessoal 

necessário à incidência da norma de exceção citada pelo relator – art. 27 da 

Lei n. 9.504/19971 –, enquadrando-se o caso descrito nos autos ao quanto 

disposto no parágrafo único do art. 23 da Res.-TSE n. 23.376/20122, o 

qual exige que os “bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por 

pessoas físicas e jurídicas” devem constituir produto de seu próprio serviço 

ou de suas atividades econômicas – circunstância, segundo afi rmam, não 

verifi cada na espécie, em que os doadores eram sabidamente proprietários 

de restaurante e hotel, e não donos de postos de combustível.

Argumentam, por fi m, que (fl . 1.309):

No presente processo, temos condutas vedadas que também 

confi guram abuso de poder político, e é a soma dessas condutas e 

o comportamento contumaz dos investigados [ora recorridos] de 

utilizar a administração pública em favor de sua campanha que 

evidenciam a lesividade da conduta.

Nesse sentido, afi rmam ser evidente a participação abusiva do gestor 

público na campanha do afi lhado político, mediante (a) o uso de servidor 

público da municipalidade para a prestação de serviços à campanha 

eleitoral, (b) a utilização de veículos a serviço da prefeitura municipal 

em atos de campanha e (c) a transferência ilegal de servidores durante o 

período vedado. Ponderam, ainda, ter ocorrido abuso do poder econômico, 

consubstanciado na já referida distribuição irregular de combustível.

Pugnam, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso 

especial, a fi m de que, uma vez reconhecida a ofensa aos arts. 73, V, e 30-A 

da Lei n. 9.504/1997, bem como o dissídio jurisprudencial, seja reformado 

1 Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a 

quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.

2 Art. 23. São considerados bens estimáveis em dinheiro fornecidos pelo próprio candidato apenas 

aqueles integrantes do seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da candidatura.

Parágrafo único. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas e jurídicas, 

com exceção de partidos políticos, comitês fi nanceiros e candidatos, devem constituir produto de seu 

próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens permanentes, deverão integrar o 

patrimônio do doador.
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o acórdão recorrido e aplicadas aos recorridos as sanções de cassação de 

mandato eletivo, de inelegibilidade e de multa.

O MPE, por sua vez, sustenta, nas razões de seu recurso, a negativa 

de vigência ao art. 30-A da Lei Eleitoral e aduz que:

[...] durante a campanha eleitoral de 2012, os recorridos 

realizaram [sic], em razão de eventos de campanha (carretas e 

comícios), distribuíram grande quantidade de combustíveis aos 

eleitores de Maragogi/AL. Alegou-se na AIJE que a despesa, bem 

como a receita necessária para custeá-la não teria sido registrada na 

prestação de contas, o que implicaria em caixa dois de campanha 

e, consequentemente, captação/gastos ilícitos de recursos eleitorais.

(fl . 1.261)

[...] As doações de 1.500 e 1.000 litros de combustíveis foram 

realizadas, respectivamente, pelos proprietários de um hotel e de 

um restaurante. Como não houve registro na prestação de contas, 

impossível aferir quem seria o doador no caso em questão, a pessoa 

física ou a pessoa jurídica (hotel/restaurante). O certo é que de 

qualquer modo não atenderiam ao disposto no parágrafo único 

do art. 23 da Resolução-TSE n. 23.376/2012. Combustíveis não 

integram a atividade econômica de um hotel ou restaurante e, muito 

menos, das pessoas físicas proprietárias.

(fl . 1.263)

[...] os valores despendidos na aquisição dos combustíveis 

deveriam ter sido repassados aos candidatos benefi ciados por uma 

das vias previstas no art. 23, § 4º, da Lei n. 9.504/1997 (cheque 

nominal e cruzado, depósito identifi cado, transferência eletrônica 

ou, caso disponibilizado, cartão de crédito) e transitado pela conta 

bancária específi ca.

(fl . 1.263)

[...] além de omitirem vultosa quantia despendida com a 

aquisição de combustíveis, os investigados/recorridos deixaram de 

emitir os recibos eleitorais cabíveis, excluindo também os doadores 

do controle da Justiça Eleitoral.

(fl . 1.264)
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Alega contrariedade ao art. 73, V, da Lei das Eleições, pois, 

praticado o ato de transferência de servidores municipais em período 

vedado, impunha-se a incidência das cominações legais, independente da 

justifi cativa de que aquela tenha dado por necessidade do serviço ou no 

interesse da Administração.

Asseveram, por fi m, que, devendo as transferências por necessidade 

de serviço serem previamente autorizadas pelo chefe do Executivo, não 

haveria falar aqui em defeito na formação do polo passivo da presente ação, 

podendo o então prefeito – ora recorrido – ser considerado parte legítima 

para responder pelos atos de seus secretários que não integraram a lide.

Pede, assim, o conhecimento e provimento do recurso, a fi m de que 

seja reformado o aresto regional e aplicadas aos recorridos as penalidades 

previstas nos arts. 30-A e 73, V, da Lei n. 9.504/1997.

Admitidos os apelos na origem (fl s. 1.346-1.353 e 1.354-1.358), 

subiram os autos à apreciação desta Corte Superior.

Foram apresentadas contrarrazões (fl s. 1.364-1.442).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral apresentou 

parecer (fl s. 1.446-1.453), da lavra do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, 

Eugênio José Guilherme de Aragão, em que opinou pelo acolhimento 

da preliminar de nulidade suscitada e, caso superada esta, pelo não 

conhecimento dos recursos especiais.

Mediante petição à fl . 1.458, Eliseo Marcos da Silva Ibañes, candidato 

a vice-prefeito na chapa do recorrente Fernando Sérgio Lira Neto, requereu 

o ingresso no feito na condição de assistente litisconsorcial.

Instados a se manifestar (fl . 1.458), o recorrente Fernando Sérgio 

Lira Neto não se opôs ao pedido de ingresso no feito (fl . 1.470, vol. 5); 

já os recorridos, Luiz Henrique Peixoto Cavalcante, Claudinel Lira Pinto 

e Marcos José Dias Viana, pugnaram pelo indeferimento do pedido (fl s. 

1.472-1.474).

Por meio de decisão monocrática (fl s. 1.477-1.486), a e. Ministra 

Laurita Vaz indeferiu o pedido de assistência, bem como acolheu a 

preliminar de juntada inoportuna de documentos, suscitada por Fernando 

Sérgio Lira Neto em seu recurso, a fi m de reformar o acórdão e determinar 
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o retorno dos autos ao Regional para novo julgamento do feito; julgou, 

outrossim, prejudicado o segundo recurso, manejado pelo órgão ministerial.

Interposto agravo regimental pelo Prefeito do Município de 

Maragogi/AL eleito em 2012, Luiz Henrique Peixoto Cavalcante, 

juntamente com o vice-prefeito eleito, Claudinel Lira Pinto, e com o ex-

prefeito, Marcos José Dias Viana, o Tribunal, por unanimidade, houve por 

bem desprovê-lo.

Posteriormente, contudo, o Tribunal acolheu e conferiu efeitos 

modifi cativos aos embargos de declaração opostos para, afastando os 

fundamentos que ensejaram a determinação de retorno dos autos à origem, 

submeter à Corte a apreciação dos recursos especiais interpostos. Entendeu, 

precipuamente, com base no art. 219 do CE, ser desnecessária a devolução 

dos autos à origem, porquanto os indigitados documentos juntados a 

posteriori com o recurso eleitoral não foram determinantes para que o TRE 

afastasse a imputação de ilícito decorrente da suposta utilização irregular de 

ônibus pela prefeitura.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): Senhor 

Presidente, de início, verifi ca-se a tempestividade dos recursos especiais, o 

interesse e a legitimidade.

Cuida-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral 

ajuizada por Fernando Sérgio Lira Neto e o Partido Progressista (PP) em 

desfavor de Luiz Henrique Peixoto Cavalcante e Claudinel Lira Pinto, 

respectivamente, prefeito e vice-prefeito do Município de Maragogi/AL 

eleitos em 2012, e de Marcos José Dias Viana, ex-prefeito, ao fundamento 

de que os demandados teriam promovido esquema ilegal de captação ilícita 

de sufrágio (art. 41-A da Lei n. 9.504/1997), conduta vedada (art. 73), 

captação e gastos ilícitos de campanha (art. 30-A) e abuso dos poderes 

político e econômico (art. 22 da LC n. 64/1990), com base nos seguintes 

fatos, a saber: a) utilização de servidor público, veículo ofi cial e recursos 

públicos em campanha eleitoral; b) abastecimento de veículos em troca de 
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votos, sem a respectiva contabilização das despesas na prestação de contas 

de campanha; c) utilização de trios elétricos em campanha; e d) pintura de 

bens públicos com as cores utilizadas na campanha dos representados.

O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido para, com 

fundamento no art. 22 da LC n. 64/1990, cassar os diplomas de prefeito 

e vice-prefeito expedidos, respectivamente, em favor de Luiz Henrique 

Peixoto Cavalcante e Claudinel Lira Pinto, aplicando a eles e ao investigado 

Marcos José Dias Viana a sanção de inelegibilidade pelo período de oito 

anos subsequentes ao pleito de 2012.

Interpostos recursos (1) por Luiz Henrique Peixoto Cavalcante, 

Claudinel Lira Pinto e Marcos José Dias Viana e (2) por Fernando Sérgio 

Lira Neto e o Partido Progressista (PP), o Tribunal a quo houve por bem 

conhecê-los para rejeitar as preliminares invocadas e, no tocante ao mérito, 

negar provimento ao segundo e dar provimento ao primeiro, a fi m de 

reformar a sentença e julgar improcedente a ação objeto dos autos.

Os embargos de declaração opostos por Fernando Sérgio Lira Neto 

foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes, tão somente para 

“esclarecer o ponto sobre a transferência de servidores e a preliminar de 

formação de litisconsórcio” (fl s. 1.285-1.286, vol. 4).

Sobreveio, então, o manejo dos presentes recursos especiais, cujas 

razões, por guardarem similitude, passo a analisar em conjunto, ordenando-

as da seguinte forma:

1) Da afronta ao art. 275, I, do Código Eleitoral

Sustentam os recorrentes ter havido afronta ao art. 275, I, do CE, 

porquanto não devidamente aclarada pelo Regional, em embargos, a 

apontada contradição existente no aresto principal, o qual, em um primeiro 

momento, teria afastado a necessidade de os secretários municipais 

responsáveis pelas transferências de servidores em período vedado 

integrarem a lide como litisconsortes passivos para, em seguida, por ocasião 

do enfrentamento do mérito, assentar a necessidade do litisconsórcio para 

fi ns de responsabilização do chefe do Executivo local.

Quanto ao ponto, verifi co que o Tribunal a quo examinou e decidiu 

a respeito, tendo acolhido os embargos de declaração para esclarecer 
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a alegada contradição, sem, contudo, emprestar os vindicados efeitos 

modifi cativos ao julgado. Assentou que (fl s. 1.279-1.281):

[...] o tópico que tratava do assunto – preliminar de litisconsórcio 
passivo necessário – considerou que a demanda poderia ser julgada 
por dois motivos.

O primeiro reside no fato de que algumas das transferências 
teriam sido praticadas pelo então prefeito, razão pela qual a matéria 
ainda poderia ser debatida no recurso eleitoral, mesmo que não 
houvesse deliberação acerca dos atos de transferência praticados por 
terceiros não integrantes da lide.

Por último, porque a matéria debatida no recurso em AIJE era 
bem mais ampla do que o ponto específi co sobre a transferência de 
servidores. Não caberia, naquele momento, anular uma sentença, 
por um único fundamento, tendo em vista a possibilidade do 
aproveitamento das demais matérias envolvidas, inclusive das 
transferências cujos atos tenham sido expedidos pelo então prefeito.

Ademais, é sabido que a nulidade somente opera quando 
houver prejuízo às partes, no caso em espeque a parte que 
suscitou tal nulidade foi justamente a parte que obteve êxito na 
decisão colegiada, faltando pois até mesmo legitimidade à parte 
embargante para discutir tal matéria com pleito modifi cativo, 
justifi cando-se apenas o esclarecimento do julgado neste ponto.

O que este Colegiado na verdade entendeu é que não seria nula a decisão 
do juiz de planície em face da não formação do litisconsórcio passivo dos 
secretários municipais no processo, porque bastariam para análise do caso 
os atos praticados pelo prefeito municipal, sendo despiciendo os demais, até 
porque se considerados ilegais o seriam por ato de terceiros que os poderiam 
ter praticado sem qualquer interferência do prefeito municipal, a bem da 
administração pública e de sua necessidade e interesse.

Em nenhum momento o Colegiado considerou necessária 
a formação do litisconsórcio para que os candidatos fossem 
responsabilizados por atos da mesma natureza praticados por 
outros agentes administrativos (secretários municipais). Na 
verdade, seguiu por maioria o entendimento deste relator que 
entendeu, ao tratar do mérito do assunto, no sentido de que a 

responsabilidade pelos atos de transferência de servidores só 

poderiam ser imputadas, de fato, a quem os tivesse praticado 

(outros agentes administrativos). Não obstante, analisou-se 
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pontualmente a transferência de cada servidor por excesso de cuidado 
e porque a situação estava sufi cientemente esclarecida, na visão deste 
julgador, seja em virtude das provas produzidas, seja em relação às 
justifi cativas apresentadas pelos embargados.

Assim, se havia algo a aclarar no julgado ora enfrentado, foram 
estes pontos que se descortinaram por meio do julgamento que ora 
ocorre.

(sem grifos no original)

Como se observa, não há falar em afronta ao art. 275, I, do CE. 
Ao contrário, verifi ca-se da leitura do acórdão proferido no âmbito de 
embargos que, com o acolhimento destes pelo Regional, a contradição 
apontada foi devidamente esclarecida e sem a necessidade de atribuição de 
efeitos modifi cativos ao recurso integrativo.

Ressalte-se que, de qualquer forma, o reconhecimento da persistência 
do aludido vício no referido julgado em nada traria proveito aos recorrentes, 
cujo pedido deduzido no recurso especial não contemplou a nulidade do 
indigitado aresto, limitando-se a pleitear a reforma do acórdão principal 
com base na ofensa direta aos arts. 30-A e 73, V, da Lei Eleitoral, bem como 
na ocorrência de dissídio, “para aplicar as sanções de cassação do mandato 
eletivo, inelegibilidade e multa, mesmo tendo havido ofensa ao art. 275 do 
Código Eleitoral quando do julgamento dos embargos declaratórios” (fl . 
1.329).

2) Da ofensa ao art. 30-A da Lei n. 9.504/1997

Asseveram os recorrentes a ocorrência de afronta ao art. 30-A da 
Lei n. 9.504/1997, na medida em que a distribuição de combustível feita 
por empresários locais a eleitores, como forma de viabilizar a participação 
destes em ato de campanha dos recorridos, teria sido feita sem o respectivo 
registro em prestação de contas e sem a emissão de recibos eleitorais. Não 
preencheria, lado outro, o conceito de gasto pessoal necessário à incidência 

da norma de exceção ao art. 30-A apontada pelo relator, qual seja, o art. 27 

da Lei n. 9.504/19973.

3 Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a 

quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.
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A propósito, transcrevo os seguintes excertos do acórdão, que 

expõem de que forma se concluiu pela impossibilidade de cassação dos 

mandatos dos recorridos com base no art. 30-A (fl s. 1.133-1.139, vol. 3):

Revolvendo o conjunto probatório do caderno processual, a 

distribuição de combustível constitui fato não controverso, 

conforme dispõe a r. sentença:

Em detida análise dos autos, observam-se diversas 

fotografi as que retratam infi ndáveis fi las de veículos, em sua 

grande maioria ostentando cartazes, bandeiras, adesivos e 

cores correlacionadas à campanha dos investigados, em um 

mesmo posto de combustíveis. Somado a isso, foram ouvidos 

dois frentistas e o gerente desse mesmo posto, sendo que 

duas dessas testemunhas relataram que efetivamente foram 

distribuídos, por pelo menos duas vezes, combustível a 

simpatizantes da candidatura dos investigados, em dias de 

carreatas e custeados por empresários locais.

Assim, acrescento que a distribuição de combustível ocorreu 

para, vale enfatizar, proporcionar a participação de simpatizantes 

em ato de campanha – carreata. Entretanto, a conduta, por si só, 

não apresenta ilegalidade, cabendo analisar a prova dos autos 

a respeito. Para delimitar os fatos sobre a ocorrência, continuo a 

transcrever outros trechos da sentença:

[...]

In casu, o que restou efetiva e objetivamente 

comprovado nos autos, foi que dois empresários 

simpatizantes da candidatura dos investigados, em 

duas circunstâncias distintas, decidiram doar uma certa 

quantidade de combustível, que varia entre 1.000 (mil) a 

1.500 (mil e quinhentos) litros ou R$ 1.000,00 (mil reais) 

a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na medida em 

que, nesse ponto, os depoimentos testemunhais não foram 

muito precisos. Demais disso, também restou provado, de 

forma incontroversa, que esses recursos não transitaram 

pelas contas de campanha eleitoral apresentadas à Justiça. 
Quanto às demais acusações de captação e gastos ilícitos 
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de recursos ou são genéricas ou se relacionam com outros 

ilícitos, não cabendo ser valoradas negativamente duas vezes, 

tudo conforme mais adiante será devidamente explicitado.

Vê-se dos depoimentos citados que não há informação segura acerca 
da unidade de aquisição, mais precisamente se os números diziam 
respeito à quantidade de litros de combustível ou se refl etiam valores 
da contratação, divergindo o depoimento dos frentistas justamente neste 
ponto. Tais oitivas decorreram de acareação realizado pelo Juízo a quo 
que, em seguida, também considerou incontroverso que tais valores não 
transitaram pela conta de campanha dos recorridos/investigados.

Esclareço que não considero anormal o fornecimento de 
combustível a simpatizantes de uma determinada candidatura com o 
fi to de participação em carreata, haja vista a inexistência de proveito 
econômico aos participantes confi rmada pelo valor distribuído, mas sim 
ressarcimento antecipado de despesa. Além disso, a “benesse” haveria de 
ser acompanhada de pedido de voto, não havendo elementos nos autos 
que provem ou forneçam indícios dessa “troca de favores”. Reproduzo 

alguns julgados que consubstanciam a orientação:

[...]

Em acréscimo, especialmente quanto ao trânsito da referida 

aquisição na contabilidade de campanha, comungo do 

entendimento estabelecido pelo Juízo a quo. A lei eleitoral diz que 
qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato 

de sua preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, 

não sujeitos à contabilização. Desde que não reembolsados (art. 

27), dispositivo igualmente reproduzido na Resolução-TSE n. 

23.376/2012 (art. 31). No mais, adoto como razão de decidir, 

quanto à distribuição de combustível – os argumentos lançados pelo 

MM Juiz na r. sentença. Pontualmente, destaco alguns excertos:

É bem verdade que os valores praticados, ainda que 

a densidade probatória não permita a sua exata 

especifi cação, ultrapassaram o limite prescrito na lei e 

fi xado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ocorre que as 

condutas em si mesmo consideradas não foram ilegais, de 

modo que apenas o excesso é que estaria a caracterizar 

a ilicitude. Tivessem as doações guardado respeito aos 

limites da lei, nenhum reparo se poderia fazer a um ato 
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de doação e de campanha que teria sido legitimamente 

praticado.

Dessa forma, com a prova produzida nos autos, o que 

sobra de ilicitude quanto a este ponto específi co é apenas o 

excesso de valor pecuniário despendido pelos empresários 

doadores no momento da distribuição do combustível.

Quanto ao tema, cabe asseverar que a incidência do 

dispositivo legal em comento não demanda a demonstração 

de qualquer tipo de potencialidade para desequilibrar 

o pleito ou mesmo gravidade sufi ciente para infl uir na 

normalidade e na legitimidade das eleições, mas demanda 

a demonstração de conduta relevante e proporcional à 

aplicação de sua pena extrema, o que deve ser analisado 

com os olhos voltados para o caso concreto.

[...]

No presente caso, o ato praticado pelos doadores, 

mesmo que se reconheça a ciência e a concordância dos 

investigados, por si só, não acarreta na ocorrência de 

nenhum ilícito eleitoral, pelo menos é o que se pode 

concluir dos elementos de prova constante nos autos, razão 

peta qual a aferição da proporcionalidade da conduta 

capaz de atingir o bem jurídico tutelado – a moralidade 

e a legitimidade das eleições –, deve ser realizada com os 

olhos voltados para o excesso praticado pelos doadores e 

não na conduta como um todo.

Nesse sentido, tivessem os doadores respeitado 

rigorosamente os termos legais da lei [sic], poderiam, ainda 

assim, tranquilamente ter se dirigido ao posto de combustíveis, 

efetuando a respectiva negociação e distribuído o agrado, 

sendo que nesse caso, com uma proporção e dimensão menor 

de benefi ciados. Mas a verdade é que o fato não deixaria de 

existir e iria, de igual modo, trazer dividendos eleitorais para 

os investigados.

[...]

Portanto, mais uma vez recorrendo ao princípio da 
proporcionalidade e aos seus sub-princípios, observa-se que 
a sanção de cassação do diploma dos candidatos investigados, 



210

Condutas Vedadas aos Agentes Públicos

MSTJTSE, a. 9, (14): 169-266, maio 2017

no caso em tela e com as provas colacionadas aos autos, não 
é necessária para resguardar a moralidade das eleições e a 
legitimidade do exercício do mandato eletivo, uma vez que 
as condutas apontadas como ilícitas não atingiram o bem 
juridicamente tutelado pela norma de regência.

É que apesar de ter havido a incidência formal do artigo 

30-A, § 2o, da Lei n. 9.504/1997, não está caracterizada 

a ofensa à transparência dos gastos de campanha, por não 

se poder afi rmar a existência de intuito sonegatório, haja 

vista que o gasto poderia ter sido realizado perfeitamente 

na forma como ocorreu, tendo havido apenas um excesso, 

uma exacerbação própria do calor da corrida eleitoral e 

cujo valor específi co os depoimentos testemunhais sequer 

foram capazes de precisar, razão pela qual, do ponto 

de vista substancial, não houve ofensa à moralidade e à 

legitimidade das eleições, pelo menos não em relação a este 

ponto específi co e exclusivamente, repita-se, em razão da 

prova contida nos autos [...].

Com essas considerações, conclui-se, no caso dos 

autos, não haver prova sufi ciente a caracterizar o abuso 

de poder econômico ou infração ao artigo 30-A da Lei n. 

9.504/1997.

Diante da obscuridade dos fatos que cercaram a conduta, 
especialmente no que diz respeito à unidade (litros ou reais) 
declarada pelas testemunhas quanto à aquisição de combustível, 
entendo que o acervo probatório não possui solidez sufi ciente 
para ensejar penalidade tão grave – cassação de diploma – 
prevista no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997.

(sem grifos no original)

Como se vê, o Tribunal a quo concluiu ser incontroversa a 

distribuição de combustível realizada por empresários locais a eleitores, 

como forma de viabilizar a participação destes em ato de campanha – 

carreata. Entendeu, outrossim, que, mesmo não se tendo observado o 

limite de gastos estabelecido no art. 27 da Res.-TSE n. 23.376/2012, os 

excessos verifi cados não se revestiram de relevância jurídica capaz de ensejar 

a cassação dos mandatos com base no art. 30-A, § 2º, da Lei n. 9.504/1997.
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Com efeito, tal entendimento encontra amparo na jurisprudência 

fi rmada por esta Corte Superior, segundo a qual, para o reconhecimento da 

ocorrência de arrecadação e gastos ilícitos de recursos, com a consequente 

imposição da cassação de mandato com base no art. 30-A, § 2º, da Lei n. 

9.504/1997, não é sufi ciente a verifi cação da ilegalidade por si só, sendo 

imprescindível, também, o exame da relevância do ato impugnado ante a 

campanha do candidato.

Confi ram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

Recurso ordinário. Deputado distrital. Cassação. Irregularidade. 
Gastos de campanha. Desaprovação das contas. Necessidade. 
Aferição. Gravidade. Conduta. Recurso provido.

1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, para a incidência do 
art. 30-A da Lei n. 9.504/1997, é necessária a aferição da relevância 
jurídica do ilícito, uma vez que a cassação do mandato ou do diploma 
deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão ao bem jurídico 
protegido pela norma.

2. Na espécie, o candidato realizou gastos com combustíveis 
sem, no entanto, informar os valores relativos à utilização de 
veículos e sem emitir os recibos eleitorais relativos a tais doações 
estimáveis em dinheiro.

3. A referida irregularidade, a despeito de confi gurar vício 
insanável para fi ns da análise da prestação de contas, não 
consubstancia falha sufi cientemente grave para ensejar a 
cassação do diploma, considerado o valor total dos recursos gastos 
na campanha.

4. Recurso Ordinário provido.

(RO n. 4.443-44/DF, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 
13.2.2012; sem grifos no original)

Eleições 2010. Recurso ordinário. Deputado estadual. 
Representação. Captação. Gastos. Recursos fi nanceiros. Campanha 
eleitoral. Desprovimento.

1. Não há nos autos prova inequívoca e robusta a demonstrar a 
prática da conduta do art. 30-A da Lei das Eleições.

2. A extemporaneidade na abertura da conta bancária específi ca 

para campanha não confi gura, por si só, o ilícito do art. 30-A da Lei 
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n. 9.504/1997, especialmente quando os recursos arrecadados no 
período que precedeu a sua abertura são estimáveis em dinheiro e os 
serviços são doados.

3. Na representação instituída pelo art. 30-A da Lei n. 9.504/1997, 
deve-se comprovar a existência de ilícitos que extrapolem o universo 
contábil e possuam relevância jurídica para comprometer a moralidade 
da eleição, o que não ocorreu na espécie (Precedente: RO n. 194.710/
AC, Rel. Min. Dias Toff oli, de 12.9.2013).

4. Recurso desprovido.

(RO n. 2.623-32/TO, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 2.6.2014; 
sem grifos no original)

Recurso ordinário. Eleição 2006. Deputado estadual. Gastos 
ilícitos de recursos. Distribuição. Bens. Vantagens. Eleitores. 
Fragilidade do acervo probatório. Provimento.

1. Na dicção do art. 243 do Código Eleitoral, é vedada a 
realização de propaganda eleitoral por meio de oferecimento de 
dádiva ou vantagem de qualquer natureza.

2. Todavia, no caso concreto, a precariedade da prova 
documental e a existência de testemunhos em sentido contrário à 
prática noticiada pelo Ministério Público Eleitoral conduzem à 
improcedência da representação no tocante ao art. 41-A da Lei n. 
9.504/1997.

3. A existência de vícios na prestação de contas não acarreta, 
necessariamente, a incidência da sanção prevista no § 2º do art. 30-A 
da Lei n. 9.504/1997, devendo-se aferir, por meio de prova consistente, 
a gravidade e relevância jurídica das condutas ilícitas.

4. Recurso ordinário provido.

(RO n. 7.114-68/MT, rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 30.4.2014; 
sem grifos no original)

Recurso especial. Eleição 2010. Deputado estadual. 
Representação. Lei n. 9.504/1997, art. 30-A. Diploma. Cassação. 
Provimento.

1. O recurso cabível contra a decisão que envolve a perda do 
diploma em eleições federais e estaduais é o ordinário. Na espécie, 
é admissível o recebimento do recurso especial como ordinário, por 
aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.
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2. Na linha da jurisprudência fi rmada por esta Corte, para 
a incidência do art. 30-A, § 2º, da Lei n. 9.504/1997, é necessária 
a aferição da relevância jurídica do ilícito, porquanto a cassação do 
mandato ou do diploma deve ser proporcional à gravidade da conduta e 
à lesão ao bem jurídico protegido pela norma.

3. In casu, a quantia movimentada irregularmente corresponde 

a apenas 2,7% (dois vírgula sete por cento) do total de recursos, 

utilizados na campanha eleitoral, não sendo sufi ciente para ensejar a 

cassação do diploma.

4. Recurso ordinário provido.

(REspe n. 6-82/MS, rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 14.3.2014; 

sem grifos no original)

Representação. Arrecadação ilícita de recursos.

1. Comprovada, por outros meios, a destinação regular dos 

saques efetuados em espécie na conta bancária específi ca, ainda 

que em dissonância com o disposto no § 1º do art. 21 da Res.-TSE 

n. 23.217/2010, resta evidenciada a possibilidade de controle dos 

gastos pela Justiça Eleitoral.

2. Este Tribunal tem decidido pela aplicabilidade dos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade no julgamento das contas 

de campanha, quando verifi cadas falhas que não lhes comprometam 

a regularidade.

3. Para a cassação do diploma, nas hipóteses de captação ou gastos 
ilícitos de recursos (art. 30-A da Lei n. 9.504/1997), é preciso haver a 
demonstração da proporcionalidade da conduta praticada em favor do 
candidato, considerado o contexto da respectiva campanha ou o próprio 
valor em si.

Agravo regimental não provido.

(AgR-RO n. 2.746-41/RR, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 

15.10.2012; sem grifos no original)

Assim, como alertado no parecer da d. PGE (fl s. 1.451-1.452, vol. 

4):

[...] considerando que a caracterização da ventada ilegalidade 

depende o exame da relevância do ato questionado frente à 
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campanha do candidato, com vistas a aferir o real comprometimento 
da moralidade da eleição, e que, tal expediente, demanda evidente 
revolvimento do conjunto fático-probatório posto nos autos, de 
rigor o não conhecimento da alegada ofensa ao art. 30-A da Lei n. 
9.504/1997. Impõe-se, destarte, a aplicação da Súmula n. 279/STF.

Já quanto à alegada afronta ao art. 30-A, sob a ótica de que a referida 
doação não preencheria o conceito de gasto pessoal necessário à incidência 
da norma de exceção invocada pelo relator – art. 27 da Lei n. 9.504/19974 –, 
enquadrando-se o caso descrito nos autos ao quanto disposto no parágrafo 
único do art. 23 da Res.-TSE n. 23.376/20125, o qual exige que os “bens 
e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas e jurídicas” 
devem constituir produto de seu próprio serviço ou de suas atividades 
econômicas, trata-se de matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, que se 
limitou, no voto condutor do aresto dos embargos de declaração, a assentar 

a que (fl . 1.282):

Além de ter feito remissão ao referido artigo, o voto é expresso 
ao vincular-se às razões de decidir adotadas pelo douto Magistrado 
e remete o fundamento a dispositivo igualmente reproduzido na 

Resolução TSE n. 23.376/2012, art. 31.

Ou seja, não obstante a oposição de embargos de declaração, nada 
foi dito pelo Regional acerca da necessidade de aplicação ao caso da 
aventada norma inserta no art. 23, parágrafo único, da Resolução-TSE n. 
23.376/2012.

A propósito, considera-se, para efeitos de satisfação do requisito do 
prequestionamento, menção, debate e decisão efetiva da Corte de origem 
acerca da matéria federal suscitada, e não apenas a arguição nas peças 
recursais.

4 Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a 

quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.

5 Art. 23. São considerados bens estimáveis em dinheiro fornecidos pelo próprio candidato apenas 

aqueles integrantes do seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da candidatura.

Parágrafo único. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas e jurídicas, 

com exceção de partidos políticos, comitês fi nanceiros e candidatos, devem constituir produto de seu 

próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens permanentes, deverão integrar o 

patrimônio do doador.
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A simples oposição de embargos de declaração não supre tal 

exigência, devendo a parte, em caso de persistência da omissão, alegar, nas 

razões do recurso especial, afronta ao art. 275 do CE.

Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento 

viabilizador do recurso especial, incidindo na espécie o Enunciado 211 da 

Súmula do STJ, in verbis:

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da 

oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal 

a quo.

3) Da contrariedade ao art. 73, V, da Lei n. 9.504/1997

Defendem os recorrentes, ainda, que, ao considerar justifi cadas, 

durante o período vedado, as transferências de servidores por necessidade de 

serviço, bem como por ausência de demonstração de perseguição política, o 

voto condutor do aresto regional acabou por criar exceção à regra inserta no 

art. 73, V, da Lei das Eleições, malferindo-o.

Descurou-se, outrossim, de que a mera ocorrência da conduta vedada 

já seria bastante para a imposição das penalidades legais aos recorridos, bem 

como de que, devendo as transferências por necessidade de serviço serem 

previamente autorizadas pelo chefe do Executivo, não haveria falar aqui em 

defeito na formação do polo passivo da presente ação.

Ora, tais alegações também não foram objeto de apreciação pela 

Corte de origem, tampouco se valeram os recorrentes dos declaratórios para 

tal fi m, incidindo, portanto, por simetria, o disposto nas Súmulas 282 e 

356 do STF, respectivamente, in verbis:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, 

na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos 

embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, 

por faltar o requisito do prequestionamento.

Saliente-se que o prequestionamento constitui requisito específi co 

de admissibilidade do recurso especial e pressupõe que a matéria veiculada 
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nas razões recursais tenha sido objeto de debate e decisão prévios pelo órgão 

colegiado, de modo a evitar a supressão de instância.

Confi ram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Recurso 

especial. Doação de recursos acima do limite legal. Art. 81 da 

Lei n. 9.504/1997. Preliminares de falta de interesse de agir e 

incompetência absoluta. Matéria de ordem pública. Ausência de 

prequestionamento. Fundamentos não infi rmados. Desprovimento.

1. O prequestionamento das questões suscitadas no recurso especial 

é pressuposto de admissibilidade indispensável, ainda que se trate de 

questões de ordem pública. Precedentes.

[...]

3. Fundamentos não infi rmados (Incidência do Enunciado 

Sumular n. 182/STJ).

4. Agravo regimental desprovido.

(TSE: AgR-AI n. 591-07/RJ, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 

25.11.2011; sem grifos no original)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Fundamentos 

insufi cientes para reformar a decisão agravada.

1. Os conteúdos normativos dos dispositivos tidos por violados não 

foram objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, restando 

ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento da 

matéria. Não exercitados embargos de declaração para suprir eventual 

omissão, deixou de ser atendido o mencionado requisito. Aplicação, por 

analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

[...]

(STJ: AgRg no Ag n. 404.619/RJ, rel. Min. Vasco Della Giustina 

[Desembargador convocado do TJ/RS], DJe de 5.9.2011; sem grifos 

no original)

Desse modo, não há falar em afronta à lei, pois inexistiu 

julgamento da questão jurídica pelo acórdão recorrido, inviabilizando-se o 

conhecimento do recurso especial nesse ponto.
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4) Do dissídio jurisprudencial

Alegam os recorrentes que a responsabilidade do chefe do Executivo 
não se desvencilha por ato de secretário, tendo, no ponto, o acórdão 
regional dissentido de julgado do TRE de Minas Gerais (RE n. 7.344), 
ao exigir, para fi ns de responsabilização, que se comprovasse a participação 
direta do gestor público municipal nos indigitados atos de transferência.

No entanto, para a demonstração do dissenso, os recorrentes apenas 
citam a ementa do julgado, sem a realização do necessário cotejo analítico 
entre eles.

Assim é a reiterada e fi rme jurisprudência desta eg. Corte:

Eleições 2012. Agravo regimental. Recurso especial. Candidato 
a vereador. Contas de campanha desaprovadas. Ausência de dissídio. 
Desprovimento.

1. A demonstração do dissídio não se contenta com meras transcrições 
de ementas, é absolutamente indispensável o cotejo analítico de sorte a 
demonstrar a devida similitude fática entre os julgados.

2. Decisão agravada que se mantém pelos próprios fundamentos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgR-AI n. 288-75/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 

25.11.2014; sem grifos no original)

Ademais, verifi co que o relator do aresto regional, analisando 

as provas constantes dos autos, entendeu pela impossibilidade de 

responsabilização do então prefeito à época, ora recorrido, pelas indigitadas 

transferências realizadas por terceiros, já que não fi cou comprovada a 

participação dele. Assentou que (fl . 1.130, vol. 3):

Tais transferências efetivadas por terceiros (secretários 

municipais ou cogenres [sic]), conforme entendimento dos 

tribunais eleitorais e do próprio TSE, por mais que este julgador 

não concorde com tais opiniões, não ensejam naturalmente a 

participação do principal administrador e gestor municipal – 

prefeito – pois do contrário, como preceitua esta jurisprudência, 

haveria a instituição na seara eleitoral da responsabilidade 

objetiva, o que a lei eleitoral veda ante a pessoalidade que exige.
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Entendo por minha vez, mesmo sendo minoria ante esta 

jurisprudência, que mesmo o ato realizado por terceiro que não o 

prefeito, poderia ensejar conduta eleitoralmente reprovada, desde 

que se comprovasse pelo conjunto probatório que tais atos foram 

praticados a seu comando ou para benefi ciar seu candidato. No 

caso em tela, entretanto, sequer isso foi comprovado.

(sem grifos no original)

O entendimento do Regional está em consonância com a 

jurisprudência desta Corte, segundo a qual, para a aplicação das penalidades 

por prática de conduta vedada, é imprescindível a prova de sua autoria. 

Nesse sentido:

Recurso especial eleitoral. Eleições 2012. Prefeito. Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral. Conduta vedada aos agentes públicos. 

Art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/1997. Abuso do poder econômico. 

Art. 22 da LC n. 64/1990. Proporcionalidade. Falta de gravidade. 

Provimento.

[...]

4. Não se admite condenação a partir de meras presunções e ilações, 

sob pena de responsabilização objetiva. Precedente.

5. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade e do art. 22, XVI, da LC n. 64/1990, nos termos da 

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

6. Recurso especial eleitoral de Nadir José de Paiva e de Joaquim 

Machado Sobrinho parcialmente provido, mantendo-se somente a 

multa pecuniária decorrente da prática da conduta vedada do art. 

73, § 10, da Lei n. 9.504/1997.

(REspe n. 1.323-32/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, 

DJe de 10.4.2015; sem grifos no original)

Eleições 2014. Representação. Condutas vedadas. Art. 73, incisos 

I, II e III, da Lei n. 9.504/1997. Não confi guração. Cumulação. 

Propaganda antecipada. Comparação entre governos. Prévio 

conhecimento. Benefi ciário. Procedência parcial.

[...]
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6. Para a confi guração da conduta vedada indicada no inciso III do 
art. 73 da Lei n. 9.504/1997, não se pode presumir a responsabilidade 
do agente público.

7. Confi guram propaganda eleitoral extemporânea os temas da 

entrevista que desbordam do motivo da convocação e se mostram de 

nítido caráter eleitoreiro.

8. A comparação entre o atual Governo Federal e o anterior, é 

inadmissível quando extrapola os limites da discussão de temas de 

interesse político-comunitário, sob pena de se confi gurar propaganda 

subliminar.

9. Para aplicação da penalidade prevista no § 3º do art. 36 da Lei 

n. 9.504/1997, há que ser comprovado o prévio conhecimento do 

benefi ciário. Precedentes.

Representação parcialmente procedente.

(Rp n. 590-80/DF, rel. Min. Maria Th ereza de Assis Moura, DJe 
de 25.8.2014; sem grifos no original)

Observe-se que a jurisprudência citada se coaduna com as 

especifi cidades do caso, em que corroborada a impossibilidade de 

responsabilização do gestor público municipal com base em mera 

presunção. Nessas condições, tendo em vista que as matérias tratadas pelo 

acórdão regional estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, 

impõe-se a aplicação da Súmula 83 do STJ, in verbis:

Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida.

Por esses motivos, voto pelo afastamento da alegada divergência.

5) Da afronta ao art. 22 da LC n. 64/1990 (abuso do poder 
político)

Sustentam os recorrentes ser evidente a participação abusiva do 

gestor público na campanha do afi lhado político, mediante (a) a cessão 

de funcionário que prestava serviços concomitantemente à campanha 

e à municipalidade, (b) a utilização na campanha eleitoral de veículos 
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contratados pela prefeitura, e (c) a transferência ilegal de servidores durante 

o período vedado.

No entanto, após analisar, pormenorizadamente, cada uma 

dessas irregularidades, o TRE/AL houve por bem afastá-las, respaldado, 

sobretudo, pelos seguintes fundamentos, constantes do voto condutor do 

aresto regional, in verbis (fl s. 1.120; 1.122-1.128; e 1.130-1.131):

Da Utilização de Servidor Público em Campanha

Segundo os investigantes e o MM Juiz, os investigados teriam 

engajado Anderson Ferreira Costa na respectiva campanha, 

pessoa apontada como prestador de serviços gerais na  Secretaria 

Municipal de Infraestrutura.

[...]

Não atribuo a Anderson Ferreira Costa a condição de servidor ou 
empregado público. No sentido, observo a existência de documento 

público, às fl . 229 dos autos, em cujo teor aduz que a referida 

pessoa nunca pertenceu ao quadro de funcionários daquela 

prefeitura. Em seguida (fl . 230), há declaração no mesmo sentido 

emitida pelo próprio Anderson Ferreira Costa. O Juiz, por sua 

vez, reconhece:

Compulsando os autos, é preciso pontuar, inicialmente, 

que o referido senhor efetivamente não entretém ou entreteve 

com a Administração Pública Municipal de Maragogi 

nenhum vínculo formal e regular de trabalhado, assistindo 

razão aos investigantes nesse ponto.

Em verdade, Anderson Ferreira Costa prestava serviços 

pontuais à prefeitura, consistentes na divulgação de eventos. 

Empós a prestação do serviço, emitia a fatura e era remunerado 

pelo município. A conclusão vem do exame do depoimento do 

alegado servidor, às fl . 365:

[...] que é estudante e faz alguns serviços com equipamento 

de som e também dirigindo veículos de propaganda; que 

várias vezes prestou serviços avulsos à Prefeitura de Maragogi. 

inclusive com a emissão de notas fi scais; [...]
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Toda a celeuma decorreu da prestação de serviço, em 

benefício da campanha dos investigados, mas que foi faturada 

erroneamente em detrimento da administração, conforme Nota 

Fiscal n. 8.826 (fl . 33). Entretanto, a referida nota fi scal foi 

devidamente cancelada e outra foi emitida em seu lugar (Nota 

Fiscal n. 8.827), agora fazendo constar adequadamente o real 

tomador do serviço, os investigados, cf. se vê às fl . 32. Acrescento que 

a prefeitura emitiu declaração em cujo teor assevera não ter contratado 

os serviços descritos na Nota Fiscal n. 8.826. Reproduzo excerto do 

mesmo depoimento acima citado:

[...] que também prestou serviço para a campanha 

eleitoral dos investigados, tendo recebido o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) e que, por equívoco, solicitou a 

emissão da nota tendo como tomador a Prefeitura Municipal 

de Maragogi; que logo em seguida à emissão da nota percebeu 

o erro e retornou solicitando a emissão de uma outra e o 

cancelamento da primeira, sendo a segunda como tomador a 

campanha do Sr. Henrique Madeira; [...]

Ainda que se tratasse de ardil, como querem fazer crer os 

investigantes, para considerar a irregularidade, os mesmos 

haveriam de provar que o serviço sob questionamento teria sido 

remunerado pelos cofres públicos. Entretanto, não há nenhuma 

prova que o indique, não podendo o julgador ser refém de crença 

em determinado fato, ainda que ele mesmo assim também o creia, se 

não houver prova robusta e contundente deste fato. [...]

[...]

Superada a questão da referida nota, ao menos neste 

processo, ainda que Anderson Ferreira Costa se revelasse como 

servidor ou empregado público, não há prova nos autos acerca 

da incompatibilidade de horários entre a dedicação do mesmo à 

campanha e ao serviço público ao qual estava investido. Digo isto 

porque o art. 73, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 estabelece ressalva 

à vedação, consistentes na participação do servidor desde que haja 

compatibilidade de horários ou no caso do mesmo se encontrar 

licenciado. A respeito, transcrevo a lição de José Jairo Gomes:

[...]
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Assim, não vejo como manter o julgado neste ponto, posto que 

lastreado em meros indícios sem que a instrução probatória tenha 

sido feliz para transformar tais indícios em provas, neste ponto devo 

entender que não deve permanecer a decisão devendo este fato não 

ser visto como fundamento para a manutenção do julgado da AIJE.

Da Participação de Veículos Locados à Prefeitura em Atos de 

Campanha

O Juízo da 25a Zona Eleitoral, em sentença, afastou de 

plano as acusações dos investigantes em relação à utilização de 

veículos de placa vermelha nos atos de campanha, por considerar 

impossível controlar a participação desses veículos nos eventos 

eleitorais, na medida em que se tratam de veículos particulares e 

não há prova nos autos de que tenham sido arregimentados pelos 

investigados, situação na qual poder-se-ia falar em algum tipo 

de abuso.

Não obstante, considerou incontroverso o fl agrante de diversos 

ônibus – locados ao município, atuando na campanha. Entendeu 

que não procediam os argumentos dos investigados porque nem 

todos os atos de campanha teriam sido realizados nos fi nais de 

semana e porque uma parte dos veículos teriam sido cedidos à 

Justiça Eleitoral justamente na véspera e no dia da eleição (sábado 

e domingo). Julgou que a relação entre os proprietários de tais bens 

e a prefeitura seria ilícita, por promover benefi ciamento mútuo. 

Baseou-se nas imagens juntadas aos autos e no depoimento de um 

dos proprietários. Para assimilar o contexto das informações, exibo 

os trechos imediatamente anteriores e posteriores, inclusive a própria 

declaração da testemunha (fl . 364):

[...]

Com a devida vênia à conclusão do Juízo, entendo que a 

afi rmação foi interpretada de forma equivocada. Verifi ca-se de fato 

a afi rmação de que ônibus foram vistos em atos de campanha, 

entretanto a assertiva não permite concluir que tais veículos 

seriam os locados à edilidade.

Ainda que os veículos locados ao município estivessem presentes 

em tais atos, não vislumbro certeza quanto à irregularidade da 

participação. A uma, porque os veículos são particulares, cuja 
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afetação aos serviços públicos estaria adstrita entre as segundas 

e sextas-feiras (vide cláusula quarta dos contratos de fl . 233 e 

ss). Interpretando o referido dispositivo, diante da ausência 

de cláusula que imponha dedicação exclusiva ao serviço, a 

vedação existiria somente no horário pertinente ao transporte 

de estudantes. Signifi ca dizer que irregular seria a utilização 

dos referidos veículos em detrimento do serviço a que estavam 

vinculados. Fora de tais balizas, os proprietários poderiam fazer 

o que bem entendessem com seus veículos, recaindo na mesma 

justifi cativa de que se valeu o Juízo quanto aos veículos de 

placa vermelha. Não obstante a oitiva de diversas testemunhas, 

nenhuma delas esclareceu a respeito do horário em que estavam 

“participando” dos alegados atos de campanha.

O MM Juiz considerou que o município colocou veículos à 

disposição desta Justiça Especializada no fi nal de semana da eleição, 

o que indicaria que a dedicação dos mesmos à prefeitura se estendia 

durante os fi nais de semana. Entretanto, compulsando os autos, 

verifi co que os investigados trouxeram aos autos declaração dos 

referidos proprietários de que fora a única vez em que tais bens 

foram utilizados em período de fi m de semana (fl . 959/960).

[...]

Da Transferência de Servidores

Os investigantes defendem a tese de que o ex-gestor de 

Maragogi, Marcos José Dias Viana, praticou conduta vedada e 

incidiu em abuso de poder político estribado na transferência de 

diversos funcionários públicos em quadra vedada, tese acatada 

pelo julgador. Na decisão, este remete o leitor aos documentos 

produzidos às fl . 73/82 dos autos, dos quais alguns teriam sido 

fi rmados por secretários e outros pelo próprio prefeito. Segundo 

tais documentos, vejamos quem seriam os servidores transferidos: 

a) Massenilda Souza Ferreira; b) Mauricélia Maria Marilo da Silva; 

c) Simone Maria Wanderley; d) Charles Cooper; e) Cláudia Nune 

Melo; f) Maria de Fálima Rangel Santiago; g) Pablo Rangel Santos; 

h) Maria José Lins Verçosa; i) Rita Severino da Silva; j) Celina Alves 

Cupertino.

Inicialmente, de plano, afasto a acusação acerca dos atos de 

transferência praticados pelos secretários municipais, assistindo razão 
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aos recorrentes/investigados nesse ponto. A matéria, para ser objeto 

de discussão, não poderia prescindir da integração ao polo passivo da 

demanda dos responsáveis pela prática do ato, ou seja, os próprios 

secretários municipais, por ostentarem autonomia nas respectivas 

pastas, ou ao menos da produção de prova na esfera de primeiro grau 

que comprovasse que tais secretários cumpriram determinação do 

então gestor municipal ou assim agiram para benefi ciar o candidato 

do grupo político do então gestor municipal. Os investigantes não se 

desincumbiram de atribuir tal responsabilidade a essas pessoas, nem 

de promover a citação dos mesmos ou sequer a produção de prova 

em juízo de piso que viesse a deixar claro que agiram no sentido 

de prejudicar a campanha do adversário do investigado eleito ou 

benefi ciar a campanha deste último.

[...]

Tais transferências efetivadas por terceiros (secretários 

municipais ou cogenres [sic]), conforme entendimento dos 

tribunais eleitorais e do próprio TSE, por mais que este julgador 
não concorde com tais opiniões, não ensejam naturalmente a 

participação do principal administrador e gestor municipal – 

prefeito – pois do contrário, como preceitua esta jurisprudência 

haveria a instituição na seara eleitoral da responsabilidade 

objetiva, o que a lei eleitoral veda ante a pessoalidade que exige.

Entendo, por minha vez, mesmo sendo minoria ante esta 

jurisprudência, que mesmo o ato realizado por terceiro que não o 

prefeito poderia ensejar conduta eleitoralmente reprovada, desde 

que se comprovasse pelo conjunto probatório que tais atos foram 

praticados a seu comando ou para benefi ciar seu candidato. No 

caso em tela, entretanto, sequer isso foi comprovado.

Massenílda Souza Ferreira, única servidora transferida por ato do 
prefeito (fl . 73), teve a modifi cação consubstanciada em necessidade do 
serviço, bastando a análise do que se reproduz às fl . 244/246 dos autos.

Não há pois nos autos prova efetiva de que o fato de 

transferência destes servidores ensejou afronta à lei eleitoral, que 

tenha sido objeto de perseguição política ou que não tenha sido 

originada de necessidade do serviço público.

Neste sentido, alguns julgados:

[...]
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Assim, não se confi gura a vedação prevista na Lei n. 

9.504/1997, art. 73, inciso V, seja porque as transferências tenham 

decorrido de atos de terceiro, seja porque estariam justifi cadas 

pela necessidade do serviço, inclusive àquela praticada pelo ex-

gestor de Maragogi, não havendo prova do inverso.

(sem grifos no original)

Como se observa, o TRE entendeu que as indigitadas condutas 

vedadas não fi caram confi guradas, afastando, com isso, a própria 

caracterização do abuso do poder político que destas poderia advir. A 

propósito, extrai-se também do voto condutor que (fl . 1.140):

Por apresentar conceito jurídico indeterminado, a ocorrência 
de abuso de poder deve ser analisada de acordo com o caso concreto. 
Mirando esse exame, observo que as acusações de abuso de poder político 
dizem respeito à condução do Executivo municipal por parte de Marcos 
José Dias Viana em benefício dos demais co-réus. As condutas que 
ensejaram o abuso de poder político seriam as mesmas condutas vedadas 
antes analisadas: cessão de servidor público; utilização de veículos locados 
à prefeitura; transferência de servidores em período vedado; utilização 
de cores dos prédios públicos, tudo em benefício da campanha promovida 
pelos investigados.

[...]

Conforme amplamente analisado, este relator julga não 
haverem provas das irregularidades apontadas – na seara 
eleitoral – das condutas apuradas, razão pela qual afasta-se, 
inclusive, a prática do abuso de poder. Esta análise fi ca, de certa 
forma, prejudicada pois haveria de presumir, no mínimo e no 
caso concreto, o reconhecimento da prática de alguma conduta 
vedada.

Assim, não existindo nos autos prova robusta e inconteste 
acerca das irregularidades investigadas, seja na seara política ou 
econômica, não é possível concluir que o processo eleitoral restou 
viciado [...].

(sem grifos no original)

Assim, com base na moldura fática exposta no acórdão, entendo 

que, para concluir de modo diverso no tocante ao ponto, dever-se-ia, 
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necessariamente, proceder, não à mera revaloração, mas ao reexame das 

provas, o que é inadmissível em recurso especial, consoante as Súmulas 7 

do STJ e 279 do STF.

6) Da afronta ao art. 22 da LC n. 64/1990 (abuso do poder 
econômico)

Por fi m, entendo que também não prospera a alegação de abuso do 

poder econômico, que os recorrentes afi rmam ter decorrido da indigitada 

doação de combustível feita por empresários locais a eleitores, como forma 

de viabilizar a participação destes em ato de campanha dos recorridos.

De fato, conforme já dito alhures, por ocasião do enfrentamento da 

alegada afronta ao art. 30-A, a Corte Regional assentou que os excessos de 

gastos com combustível ocorridos na espécie, embora reprováveis, não se 

revestiram de relevância jurídica capaz de ensejar a cassação de mandato 

por captação ou gasto ilícito de recursos eleitorais, não sendo possível, por 

esse motivo, extrair do quadro fático delineado na origem elementos hábeis 

a subsidiar conclusão em sentido diverso, mormente quanto à ocorrência 

de conduta abusiva. Incide, no ponto, o óbice previsto nas Súmulas 7 do 

STJ e 279 do STF.

Ante todo o exposto, nego provimento aos recursos especiais 

interpostos.

É como voto.

ESCLARECIMENTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): Senhor 

Presidente, um pequeno esclarecimento, diante do que foi suscitado pela 

ilustre advogada da tribuna: há cerca de um mês, recebi as advogadas em 

meu gabinete pedindo o adiamento. Como, sucessivamente, elas teriam 

compromissos até a próxima semana – pena que não estejam aqui –, 

inclusive elas mesmas concordaram comigo que o adiamento por um mês 

do processo seria muito tempo. Formularam o pedido, adiei por uma sessão 

e, agora, nesta semana, formularam um segundo pedido de adiamento.



227

Ministros do STJ no TSE - Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Há vários advogados que integram a procuração. Não vejo, então, 

motivo para se adiar por um mês o julgamento de um processo. Tanto é 

que houve, de forma brilhante, a sustentação oral, sem qualquer prejuízo 

para a defesa.

Estou, então, negando provimento aos recursos.

RECURSO ORDINÁRIO N. 3.585-77 – CLASSE 37 – RIO DE 
JANEIRO (Rio de Janeiro)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Jorge Moreira Th eodoro

Advogados: Eduardo Damian Duarte e outros

Recorrido: Ministério Público Eleitoral

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário interposto por Jorge Moreira Th eodoro 

contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que 

julgou parcialmente procedente a representação ajuizada pelo Ministério 

Público Eleitoral por entender caracterizada a prática da conduta vedada 

descrita no art. 73, inciso IV, da Lei n. 9.504/1997, aplicando em seu 

patamar máximo a pena pecuniária prevista no § 4º daquele dispositivo.

O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa (fl s. 1.337-1.339):

Representação. Eleições 2010. Deputado Estadual. Centro 

Social. Captação ilícita de sufrágio e conduta vedada (artigos 41-A e 

73, § 11, da Lei n. 9.504/1997). Não ocorrência. Uso promocional 

de serviços sociais prestados por associação benefi cente vinculada 

ao Réu e cujas atividades eram subvencionadas pelo poder público 

(artigo 73, IV, da Lei n. 9.504/1997). Comprovação. Fixação e 

dosimetria da pena. Princípio da proporcionalidade. Jurisprudência 

do TSE. Procedência parcial do pedido.

1. O vínculo de fato existente entre o Réu e as atividades 

assistencialistas desenvolvidas pela Associação Benefi cente Adilson 
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Moreira Th eodoro está devidamente comprovado pelas provas 

documentais e testemunhais constantes dos autos, não havendo 

falar em efi cácia panprocessual do acórdão proferido por esta Corte 

Regional nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral n. 

3.587-47.2010.6.19.0000, nos termos do artigo 468 do CPC e da 

jurisprudência do TSE.

2. Da captação ilícita de sufrágio.

2.1. O oferecimento de atendimento médico e de atividades 

culturais e de lazer, ainda que vinculado ao Réu, não caracteriza, por 

si só, captação ilícita de sufrágio, exigindo-se, para a caracterização 

do ilícito do artigo 41-A da Lei n. 9.504/1997, que a oferta ou a 

disponibilização da vantagem tenham sido condicionadas à obtenção 

de votos. Precedentes do TSE.

2.2. Os elementos probatórios constantes dos autos também 

não permitem identifi car os momentos em que as condutas ilícitas 

teriam sido praticadas, não sendo possível concluir, com razoável 

segurança, que as ofertas tenham ocorrido já após iniciado o período 

do registro das candidaturas, termo inicial para a caracterização da 

captação ilícita de sufrágio, segundo a remansosa jurisprudência do 

TSE.

3. Da conduta vedada do artigo 73, § 11, da Lei n. 9.504/1997.

3.1. O núcleo do § 11 do artigo 73 da Lei das Eleições exige, para 

a confi guração da conduta vedada, que os programas sociais a que 

alude o § 10 do mesmo dispositivo sejam executados: (i) em ano de 

realização de eleições; (ii) por entidade nominalmente vinculada a 

candidato; ou (iii) por entidade mantida por candidato.

3.2. Embora a prova dos autos dê conta de que os programas 

sociais foram efetivamente executados no ano eleitoral de 2010, a 

ASBAMT não está nominalmente vinculada ao Representado, não 

havendo provas de que o Réu exerça, de fato, função de gestor ou 

administrador ou mesmo que mantenha, com recursos próprios, as 

diversas ações sociais desenvolvidas pela entidade.

4. Da conduta vedada do artigo 73, IV, da Lei n. 9.504/1997.

4.1. O Representado fez divulgar, como encarte do Jornal “O 

dia” veiculado em janeiro de 2010, informativo no qual, sob o 

pretexto de prestar contas de sua atividade parlamentar, promoveu 

expressa vinculação dos mais de 04 (quatro) milhões de atendimentos 
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realizados pela ASBAMT às suas realizações políticas. O Requerido 
se apresentou, na oportunidade, como autor e benefi ciário direto 
do uso promocional das ações sociais promovidas pela instituição, 
projetando sua imagem e sua candidatura perante o eleitorado, com 
prejuízo da igualdade de oportunidades entre todos os candidatos.

4.2. Resta, ademais, comprovado nos autos que os serviços sociais 
realizados pela instituição foram subvencionados pelo poder público, 
na medida em que a entidade captou, no período de julho de 2009 
a julho de 2010, recursos públicos federais, conforme informação 
prestada pelo Ministério da Cultura.

5. Fixação e dosimetria da sanção.

5.1. Tendo o Réu obtido mais de 91% (noventa e um por 
cento) dos seus votos em Duque de Caxias e São João de Meriti, 
Municípios nos quais a ASBAMT mantém os seus cinco centros 
sociais, conclui-se que a votação expressiva do Requerido se deu, 
justamente, nos municípios onde as ações sociais eram realizadas, 
evidenciando o amplo impacto do ilícito praticado. A gravidade da 
conduta, a capacidade econômica do infrator e a repercussão do fato, 
auferível através dos resultados das urnas, justifi cam, na hipótese, a 
aplicação da multa no patamar máximo previsto no artigo 73, § 4º, 
da Lei das Eleições.

5.2. Trata-se de comportamento ofensivo à legitimidade das 
eleições e a gravidade do fato está em perfeita consonância com o 
elevado valor da multa a ser arbitrada para aquele que, em um mesmo 
contexto, é autor e benefi ciário direto da conduta vedada prevista no 
incido IV do artigo 73 da Lei n. 9.504/1997. Sem isso, não será 
atendida a fi nalidade da norma, voltada à tutela da igualdade entre 
os candidatos na disputa eleitoral.

5.3. Considerando, contudo, que a prova do uso promocional 
dos serviços sociais restringe-se ao mencionado informativo, do qual 
não há informação sobre a tiragem, a pena de multa no valor de R$ 
106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) se apresenta 
adequada, necessária e sufi ciente para retribuir o ilícito perpetrado, 
não se revelando juridicamente razoável a cassação do diploma do 
Representado. Princípio da proporcionalidade e jurisprudência do 
TSE.

6. Pedido condenatório julgado parcialmente procedente, 

cominando-se ao Representado a pena pecuniária em seu patamar 
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máximo pela prática da conduta vedada prevista no artigo 73, IV, 

da Lei n. 9.504/1997.

O recorrente, nas razões de recurso ordinário (fl s. 1.362-1.379), alega 
não haver qualquer relação entre as atividades da Associação Benefi cente 
Adilson Moreira Th eodoro (ASBAMT) e sua candidatura, afi rmando 
tratar-se de entidade de assistência social que não se encontra vinculada à 
imagem de uma pessoa específi ca e que possui “autonomia existencial de 
funcionamento ininterrupto durante todos os meses do ano, com ou sem 
eleições” (fl . 1.366).

Aduz que, in verbis:

a) “embora tenha sido, em 1997, um dos instituidores da Associação 
Adilson Moreira Th eodoro, [...] não exerce há muito anos qualquer 
ingerência direta ou indireta na gestão da entidade” (fl . 1.366);

b) a entidade não possui nenhuma vinculação nominal ao candidato 
Dica, suas fachadas, letreiros e documentos não guardam qualquer relação 
com o nome de campanha do político (fl . 1.366);

c) da busca e apreensão de todo o material presente no centro 
social, não se encontrou um documento sequer de propaganda eleitoral e 
que “o funcionamento da ASBAMT não está voltado a promover pessoas 
ou partido específi cos, mas se destina a cumprir rigorosamente os seus 
objetivos institucionais” (fl s. 1.367-1.368);

d) o atendimento no centro social nunca foi condicionado 
efetivamente à situação político-eleitoral do usuário (fl . 1.369).

No tocante à existência nos autos de exemplar de um informativo 
que, no entender da Corte a quo, caracterizaria o uso promocional da 
entidade com fi ns eleitoreiros pelo recorrente, afi rma que, “diferentemente 
do que constou no v. acórdão, tal informativo não foi veiculado como 
encarte do Jornal O Dia, sendo certo que não há provas nos autos nesse 
sentido, apenas a alegação do Ministério Público” (fl . 1.371).

Ainda quanto ao ponto relacionado à notícia veiculada no 
informativo, argumenta que a sua relação com a referida associação “deve 
ser lida com granu salis” (fl . 1.371), frisando que “a luta pela implantação 
de projetos de interesse social faz parte do papel de qualquer pessoa que 
trabalha pela promoção do bem comum” (fl . 1.372).
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Contesta a existência de uso promocional do projeto denominado 

Despertar das Artes, afi rmando que, “diferentemente do reconhecido no 

v. Acórdão, não houve repasse de valor pelo Ministério da Cultura” (fl . 

1.373), refutando a existência de relação ou nexo causal do montante de 

R$ 340.851,64 (trezentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais 

e sessenta e quatro centavos) com serviços do centro social.

Destaca trechos dos depoimentos testemunhais prestados nos autos e 

cita precedentes jurisprudenciais desta Corte, no sentido de que a ilicitude 

da atuação das entidades sociais só ocorre nas hipóteses em que a sua 

atuação é desviada para a promoção eleitoral de candidatos ou partidos, o 

que não teria ocorrido no caso dos autos.

Insurge-se quanto à multa aplicada, destacando a legitimidade 

da eleição para o cargo de deputado estadual e a quantidade expressiva 

de votos obtidos por ele, pugnando pela observância do princípio da 

proporcionalidade entre a falta imputada e a sanção de multa, aplicada no 

máximo legal.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgado 

improcedente o pedido e, caso assim não se entenda, o provimento parcial 

do recurso para reduzir a multa aplicada ao seu patamar mínimo, no valor 

de 5.000 Ufi r” (fl . 1.379).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral 

(fl s. 1.382-1.387), nas quais aduz ser inadequada a via recursal utilizada 

pelo recorrente, à consideração de que “não há qualquer previsão expressa 

no art. 276, II, a, do Código Eleitoral sobre a possibilidade de se impetrar 

Recurso Ordinário contra decisão de Tribunal que aplica sanção de multa 

eleitoral” (fl . 1.384). Caso conhecido o recurso, manifesta-se no sentido de 

que seja desprovido e mantida a aplicação da multa no valor arbitrado.

Parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral (fl s. 1.395-1.400) pelo 

desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

Verifi co a tempestividade do recurso ordinário, sua interposição com 

amparo nos permissivos constitucional e legal, o interesse e a legitimidade 

recursal.
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Inicialmente, afasto a alegação relacionada à inadequação da via 
recursal, constante das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público 

Eleitoral. Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte,

1. Se o feito versa sobre inelegibilidade, ou envolve eventual 
possibilidade de cassação de diploma ou mandato atinente a eleições 
federais ou estaduais, a hipótese recursal contra a decisão dos 
Tribunais Regionais Eleitorais é sempre de recurso ordinário, seja 
o acórdão regional pela procedência ou improcedência do pedido, 
ou mesmo que se tenha acolhido preliminar com a consequente 
extinção do processo6.

No caso, trata-se de representação movida pelo Ministério Público 
Eleitoral em desfavor de Jorge Moreira Th eodoro, conhecido como Dica, 
candidato à reeleição ao cargo de deputado estadual no Estado do Rio de 
Janeiro, visando à apuração da prática de captação ilícita de sufrágio e das 
condutas vedadas descritas no § 11 e no inciso IV do art. 73 da Lei n. 
9.504/1997, nas eleições de 2010.

A Corte Regional afastou a prática dos ilícitos previstos nos arts. 
41-A e 73, § 11, da Lei das Eleições; porém, entendeu pela confi guração 
da conduta vedada descrita no art. 73, IV, da Lei n. 9.504/1997, que assim 

prevê:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, 
partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e 
serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder 

Público.

Não  vejo nos autos elementos aptos a justifi car a modifi cação da 
conclusão a que chegou o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Transcrevo inicialmente as razões que levaram aque la Corte a 
concluir pela ocorrência do ilícito (fl s. 1.348-1.356):

6 RO n. 1.498/ES, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 3.4.2009; sem grifos no original.
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Muito embora não haja provas de que o Representado exerça a 

função de gestor ou administrador de fato da instituição, o Requerido 
fez publicar, em janeiro de 2010, informativo veiculado como encarte na 
edição do Jornal “O dia” no qual divulgou a sua atuação parlamentar, 
vinculando as atividades sociais desenvolvidas pela ASBAMT – mais 
especifi camente os 4 (quatro) milhões de atendimentos realizados ate a 
época – a sua pessoa e a sua atuação política (fl s. 33/36).

Frise-se, inclusive, que o “Caldeirão do Dica” é identifi cado no 

mencionado informativo como “complexo esportivo da ASBAMT”, 

evidenciando, também nesse aspecto, o liame direto entre a assistência 

social prestada pela entidade e o Réu. À propósito, confi ra-se (fl . 35):

Inaugurado em setembro de 2003, o Caldeirão do DICA, 
Complexo Esportivo da ASBAMT, atende hoje, incluindo as 
escolinhas distritais, cerca de 1500 jovens, com idade entre 

6 e 17 anos. Para fazer parte do projeto, fazemos apenas a 

exigência de que a criança, ou jovem, esteja estudando. A 

partir daí, abrem-se as portas. As crianças aprendem a jogar 

bola, tem lanche, palestras educativas e nutricionais, sala 

de recreação e jogos, além de acompanhamento médico, 

odontológico, nutricional e psicológico. (destaques do 

Relator).

Acrescente-se, ainda, que não só as provas documentais dos autos 

comprovam o referido vínculo, como também as testemunhas ouvidas 
na instrução reconheceram, expressamente, que os serviços sociais por 
elas usufruídos eram prestados por entidade pertencente ao Deputado 
Estadual “DICA”, conforme se depreende das seguintes passagens 

dos depoimentos:

(...) que mora em São João ha 46 anos; que conhece o 
deputado estadual DICA que sabe que ele possui um centro social 
no Parque Araruama; que o centro social existe no mínimo há 

8 anos e a depoente é atendida no centro social durante todo 

este tempo; que além da depoente seu esposa [sic], suas irmãs 

e sua fi lha já foram atendidas no centro social; (Dirce Souza 

da Luz, a fl . 644; negritos do Relator)

(...) que conhece o centro social como sendo do DICA há 13 
anos; (Anatilde Vieira Serpa Lima, fl . 645)
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[...]

Estando, portanto, plenamente caracterizada, segundo as provas 
documentais e testemunhais constantes dos autos, a vinculação de fato 
existente entre Jorge Moreira Th eodoro e os atendimentos realizados nos 
centros sociais da Associação Benefi cente Adilson Moreira Th eodoro [...]

[...]

De saída, consigna-se que o artigo 73, IV, da Lei n. 9.504/1997 
não proíbe a prestação de serviço social custeado ou subvencionado 
pelo poder público em ano de eleição, mas sim a utilização dessas 
ações para fi ns de promoção de candidato, partido ou coligação 
(Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 5.283 - Ibiúna/
SP, Rel. Min. Carlos Mario da Silva Velloso, Data do Julgamento: 
9.11.2004, DJ de 17.12.2004). Deve-se, portanto, verifi car se há 
provas de que Jorge Moreira Th eodoro fez uso promocional em 
favor de sua candidatura de serviços de caráter social custeados ou 
subvencionados com recursos públicos.

As fl s. 33/36, consta cópia do informativo que o Representado 
fez veicular como encarte da edição do Jornal “O dia”, publicada em 
janeiro de 2010, no qual o Deputado “DICA” divulgou o histórico 
de suas realizações políticas, conforme reconhecido pelo próprio 
demandado a fl . 307.

No particular, abrem-se parênteses para esclarecer que, 
ao contrário do que alegado pelo Representado em sua defesa 
escrita (fl . 307), a Justiça Eleitoral reconheceu, sim, a ilicitude da 
mencionada publicação, pois o acórdão absolutório desta Corte foi 
reformado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que, ao dar provimento 
a recurso especial interposto pelo Ministério Público, pronunciou 
expressamente que o candidato cometeu ato de propaganda eleitoral 
antecipada subliminar, tendo a condenação transitado em julgado 
em 13.5.2011 (Recurso Especial n. 25-30.2010).

Pois bem, na aludida publicidade, dá-se destaque à imagem 
do Representado cuja foto ocupa a metade da primeira página do 
informativo, nela constando a seguinte frase: “Só quem cuide bem 
de sua família, vai cuidar bem da nossa cidade” (fl . 33). Ao lado 
da foto, são listadas as supostas realizações do político: instalação de 
UPAs, o complexo esportivo “Caldeirão do Dica” e as atividades 
da ASBAMT. No fi nal da pagina, há, ainda, a inscrição “Deputado 
Estadual Dica – Quem conhece, confi a”.
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Toda a segunda pagina do encarte (fl . 34) foi dedicada aos 

04 (quatro) milhões de atendimentos realizados pela Associação 

Benefi cente Adilson Moreira Th eodoro - ASBAMT, havendo nítida 
veiculação entre os serviços sociais prestados pela entidade e a pessoa do 
Réu, como se depreende de sua leitura:

ASBAMT ultrapassa a marca de 4 milhões de atendimentos

(...) O trabalho desenvolvido na maior obra social do 

Rio de Janeiro tem, sim, como principal objetivo o resgate 

e a inclusão social. (...) E o trabalho social tem sido a meta 

constante do DICA desde o seu primeiro mandato como 

vereador. Tudo começou em 1992, quando foi eleito 

vereador pela primeira vez. Desde então, DICA sentiu que o 

povo precisava mais do que rua asfaltada ou praça iluminada. 

Seus irmãos queriam dignidade e isso quer dizer: saúde ao 

alcance de todos, capacitação profi ssional, lazer e esporte para 

você e para seus fi lhos. A partir de então, DICA fez disso 

uma meta e lutou, incansavelmente, para conseguir atingi-

la. Conversando com a população, decidiu então desenvolver 

um trabalho junto à comunidade carente em atendimento às 

suas necessidades.

14 Anos promovendo a Cidadania

A instituição oferece capacitação profi ssional em 

informática, inglês, espanhol, artesanato, assistência 

médica (exames clínicos), pediatria, clinica geral, 

ginecologia, fonoaudiologia, cardiologia, oftalmologia, 

assistência odontológica com equipamentos modernos, 

assistência fi sioterápica com aparelhos de última geração, 

assistência psicológica, exames laboratoriais e laboratório 

móvel, assistência jurídica e promoção de palestras sobre 

higienização, nutrição, amamentação, violência doméstica, 

drogas, sexualidade, além de atividades esportivas (academia 

de ginástica e escolinhas de futebol). Em seus 14 anos de 

existência, a ASBAMT já realizou cerca de 4 milhões de 

atendimentos, em sua maioria na área de saúde.

Conclui-se, portanto, que Jorge Moreira Th eodoro, ao pretensamente 
divulgar a sua atuação parlamentar, fez expressa vinculação dos mais 
de 04 (quatro) milhões de atendimentos realizados pela Associação 
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Benefi cente Adilson Moreira Th eodoro as suas realizações políticas. O 
Requerido se apresentou, na oportunidade, como autor e benefi ciário 
direto do uso promocional das ações sociais promovidas pela instituição, 
projetando sua imagem e sua candidatura perante o eleitorado, sobretudo 
porque o informativo foi divulgado em jornal de grande circulação, 
tendo sido dada ênfase a sua imagem e ao seu cargo político.

Assim, estando fartamente comprovado o uso promocional dos 
serviços sociais prestados pela ASBAMT e a condição de autor e 
benefi ciário direto do Representado, a caracterização do ilícito do 
artigo 73, IV, da Lei das Eleições passa a depender, tão somente, 
da demonstração de que as ações desenvolvidas pela entidade foram 
subvencionadas ou custeadas com recursos públicos.

Analisando detidamente as provas dos autos, observa-se que 
os exames laboratoriais de fl s. 212/215, apreendidos pela equipe 
de fi scalização da 186ª Zona Eleitoral, contêm menção expressa à 
existência de convênio entre a entidade e o Sistema Único de Saúde, 
indicando, consequentemente, que os exames médicos eram custeados 
pelo poder público. Além disso, imprescindível apontar que, conforme 
informação disponibilizada pela própria ASBAMT em sua página 
eletrônica na Internet, acessada em 21.6.2010, as atividades esportivas 
desenvolvidas pela instituição eram realizadas mediante convênio com o 
Estado do Rio de Janeiro (fl . 150).

Deve-se, entretanto, esclarecer que o Réu, em sua defesa, negou 
o recebimento pela Associação de recursos provenientes do SUS e 
que o site da instituição não se encontra atualmente disponível para 
acesso.

De forma, então, a se instruir o presente feito, foi determinada 
a expedição de ofícios a diversos órgãos estatais, solicitando 
informações acerca da realização de convênio, de repasse ou a 
concessão de benefício, de qualquer natureza, à mencionada entidade 
assistencialista.

Em resposta, a Secretaria da Casa Civil do Estado do Rio de 
Janeiro afi rmou não constar quaisquer registros de convênios, 
repasses e benefícios à instituição (fl s. 1.203/1.204), informação, 
portanto, que contrasta com a declarada pela própria associação na 
internet.

O Ministério da Saúde informou, às fl s. 1.190/1.192, que não 

localizou no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) 
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repasses, benefícios e convênios concedidos à Associação Benefi cente 
Adilson Moreira Th eodoro, no período de 2000 a 2012.

Às fl s. 1.187/1.188, a Secretaria de Assistência Social e Direitos 
Humanos do Município de Duque de Caxias comunicou a realização 
de pagamentos a ASBAMT no montante de R$ 69.364,72 (sessenta e 
nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) 
em 2009. Posteriormente, contudo, Jorge Moreira Th eodoro 
apresentou certidão da mesma Secretaria Municipal (fl .1.292), 
dando conta da ausência de repasses fi nanceiros, a qualquer título, 
para a entidade. O referido órgão municipal foi, então, intimado 
para esclarecer a divergência (fl . 1.297), tendo reafi rmado a ausência 
de repasses para a entidade (fl s. 1.317/1.324).

Não obstante, se há nos autos provas divergentes quanto ao 
recebimento pela ASBAMT de recursos públicos provenientes do Sistema 
Único de Saúde, do Município de Duque de Caxias e do Estado do 
Rio de Janeiro, revela-se incontroverso, segundo a mesma prova dos 
autos, que a entidade captou, no período de julho de 2009 a julho de 
2010, através do projeto denominado “Despertar das Artes”, o valor 
de R$ 340.851,64 (trezentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta 
e um reais e sessenta e quatro centavos) para equipar espaço para 
apresentações teatrais e realizar ofi cinas de artes cênicas e música para 
a população de baixa renda, conforme ofício do Ministério da Cultura 
(fl s. 1.166/1.184).

Tem-se, assim, que Jorge Moreira Th eodoro, através do informativo 
de fl s. 33/36, divulgado em janeiro de 2010, fez uso promocional em 
seu favor de serviços de caráter social subvencionados pelo poder público, 
praticando a conduta vedada prevista no artigo 73, IV, da Lei n. 
9.504/1997, nos termos da jurisprudência:

[...]

Segundo consta dos depoimentos testemunhais e dos documentos 

juntados aos autos, a associação benefi cente (ASBAMT) disponibilizava 

serviços nas áreas de clínica geral, cardiologia, nutrição, pediatria, 

dermatologia, fonoaudiologia, ginecologia e odontologia, além de projetos 

educacionais e de qualifi cação profi ssional e atividades ligadas ao esporte e 

lazer.

Deve-se ressaltar que, na realidade, a referida instituição mantinha, 

à época do ocorrido, cinco centros sociais: quatro localizados em Duque 
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de Caxias e um em São João de Meriti, de acordo com o que consta do 

próprio “encarte publicitário” (fl s. 33-36 do vol. I) distribuído pelo então 

candidato à reeleição ao cargo de deputado estadual, ora recorrente.

Ainda de acordo com o referido informativo, teriam sido realizados 

ali mais de 4 milhões de atendimentos.

Pois bem. Contrariamente ao afi rmado pelo recorrente, entendo ser 

incontroverso, in casu, o liame entre a sua pessoa e os serviços assistenciais 

prestados pelo centro social, independentemente do fato de exercer ou não 

a função de gestor da entidade denominada Associação Benefi cente Adilson 

Moreira Th eodoro – que leva o nome de seu irmão e da qual foi, segundo 

afi rma o próprio recorrente, “um dos instituidores” (fl . 1.366), no ano de 

1997.

A vinculação do centro – conhecido como Caldeirão do Dica – ao 

então deputado, ora recorrente, foi reconhecida em outro processo julgado 

pelo TRE/RJ (AIJE n. 3.587-47/RJ). Além disso, importa destacar ter sido 

caracterizado o caráter eleitoreiro da referida publicação veiculada em jornal 

de grande circulação naquele Estado nesta instância, na decisão proferida 

no REspe n. 25-30/RJ, de relatoria do Ministro Hamilton Carvalhido, 

em que se discutia a existência de propaganda antecipada no informativo 

supracitado. Entendeu-se, à época, terem sido violados os artigos 36 e 36-

A, IV, da Lei n. 9.504/1997, tendo sido provido o recurso especial em 

28.4.2011, nos seguintes termos:

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério 

Público Eleitoral em razão de matéria publicada no jornal Extra, 

edição de 17.1.2010, domingo, no Município de Duque de Caxias/RJ, 

por meio da qual o Deputado Estadual Jorge Moreira Th eodoro, ora 

recorrido, teria veiculado propaganda eleitoral extemporânea.

É esta a letra do acórdão recorrido (fl s. 99-104):

[...] não se vê confi gurada a hipótese de propaganda eleitoral 

extemporânea ou antecipada.

Veja-se que as mensagens impugnadas, segundo os trechos 

indicados e grifados na peça vestibular, ostentam o seguinte teor:
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Deputado Federal Dica – Quem Conhece Confi a – 

Só Quem Cuida Bem da Sua Família, Vai Cuidar Bem 

da Nossa Cidade – UPA 24 H. Ação do Deputado DICA 

garante mais de 100 mil atendimentos em Duque de Caxias.

ASBAMT ultrapassa a marca de 4 milhões de atendimentos 
– (...) o trabalho social tem sido a meta constante do DICA 

desde o seu primeiro mandato como vereador. (...) DICA 

fez disso uma meta e lutou, incansavelmente, para conseguir 

atingi-la. (...) Em seus 14 anos de existência a ASBAMT já 

realizou cerca de 4 milhões de atendimentos, sua maioria na 

área da saúde. Complexo Esportivo Caldeirão: Atividade Física 
para uma Vida Saudável – Inaugurado em setembro de 2003, 

o Caldeirão do DICA, Complexo Esportivo da ASBAMT, 

atende hoje, incluindo as escolinhas distritais, cerca de 1500 

jovens, com idade entre 6 e 17 anos. (...) DICA acredita que 

através do esporte é possível estimular os estudos, elevar a 

autoestima, e construir uma barreira contra a sedução das 

drogas e a marginalidade que tem assolado nosso juventude. 

(...)

Indicação do Deputado Dica Garante Instalação de 2 
UPAs em Duque de Caxias – Em dezembro de 2007 o 

Deputado Estadual DICA, terceiro secretário da ALERJ, fez 

indicações para instalação de 2 UPAs (unidades de pronto 

atendimento) em Duque de Caxias. Publicadas no Diário 

Ofi cial de 26 de dezembro de 2007. Dica levou as indicações 

até o Governador Sérgio Cabral que afi rmou ao Deputado 

ser prioridade a implantação das unidades na região. (...) 

o Governador afi rmou que a vinda da UPA para Caxias só 

foi possível pelo trabalho incansável do Deputado Dica que 

não mediu esforços para concretizar o sonho de resolver o 

problema da saúde na região: UPA: Única Alternativa após 
Fechamento do Hospital Duque – (...) E saúde para o Deputado 
Dica está em 1º lugar.

[...].

Depreende-se do texto da mensagem, transcrita ipsis litteris no 

voto condutor do acórdão recorrido, que há menção a ações futuras 
do deputado federal em questão, como, por exemplo, no trecho em que 
consta que o parlamentar “vai cuidar bem da nossa cidade”.
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É da jurisprudência farta e pacífi ca desta Corte que o ato de 

propaganda eleitoral consiste em levar ao conhecimento geral, 

ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas 

postulada, e a ação política que se pretende desenvolver ou razões 

que induzam a concluir que o benefi ciário é o mais apto ao exercício 

de função pública. É o caso dos autos.

Gize-se, ainda, que, apesar de a conduta aparentar mera promoção 
pessoal, possui aspectos que confi guram caráter eleitoreiro: a divulgação 

das mensagens foi realizada no início do ano eleitoral, por meio da 

edição de domingo do jornal Extra, um dos mais lidos no município, 

consoante consigna o próprio acórdão impugnado. Segundo 

entendimento desta Corte, “[...] o agente público ou político deverá 

agir com redobrada cautela para que não descambe em propaganda 

eleitoral antecipada atos legitimamente autorizados” (R-Rp n. 

2.701-76/DF, Rel. Ministro Joelson Dias, julgado em 23.11.2010, 

DJe 5.4.2011).

(sem grifos no original)

Verifi ca-se, assim, que não procedem as alegações constantes 

do recurso ordinário no sentido de que não haveria vinculação entre o 

recorrente e a entidade assistencialista, bem como de que não teria sido 

caracterizado o uso promocional, a seu favor, do referido centro social.

Além disso, de acordo com a decisão do eminente Ministro 

Hamilton Carvalhido acima citada, depreende-se que o encarte – que, 

repita-se, foi considerado veiculação de propaganda eleitoral extemporânea 

naqueles autos – teria sido publicado no jornal Extra, edição de 17.1.2010, 

domingo, no Município de Duque de Caxias/RJ.

Ou seja: mesmo que se acolha a alegação do recorrente de que não 

há provas de que o referido “informativo” tenha sido publicado como 

encarte no jornal O Dia, também em um domingo do mês de janeiro de 

2010 – contrariamente ao afi rmado no voto condutor do acórdão regional 

–, verifi ca-se ter havido a publicação no outro periódico (jornal Extra), de 

acordo com a supracitada decisão proferida no REspe n. 25-30/RJ.

Em todo caso, deve ser levado em consideração que o informativo 

demonstra nítido propósito eleitoreiro ao vincular as atividades sociais 

desenvolvidas no Centro Social ASBAMT à pessoa do então candidato 
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e à sua atuação política, vislumbrando-se claramente o uso promocional 

do centro e a intenção de que fossem auferidos, por meio dos serviços ali 

prestados, dividendos eleitorais.

Conforme ressaltou a Corte Regional, o ora recorrente apresentou-

se à comunidade “como autor e benefi ciário direto do uso promocional 

das ações sociais promovidas pela instituição, projetando sua imagem e 

sua candidatura perante o eleitorado, sobretudo porque o informativo foi 

divulgado em jornal de grande circulação, tendo sido dada ênfase a sua 

imagem e ao seu cargo político” (fl . 1.354v.).

Ultrapassada essa questão, deve ser analisada a alegação de que os 

serviços prestados pelo centro não teriam sido custeados ou subvencionados 

pelo Poder Público, vedação constante da Lei das Eleições (art. 73, inciso 

IV).

O recorrente nega a existência de uso promocional do projeto 

denominado Despertar das Artes e afi rma: “diferentemente do reconhecido 

no v. Acórdão, não houve repasse de valor pelo Ministério da Cultura” (fl . 

1.373).

Todavia, não é que se depreende dos autos.

Entre outros indícios de repasses fi nanceiros provenientes do 

Sistema Único de Saúde, do Município de Duque de Caxias e do Estado 

do Rio de Janeiro, de acordo com o que consta das fl s. 1.166-1.184 (vol. 

6), verifi ca-se que o Ministério da Cultura concedeu recursos à Associação 

Benefi cente Adilson Moreira Th eodoro, a título de convênio, no montante 

de R$ 340.851,64 (trezentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e um 

reais e sessenta e quatro centavos).

Consta ainda da fl . 1.177 a síntese do projeto cultural a ser 

benefi ciado, que foi assim descrito, in verbis: “Equipar espaço disponibilizado 

pela instituição para apresentações teatrais, e realizar ofi cinas de Artes 

Cênicas e Música, no Bairro Pq. Fluminense, Município de Duque de 

Caxias, na baixada Fluminense, de julho de 2009 a julho de 2010, voltada 

para a população de baixa renda”.

Inclusive, tendo em vista a ausência da apresentação da prestação 

de contas relacionada à utilização de tais recursos públicos, foi solicitado 

pelo Ministério da Cultura, em 18.6.2012, o “encaminhamento da referida 
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documentação ou cópia do comprovante de devolução dos recursos captados, 

devidamente atualizados, ao Fundo Nacional de Cultura – FNC” (fl . 1.180).

Demonstra-se, assim, a comprovação do repasse de verba pública 

para a realização das atividades desenvolvidas pela ASBAMT, o que, aliado 

ao uso promocional do centro em favor do candidato, caracteriza a conduta 

vedada a que se refere o art. 73, IV, da Lei das Eleições, em conformidade 

com o assentado pela Corte a quo.

Tal entendimento é consentâneo com a jurisprudência deste 

Tribunal, da qual se destacam os seguintes precedentes, mutatis mutandis:

Eleições 2010. Agravo regimental em recurso ordinário. 

Representação. Conduta vedada. Deputado estadual. Artigo 73, 

inciso IV, da Lei n. 9.504/1997. Utilização. Centro Social. Promoção 

eleitoral. Aplicação de multa e cassação de diploma. Repetição. 

Fundamentos recursais. Incidência da Súmula 182 do STJ. Agravo 

regimental desprovido.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, o relator do feito 

está autorizado a proferir decisão monocrática quando o recurso 

for intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, 

prejudicado ou contrário à jurisprudência, sem que isso confi gure 

ofensa à ampla defesa ou usurpação de competência do Plenário.

2. Mostra-se inviável o agravo regimental que não traz argumento 

novo que se sobreponha aos fundamentos lançados na decisão 

agravada. Incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Hipótese em que, a teor do conjunto probatório angariado aos 

autos, restou incontroversa a utilização, pela agravante, de centro social 

subvencionado pelo Poder Público, com o claro intuito de obtenção de 

dividendos eleitorais, mediante o oferecimento de uma gama de produtos 

e serviços gratuitos à população carente, desde simples curso de artesanato 

até assistência médica, odontológica e exames clínicos; tendo tal fato 

interferido diretamente no processo de formação da vontade popular no 

resultado das eleições, com gravidade sufi ciente para ensejar a aplicação 

das sanções de multa e de cassação de diploma, de que cuidam os §§ 4º e 

5º do art. 73 da Lei n. 9.504/1997.

4. Agravo regimental desprovido, fi cando, por conseguinte, 

prejudicado o pedido de reconsideração formulado nos autos, 
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visando tornar sem efeito despacho do relator que determinara a 

comunicação imediata do decisum ao TRE.

(AgR-RO n. 3.820-44/RJ, de minha relatoria, DJE de 25.2.2015; 

sem grifos no original)

Representação. Conduta vedada.

- Para a confi guração da conduta vedada prevista no citado inciso 
IV do art. 73 – distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social 
custeados ou subvencionados pelo Poder Público –, é necessário demonstrar 
o caráter eleitoreiro ou o uso promocional em favor de candidato, partido 
político ou coligação.

Agravo regimental não provido.

(AgR-REspe n. 54.275-32/PI, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE 
de 9.10.2012; sem grifos no original)

Agravo regimental. Recurso ordinário. Eleições 2010. Deputado 
federal. Representação. Condutas vedadas. Art. 73, I e IV, da Lei n. 
9.504/1997. Inexistência de ilicitude. Não provimento.

1. A caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, I, da 
Lei n. 9.504/1997 pressupõe a cessão ou o uso, em benefício de 
candidato, partido político ou coligação, de bens móveis ou imóveis 
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

2. A conduta vedada do art. 73, IV, da Lei n. 9.504/1997 confi gura-
se mediante o uso promocional, em favor de candidato, partido político 
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social 
custeados ou subvencionados pelo Poder Público.

3. Na espécie, aduz-se que os cônjuges Jorge Abissamra – prefeito 
do Município de Ferraz de Vasconcelos/SP – e Elaine Aparecida 
Belloni Abissamra participaram de seis eventos no período de abril 
a junho de 2010 visando promover a candidatura da agravada ao 
cargo de deputada federal, com violação do art. 73, I e IV, da Lei n. 
9.504/1997.

4. Contudo, a agravada não pediu votos nem apresentou 
propostas de campanha ou mencionou eleição vindoura, apenas 
limitou-se a comparecer aos eventos impugnados e, na única 
oportunidade em que usou da palavra, proferiu palestra relativa à 

sua área de atuação profi ssional.
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5. Ademais, a distribuição gratuita de bens e serviços de caráter 
social pela administração municipal, supostamente realizada por 
ocasião da referida palestra, não foi comprovada.

6. Agravo regimental não provido.

(AgR-RO n. 5.961-41/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJE de 

8.8.2011; sem grifos no original)

Por fi m, não vejo como prosperar o requerimento do recorrente no 

sentido de que seja reduzida ao seu patamar mínimo a multa aplicada.

Destaco, quanto ao ponto, do parecer ministerial (fl . 1.400):

No tocante à multa aplicada, verifi ca-se que o TRE/SP [sic] 
reservou seis páginas do acórdão para fundamentar sua fi xação, 
concluindo que a quantia de R$ 106.410,00 se mostra “adequada, 
necessária e sufi ciente para retribuir o ilícito perpetrado pelo Representado” 
(f. 1.357v.). Por outro lado, o Tribunal afastou a cassação do diploma 
do recorrente, “em obediência ao princípio da proporcionalidade e á 
jurisprudência do TSE”. Devidamente fundamentada a fi xação da 
penalidade, não há falar-se em ilegalidade em sua aplicação.

De fato, a dosimetria da sanção e a aplicação da multa em seu 

patamar máximo foram exaustivamente fundamentadas no voto condutor 

do decisum regional. Destacou-se o fato de que cabe ao órgão julgador 

a dosagem da multa prevista no § 4º do art. 73 da Lei n. 9.504/1997, 

tendo sido mencionado que a pena de cassação do diploma apenas deve ser 

aplicada em caso de extrema gravidade, como se depreende dos seguintes 

excertos do acórdão (fl s. 1.356v.-1.358):

Analisando a repercussão da ilegalidade praticada, depreende-

se, como bem indicado pelo Ministério Público (fl . 904), que 

Jorge Moreira Th eodoro foi eleito, em 2010, Deputado Estadual 

pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro com 59.220 

(cinquenta e nove mil, duzentos e vinte) votos, dos quais mais de 

91% (noventa e um por cento) foram obtidos em Duque de Caxias 

e São João de Meriti, Municípios nos quais a ASBAMT mantém 

todos os seus cinco centros sociais.

Em Duque de Caxias, local onde quatro dos cinco centros da 

ASBAMT foram instalados, o político obteve votação expressiva, 
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totalizando 45.661 (quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta e 

um) votos. Em São João de Meriti, o Réu angariou 8.421 (oito 

mil quatrocentos e vinte e um) votos, conforme dados obtidos do 

Sistema de Gerenciamento das Eleições de 2010.

Percebe-se, assim, que a votação expressiva do Réu se deu, 

justamente, nos municípios nos quais os serviços sociais eram 

realizados pela ASBAMT, evidenciando o amplo impacto da 

ilegalidade praticada. A gravidade da conduta, a capacidade econômica 
do infrator e a notória repercussão do fato, auferível através dos resultados 
ofi ciais das urnas, justifi cam, na hipótese, a aplicação da multa no 

patamar máximo estabelecido no artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições.

No particular, é inegável que o valor da sanção pecuniária que se vem 
de cominar se mostra adequado, necessário e proporcional à repreensão do 
ilícito praticado pelo Representado. Trata-se de comportamento ofensivo 
à legitimidade das eleições e a gravidade do fato está em perfeita 

consonância com o patamar máximo da multa a ser arbitrada para 

aquele que, em um mesmo contexto, é autor e benefi ciário direto 

da conduta vedada do inciso IV do artigo 73 da Lei n. 9.504/1997. 

Sem isso, não será atendida a fi nalidade da norma, voltada a tutela da 
igualdade na disputa e da moralidade administrativa.

Na sequência, cabe-nos decidir se no caso é de ser cominada 

a sanção de cassação do diploma do Representado. Em que 

pese a previsão legal (art. 73, § 5º, da Lei n. 9.504/1997), tenho 

que a desconstituição do diploma do Requerido não se mostra 

juridicamente proporcional, sendo demasiada sua aplicação na 

hipótese.

A prova dos autos mostrou-se insufi ciente na tarefa de estabelecer 

um vínculo mais próximo entre o Deputado Estadual “DICA” e 

a Associação Benefi cente Adilson Moreira Th eodoro, não tendo 

sido comprovado que o Requerido administra e/ou mantém com 

recursos próprios a Instituição. Tampouco fi cou comprovado nos 

autos que os serviços sociais da ASBAMT eram realizados em troca 

da obtenção de votos para o Representado, pelo que se afastou a tese 

de que o Réu cometeu os ilícitos previstos no artigo 41-A e 73, § 11, 

da Lei das Eleições.

Assim, tendo sido reconhecida apenas a ilegalidade do artigo 73, IV, 
da Lei n. 9.504/1997, em decorrência do uso promocional, realizado 
em encarte de jornal veiculado em janeiro de 2010, de serviços sociais 
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subvencionados com recursos públicos, e considerando, mesmo, que a 
prova do aludido uso promocional se restringe ao informativo de fl s. 
33/36, sobre o qual não há informação de tiragem, concluo que a pena 
de multa no valor de R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e 
dez reais) se apresenta adequada, necessária e sufi ciente para retribuir 
o ilícito perpetrado pelo Representado, afastando-se, na espécie, a 
incidência da pena de cassação de seu diploma de Deputado Estadual, 
em obediência ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência do 
TSE:

Representação. Art. 73, IV, da Lei n. 9.504/1997.

1. As condutas vedadas constituem infrações que o caput 
do art. 73 da Lei das Eleições, expressamente, estabelece 

que são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 

entre candidatos nos pleitos eleitorais, justifi cando, assim, as 

restrições impostas aos agentes públicos.

2. A adoção do princípio da proporcionalidade, tendo em 
conta a gravidade da conduta, demonstra-se mais adequada 
para gradação e fi xação das penalidades previstas nas hipóteses 
de condutas vedadas.

3. Caracterizada a conduta vedada, a multa do § 4º do art. 
73 da Lei das Eleições é de aplicação impositiva, não havendo 

falar em princípio da insignifi cância, cabendo ao julgador, 

em face da conduta, estabelecer o quantum da multa que 

entender adequada ao caso concreto.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 11.488/

PR, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 30.11.2009).

Eleições 2010. Conduta vedada. Uso de bens e serviços. 

Multa.

1. O exame das condutas vedadas previstas no art. 73 da 

Lei das Eleições deve ser feito em dois momentos. Primeiro, 

verifi ca-se se o fato se enquadra nas hipóteses previstas, que, 

por defi nição legal, são “tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais”. Nesse 

momento, não cabe indagar sobre a potencialidade do fato.
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2. Caracterizada a infração às hipóteses do art. 73 da Lei n. 
9.504/1997, é necessário verifi car, de acordo com os princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade, qual a sanção que deve ser 
aplicada. Nesse exame, cabe ao Judiciário dosar a multa prevista 
no § 4º do mencionado art. 73, de acordo com a capacidade 
econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão 
que o fato atingiu. Em caso extremo, a sanção pode alcançar o 
registro ou o diploma do candidato benefi ciado, na forma do § 
5º do referido artigo.

3. Representação julgada procedente.

(Representação n. 295.986/DF, Rel. Min. Henrique 
Neves da Silva, DJ de 17.11.2010).

Representação. Conduta vedada. Inauguração de obra 
pública.

1. Este Tribunal Superior já fi rmou entendimento no 
sentido de que, quanto às condutas vedadas do art. 73 da Lei 
n. 9.504/1997, a sanção de cassação somente deve ser imposta 
em casos mais graves, cabendo ser aplicado o princípio da 
proporcionalidade da sanção em relação à conduta.

2. Com base nos princípios da simetria e da razoabilidade, 
também deve ser levado em consideração o princípio da 
proporcionalidade na imposição da sanção pela prática da 
infração ao art. 77 da Lei das Eleições.

3. Afi gura-se desproporcional a imposição de sanção 
de cassação a candidato à reeleição ao cargo de deputado 
estadual que comparece em uma única inauguração, em 
determinado município, na qual não houve a presença de 
quantidade signifi cativa de eleitores e onde a participação do 
candidato também não foi expressiva.

Agravo regimental não provido.

(Agravo Regimental no Recurso Ordinário n. 890.235 – 
Goiânia/GO, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJ de 21.8.2012).

Destarte, entendo que não merece reparos o acórdão também quanto 

ao ponto, porque, de fato, a Corte Regional analisou criteriosamente os 

fatos imputados como ilícitos, concluindo pela procedência parcial do 

pedido condenatório formulado pelo Ministério Público.
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Consequentemente, diante da magnitude do ilícito perpetrado e, ao 

mesmo tempo, levando em consideração o princípio da proporcionalidade, 

deixou de cassar o diploma de deputado estadual do recorrente, aplicando 

somente a sanção que entendeu cabível ao caso em comento, qual seja, a 

multa de R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), de 

acordo com o estipulado no § 4º do art. 73 da Lei n. 9.504/1997.

Para tanto, de acordo com o relator do decisum, foram levados em 

consideração, além do impacto da ilegalidade praticada, “a capacidade 

econômica do infrator e a notória repercussão do fato” (fl . 1.356v.), 

auferível por meio do resultado das urnas. Destacou-se, todavia, que “o 

critério da necessidade visa justamente coibir os excessos sancionatórios, 

notadamente quando o ordenamento prevê reprimenda menos gravosa, 

como no caso em exame” (fl . 1.358).

Desse modo, existindo elementos sufi cientes nos autos a fi m de 

caracterizar como conduta vedada os atos perpetrados pelo recorrente 

e estando devidamente fundamentada a fi xação da penalidade, deve ser 

mantido o acórdão regional pelos seus próprios termos.

Pelo exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do Regimento 

Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 9 de novembro de 2015.

DJe 13.11.2015

RECURSO ORDINÁRIO N. 7.972-04 – CLASSE 37 – SÃO PAULO 
(São Paulo)

Relatora:  Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Ministério Público Eleitoral

Recorridos: Ernane Bilotte Primazzi e outro

Advogados: Karina Primazzi Souza e outros
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Recorrido: Marco Antônio Feliciano

Advogados: Anderson Pomini e outros

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário interposto pelo Ministério Público 

Eleitoral contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 

que julgou improcedente a representação por conduta vedada em desfavor 

dos recorridos Ernane Bilotte Primazzi, prefeito de São Sebastião/SP, 

Ernane Primazzi, fi lho do primeiro recorrido e Marco Antônio Feliciano, 

candidatos, respectivamente, aos cargos de deputado estadual e federal nas 

eleições de 2014.

O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa, ipsis litteris (fl s. 248-

249):

Representação. Conduta vedada. Eleições 2014. Apontado 

uso de bem público e prestação de serviços por servidores públicos 

determinados pelo prefeito de São Sebastião em benefício da 

candidatura dos demais representados. Incisos I a III do art. 73 da 

Lei n. 9.504/1997. Arguições preliminares afastadas. Improcedência.

1. Arguição preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Fatos 

imputados aos representados sufi cientemente descritos, bem como a 

correspondente pretensão jurisdicional da representante.

2. Interesse processual verifi cado, pois o resultado pretendido 

(condenação às sanções previstas no art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei n. 

9.504/1997) não poderia ser obtido sem a intervenção jurisdicional 

(necessidade) e a via eleita (representação eleitoral por conduta 

vedada), portanto, mostrou-se apta à obtenção daquele resultado 

(adequação). Representação proposta dentro do prazo decadencial. 

Inteligência do art. 73, § 12, da Lei Eleitoral. Apontadas condutas 

vedadas foram individualizadas.

3. Mérito. Evento religioso realizado em bem de uso comum do 

povo. Conduta vedada descrita no inciso I do art. 73 da Lei Eleitoral 

não caracterizada. Precedente do e. TSE. Ausência de demonstração 

de uso de ônibus para transporte de eleitores contendo propaganda 

eleitoral de representado nem de distribuição de santinhos 
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dos candidatos aos participantes do evento. Mera alegação de 

testemunha da acusação que é membro de partido concorrente aos 

dos representados não é sufi ciente para confi gurar prova robusta apta 

a caracterizar conduta vedada. Precedente do TRE-DF.

4. Não foi demonstrado o elemento objetivo do tipo previsto no 

art. 73, II e III, da Lei n. 9.504/1997. Precedente do e. TSE.

5. Arguições preliminares rejeitadas e, em relação ao mérito, 

representação julgada improcedente.

O Ministério Público Eleitoral, nas razões de recurso ordinário (fl s. 

272-278), alega que o acórdão regional teria contrariado o disposto no art. 

73, I,7 da Lei n. 9.504/1997, tendo em vista que (fl s. 274 e seguintes):

a) Restou inconteste a participação de Marco Feliciano no evento 

festivo custeado pelo Poder Público do município de São Sebastião. 

Além disso, demonstrou-se que o evento foi amplamente divulgado 

na cidade e região, sempre com o anúncio de que o candidato 

estaria presente e seria uma das principais atrações, estando entre os 

preletores para pregar no evento, que tinha capacidade para mais de 
70 mil pessoas e contava com presença de bandas musicais;

b) [...] restou inconteste que foi graças ao convite formulado pelo 

recorrido Ernane Bilotte Primazzi, chefe do Poder Executivo local, 

que Marco Feliciano se fez presente no evento público de cunho 

festivo-religioso e de grandes proporções e nele desempenhou papel de 
protagonismo, fi cando em evidência e sendo ouvido e observado por 

todos os fi éis que estiveram presentes.

Afi rma que os custos do evento religioso em comento, que se 

realizou no mês de setembro de 2014, teriam sido arcados pelo erário e 

gerado dividendos políticos ao candidato à reeleição ao cargo de deputado 

federal Marco Feliciano, fi liado ao PSC, mesmo partido político do prefeito. 

Ressalta que

7 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a 

afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I -  ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou 

imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
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[...] se, por um lado, tal fato, por si só, não confi gura a conduta 

vedada, por outro lado, a forma como se deu a realização do evento e o 
papel de destaque conferido ao recorrido Marco Feliciano certamente 
evidenciam o benefício eleitoral auferido pelo representado.

(fl . 275; sem grifos no original)

Aduz não se sustentar a equiparação, aventada no voto condutor 

do acórdão recorrido, entre a atividade de pastor e a de artistas de rádio e 

televisão, à consideração de que “se por um lado pode o candidato-pastor 

prosseguir com seus ministérios, por outro lado isso não pode ser utilizado 

a ponto de angariar indevidos dividendos eleitorais” (fl . 276). Afi rma ser 

inconteste o fato de que o recorrido Marco Feliciano “mistura seu ministério 

de pastor com a sua atuação parlamentar” (fl . 275, verso).

Argumenta haver restrições legais à utilização de serviços públicos 

em favor de candidato, assim como à utilização de templos e à própria 

captação de recursos de entidades religiosas.

Afi rma estar comprovada a prática de conduta vedada nos moldes 

em que descrita na inicial, em desacordo com o que preceitua o art. 73, I, 

da Lei das Eleições, mormente em razão da quebra de isonomia entre os 

candidatos ao pleito, destacando não haver a necessidade de se demonstrar 

a potencialidade apta a desequilibrar ou infl uir no resultado do pleito.

Não obstante, assevera ser inegável, no caso, a gravidade da 

conduta e a sua aptidão para causar desequilíbrio eleitoral, levando-se em 

consideração as proporções do evento e os indicadores eleitorais, “que dão 

conta do altíssimo número de votos que o candidato possui na região” (fl . 

278).

 Conclui requerendo o conhecimento e o provimento do recurso 

ordinário e a consequente reforma do acórdão regional, para que “se aplique 

as sanções legais previstas nos §§ 4º e 5º do art. 73 da Lei n. 9.504/1997 

aos recorridos Ernane Bilotte Primazzi e Marco Antônio Feliciano” (fl . 278).

Os recorridos apresentaram contrarrazões: Ernane Primazzi e Ernane 

Bilotte Primazzi (fl s. 283-301) alegam, preliminarmente, a inadequação da 

via recursal adotada pelo MPE, aduzindo tratar-se da perda de mandato de 

prefeito municipal. No mais, defendem a legalidade do evento debatido, 

afi rmando que se destinava ao público evangélico em geral e integrava o 
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calendário das festividades ofi ciais do município, além de assegurarem não 

ter havido, na ocasião, alusão a cargo político ou propaganda eleitoral ou 

partidária.

O recorrido Marco Antônio Feliciano (fl s. 303-325), por sua vez, 

aduz ter participado do evento “na condição de líder da Igreja Evangélica, 

ministrando palestra sobre passagens bíblicas e bons costumes” (fl . 305). 

Afi rma não ter ocorrido proselitismo político ou qualquer menção ao pleito 

eleitoral vindouro. Pugna pela inépcia da inicial por ausência de interesse 

processual e falta de individualização das condutas.

Parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, às folhas 329-337, em que 

se opina pelo provimento parcial do recurso, para que seja aplicada aos 

recorridos a multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições.

É o relatório.

Decido.

Verifi co a tempestividade do recurso ordinário, sua interposição com 

amparo nos permissivos constitucional e legal, o interesse e a legitimidade 

recursal.

No caso, a Corte Regional julgou improcedente representação que 

apurou a pretensa prática das condutas vedadas descritas nos incisos I, II e 

III, do art. 73 da Lei n. 9.504/1997, imputada aos ora recorridos nas eleições 

de 2014. Tal conduta corresponderia ao uso indevido da máquina pública 

pelo prefeito do Município de São Sebastião/SP, Ernane Bilotte Primazzi, 

que teria organizado e custeado com recursos públicos o evento religioso 

denominado “VI Glorifi ca Litoral”, entre os dias 5 e 14 de setembro de 

2014, supostamente em benefício dos então candidatos Ernane Primazzi, 

fi lho do primeiro recorrido e candidato a deputado estadual, e Marco 

Antônio Feliciano, candidato à reeleição ao cargo de deputado federal.

Primeiramente, entendo que não prospera a alegação constante das 

contrarrazões apresentadas por Ernane Primazzi e Ernane Bilotte Primazzi, 

relacionada à inadequação da via recursal, assim como não procede a 

alegação de inépcia da inicial por ausência de interesse processual e falta de 

individualização das condutas, contida nas contrarrazões de Marco Antônio 

Feliciano.
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De acordo com o disposto nos arts. 121, III, §§ 4º e 5º, da CF/1988 

e 276, II, a, do Código Eleitoral e em conformidade com o entendimento 

deste Tribunal, afi gura-se cabível a interposição de recurso ordinário 

em face de decisão proferida por corte regional eleitoral em ação cuja 

procedência possa vir a acarretar a cassação de diploma ou mandato obtido 

em eleição federal – no caso, nas eleições gerais de 2014.

Nesse sentido:

Recurso ordinário. Eleições 2010. Deputado federal e prefeito. 

Representação. Conduta vedada. Art. 73, III, da Lei n. 9.504/1997. 

Não confi guração. Desprovimento.

1. A distribuição de panfl etos de propaganda eleitoral por 

prefeito em benefício da candidatura de sua fi lha ao cargo de 

deputado estadual afi gura-se atípica para os fi ns da conduta vedada 

de que trata o art. 73, III, da Lei n. 9.504/1997, pois inexistente, no 

caso dos autos, o núcleo referente à cessão de servidor público para 

a campanha.

2. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RO n. 151-70/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de 

19.8.2014; sem grifos no original)

Recurso ordinário. Representação. Lei n. 9.504/1997. Art. 

30-A. Deputado federal. Saque. Conta bancária. Irregularidade 

contábil. Ilicitude. Ausência de prova. Desaprovação das contas. 

Insufi ciência. Cassação. Diploma. Princípio da proporcionalidade. 

Desprovimento.

1. É cabível o recurso ordinário se o feito versa sobre inelegibilidade 
ou envolve a possibilidade de cassação de diploma ou mandato relativo 
a eleições federais ou estaduais, seja o acórdão regional pela procedência 
ou improcedência do pedido. Precedente.

2. Na representação instituída pelo art. 30-A da Lei n. 

9.504/1997, deve-se comprovar a existência de ilícitos que 

extrapolem o universo contábil e possuam relevância jurídica para 

comprometer a moralidade da eleição, o que não ocorreu na espécie.

3. A desaprovação das contas devido à realização de saque para 

pagamento em espécie de despesas eleitorais, em contrariedade 

ao disposto no § 1º do art. 21 da Res.-TSE n. 23.217/2010, não 
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acarreta necessariamente a procedência da representação, mormente 

quando não demonstrada a ilicitude da origem ou da destinação dos 

recursos movimentados na campanha eleitoral.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RO n. 8-74/AM, rel. Min. Dias Toff oli, DJE de 24.6.2013; sem 

grifos no original)

Quanto às demais preliminares arguidas e retromencionadas, 

referentes à inépcia da inicial e à falta de interesse processual, verifi ca-se 

que a Corte Regional, analisando-as, corretamente as afastou, como se 

depreende dos seguintes excertos (fl s. 256-258):

Com efeito, contrariamente ao argumentado, estão 

sufi cientemente descritos os fatos imputados aos representados 

(uso da máquina pública pelo prefeito, Ernane Bilotte Primazzi, 
para organizar evento religioso, durante o período eleitoral, que 

contou com a participação de 20 mil pessoas, em benefício dos 

candidatos Ernane Primazzi e Marco Antônio Feliciano, bem como a 

correspondente pretensão jurisdicional da representante (incidência 

das sanções previstas no art. 73 da Lei n. 9.504/1997 pela 

apontada prática de condutas vedadas pelo prefeito em benefício 

dos correpresentados devidamente especifi cada e individualizada), 

conforme demonstra supramencionado relatório desta representação 

eleitoral.

Nesse sentido encontra-se trecho do parecer, da douta 

Procuradoria Regional Eleitoral (fl s. 136 v.):

(...) Com efeito, a inicial é clara a estabelecer que restou 

confi gurada a prática de conduta vedada pelo uso da máquina 

pública (evento religioso organizado pela Prefeitura de São 

Sebastião) em benefício das candidaturas de Ernane Primazzi 
e de Marco Antônio Feliciano, tiveram lugar de destaque. Vale 

dizer, foram benefi ciados. (...)

Também rejeito a arguição preliminar de falta de interesse 

processual.

Conforme anotam Th eotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 

“o conceito de interesse processual (arts. 267-VI e 295 – “caput” 
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– III) é composto pelo binômio necessidade-adequação, refl etindo 

aquela a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção 

do bem da vida pretendido e se consubstanciando esta na relação 

de pertinência entre a situação material que se tenciona alcançar e 

o meio processual utilizado para tanto” (Código de Processo Civil 

e legislação processual civil em vigor, editora Saraiva, 41 a edição, 

2009, página 115 - nota 3 ao artigo 3 desse diploma).

Verifi co a presença do interesse processual da representante, 

na medida em que o resultado pretendido (condenação às sanções 

previstas no art. 73, §§ 4 e 5, da Lei n. 9.504/1997) não poderia 

ser obtido sem a intervenção jurisdicional (necessidade). A via eleita 

(representação eleitoral por conduta vedada), portanto, mostrou-se 

apta para a obtenção daquele resultado (adequação).

Ademais, essa representação eleitoral para apurar a prática 

de conduta vedada foi proposta em 17.12.2014 (fl . 2) antes da 

data da diplomação que ocorreu em 19.12.2014, o que ratifi ca 

a demonstração de interesse recursal. Esse entendimento foi 

estabelecido pela Lei n. 12.034/2009 que acresceu o parágrafo 12 ao 

artigo 73 com a seguinte redação:

Art. 73 São proibidas aos agentes públicos, servidores ou 

não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido 

político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes 

à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada 

a realização de convenção partidária; (...)

III - ceder servidor público ou empregado da 

administração direta ou indireta federal, estadual ou 

municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para 

comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político 

ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo 

se o servidor ou empregado estiver licenciado; (...)

§ 12. A representação contra a não observância do 

disposto neste artigo observará o rito do art. 22 da Lei 

Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser 

ajuizada até a data da diplomação. (grifos nossos)
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Destaco que a douta Procuradoria Regional Eleitoral (fl s. 135v.) 

segue este dispositivo: “(...) Consoante pacifi cada jurisprudência 

do Tribunal Superior Eleitoral, as representações fundamentadas 

em condutas vedadas aos agentes públicos podem ser propostas até 

a data da diplomação (RO 1.453, Rel. Min. Felix Fisher, DJe de 

5.4.2010). A data do protocolo geral do TRE-SP, estampada à fl . 

02, denota o ajuizamento da representação hostilizada no dia 17 de 
dezembro de 2014, sendo certo que a diplomação ocorreu no dia 19 
de dezembro de 2014. (...)”

De fato, do exame da inicial, evidencia-se que o pedido é certo, bem 
como a causa de pedir, compreensível. Como bem lançado no parecer da 
douta Procuradoria-Geral Eleitoral, tem-se que a representação “narrou 
adequadamente a conduta tida por ilícita, demonstrando no que consistiu a 
atuação do agente público e o que confi gurou a participação dos candidatos, 
entre eles, Marco Antônio Feliciano” (fl s. 332-333).

Todavia, ultrapassadas essas questões iniciais, entendo não merecer 
reparos o decisum do TRE/SP que julgou improcedente a representação.

Não obstante a insurgência do recorrente limitar-se à pretensa 
afronta ao art. 73, I, da Lei das Eleições, entendo pertinente a transcrição 
das razões que levaram o acórdão regional a afastar a ocorrência, também, 
dos ilícitos relacionados nos incisos II e III do referido dispositivo legal, 
tidos por afrontados por ocasião do ajuizamento da representação.

Para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão 
recorrido, in verbis (fl s. 259-265; sem grifos no original):

No tocante às condutas vedadas referentes aos incisos I a III do 

supramencionado art. 73 da Lei n. 9.504/1997, registro que, no caso 

da primeira hipótese (inciso I), há proibição aos agentes públicos para 

que usem ou cedam bens públicos, móveis e imóveis em benefício de 

candidato, partido político ou coligação, ressalvada a realização de 

convenção partidária.

[...]

No que tange ao caso concreto, verifi co que o apontado evento 
“gospel” foi realizado em bem público de uso comum do povo, qual seja 

Praça de Eventos, nos termos do disposto no artigo 99, I, do Código 

Civil:
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Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 

estradas, ruas e praças;

Portanto, podem ser utilizados sem restrição (gratuita ou 

onerosamente) por todos desde que cumpram as determinações 

previstas em regulamentos administrativos sem necessidade de 

permissão especial, razão pela qual não se vislumbra, em princípio, 

a prática de conduta vedada decorrente do uso desse tipo de bem.

Há, inclusive, jurisprudência, nesse sentido, de que a vedação do 
uso de bem público, em benefício de candidato, não abrange bem de 
uso comum. Para esse posicionamento, a conduta imputada não se 

subsume ao tipo previsto no supramencionado dispositivo legal, pois 

o local da realização do evento em questão é área de uso compartilhado 

com a comunidade, não caracterizando a sua “cessão” favorecimento 

por agente público a determinado candidato em prejuízo aos demais. 

Ressaltam os seus adeptos que o referido espaço poderia ser utilizado 

por outros candidatos, o que impede o desequilíbrio de forças entre 

os concorrentes ao pleito.

[...]

Contudo, pela análise dos autos, verifi co que o cerne da questão não 
é o uso de bem público, mas o uso do evento patrocinado pelo poder 
público, conforme previsto no artigo 3 da Lei do Município de São 

Sebastião n. 1.962/2009, de seguinte redação (fl . 62):

Artigo 1 - Fica instituída no Município de São Sebastião 

a “Semana Sócio-cultural Evangélica”, que constará do seu 

Calendário Turístico e Cultural.

Artigo 2 - Será celebrada anualmente na terceira semana 

do mês de outubro.

Artigo 3 - As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta de dotação orçamentária própria. (...) (grifos 

nossos)

Resta analisar, portanto, se houve a prática de ato eleitoreiro no 

evento religioso em benefício dos representados Marco Feliciano, 

candidato a deputado federal, e Ernane Primazzi, candidato a 

deputado estadual.
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Destaco, inicialmente, que, diferentemente do quanto declarado 
pela testemunha da acusação, Daniel Galani (fl s. 165), não há 
nos autos prova de que o ora representado, Marco Feliciano, foi 
remunerado pela Prefeitura de São Sebastião para participar do evento, 
bem como do custeio pela municipalidade de ônibus para transporte de 
eleitores ou fi éis, da distribuição de material de propaganda eleitoral do 
candidato Marco Feliciano nesse ônibus nem de santinhos dele e do 
candidato Ernane Primazzi aos participantes do evento.

Ressalto, ainda, que o depoimento desta testemunha deve ser visto 
com reservas, já que se trata de pessoa fi liada a partido adversário 
(PSDB), que apoiou os candidatos concorrentes.

Considero que os fatos narrados mereciam prova mais robusta, 
consubstanciada em fotos, fi lmagens, documentos ou depoimentos 
de outras testemunhas presenciais. Tendo em vista a gravidade 
da sanção imposta, cassação dos diplomas ou registros, entendo 
que eventual decreto condenatório não pode vir respaldado apenas no 
depoimento de única testemunha, vinculada à partido adversário.

Deste modo, entendo que falta robustez à prova colhida para 
caracterizar a suposta conduta vedada prevista no inciso I e II do art. 73 
da Lei Eleitoral, pois a representante fundamenta seus argumentos 
única e exclusivamente em denúncia efetuada por testemunha fi liada 
a partido concorrente ao dos candidatos, ora representados, o que 
implica interesse do delator na causa.

Infere-se da leitura dos excertos do julgado acima transcritos que a 
fundamentação do decisum está calcada, principalmente, na ausência de 
robustez da prova colhida nos autos, que seria insufi ciente para caracterizar 
a suposta conduta vedada, afastando-se, por conseguinte, o caráter 
eleitoreiro da realização do evento.

Prossegue o relator do acórdão assentando que, especifi camente no 
que tange à conduta vedada relacionada no inciso III do referido art. 73 da 
Lei n. 9.504/1997, deve ser afastada a prática de qualquer ilícito em razão 
da ausência de demonstração do elemento objetivo do tipo, qual seja, a cessão 
ou uso de serviços de servidor público para comitês de campanha eleitoral 
durante o horário de expediente, visto que de tal hipótese não trata o caso 
dos autos.

Destacou o relator do voto condutor do decisum, ainda quanto ao 

ponto, que nem “sequer houve indicação dos nomes dos servidores municipais 
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supostamente envolvidos na prática ilícita, dos serviços prestados em benefício 
dos candidatos e da concomitância com o horário do expediente” (fl . 265, sem 
grifos no original).

Ora, não havendo cessão de servidor público com fi nalidade eleitoral 
à campanha eleitoral dos recorridos, revela-se atípica, de fato, a conduta 
para fi ns do que preceitua o art. 73, III, da Lei n. 9.504/1997.

Em tempo, em relação ao recorrido Ernane Primazzi, candidato 
a deputado estadual, de acordo com o que consta do decisum recorrido, 
“também não houve provas contundentes sequer de sua presença no evento 
religioso” (fl . 268).

Por fi m, o TRE/SP entendeu que a declaração do recorrido 
Marco Antônio Feliciano felicitando o prefeito Ernane Bilotte Primazzi 
pela organização do evento religioso não confi guraria vantagem eleitoral 
indevida, ressaltando não ter havido menção, na ocasião, mesmo que de 
forma subliminar, à disputa eleitoral.

Pois bem. A norma legal que fundamenta este recurso ordinário – 
art. 73, I, da Lei n. 9.504/1997 – tem como propósito impedir, a um só 
tempo, que agentes públicos, utilizando-se da máquina governamental, 
realizem condutas que, por presunção legal, possam afetar a igualdade de 
oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais, independentemente 
de sua repercussão, análise que será feita no momento da aplicação das 
sanções, com observância da proporcionalidade em caso de eventual 
procedência da representação.

Por essa razão, fi cou assentado, no âmbito da jurisprudência desta 

Corte, que:

[...] há uma presunção legal de que a prática dessas condutas 
tende a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos no 
pleito eleitoral, independentemente de sua repercussão, o que será 
examinada apenas no momento da aplicação da sanção sob a ótica 
da proporcionalidade.

(RO n. 6.432-57/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJE de 

2.5.2012)

A compreensão já fi rmada acerca do mencionado dispositivo defi ne 

que a vedação alcança o uso efetivo, real, do aparato estatal, em benefício de 
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determinada candidatura e em detrimento das demais, o que, defi nitivamente, 

não se subsume no caso dos autos. A propósito, alinho o seguinte julgado:

Representação. Conduta vedada. Utilização de imóvel público. 
Gravação de programa eleitoral. Biblioteca pública. Mera captação 
de imagens. Benefício a candidatura. Não caracterização.

1. Para confi guração da conduta vedada descrita no art. 73, I, da 
Lei n. 9.504/1997, é necessário que a cessão ou utilização de bem 
público seja feita em benefício de candidato, violando-se a isonomia 
do pleito.

2. O que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol 
de campanha, e não a simples captação de imagens de bem público.

3. Ausente o benefício a determinada candidatura, não há como 
se ter por violada a igualdade entre aqueles que participaram da 
disputa eleitoral.

4. Representação julgada improcedente.

(Rp n. 3.267-25/DF, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 
21.5.2012)

Nesse julgamento, o ilustre relator, Ministro Marcelo Ribeiro, 

destacou, por primeiro, ser entendimento desta Corte que a vedação ao 

uso ou cessão de bem público em benefício de candidato não abrange bem 

público de uso comum e que não é qualquer uso ou cessão de bem público por 

candidato que atrai a incidência da norma legal, uma vez que se impõe, para 

a perfeição da conduta vedada, que o evento considerado tenha aptidão 

para lesionar o bem jurídico tutelado pelo tipo, no caso, a igualdade na 

disputa.

No caso dos autos, depreende-se que a realização de evento religioso 

em bem de uso comum do povo (Praça de Eventos – Rua da Praia), 

instituído por lei municipal e integrante das festividades constantes do 

calendário ofi cial do Município de São Sebastião/SP, com a presença de 

vários artistas e pastores evangélicos – entre eles o candidato à reeleição 

ao cargo de deputado federal Marco Antônio Feliciano –, não pode ser 

considerado como conduta vedada.

Por primeiro, como dito alhures, é relevante o fato de que a 

jurisprudência deste Tribunal fi rmou-se no sentido de que não se caracteriza 
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a conduta vedada quando a pretensa prática envolve bens públicos de uso 

comum. Nesse sentido:

Eleições 2014. Representação. Conduta vedada a agente público. 
Art. 73, I, II e III, da Lei n. 9.504/1997. Uso do Memorial JK. Bem 
de uso comum. Não caracterização. Improcedência.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. 
Não só o candidato, mas também aquele que tiver praticado ou 
concorrido para a prática do ilícito, poderá fi gurar no polo passivo 
da representação.

2. A utilização do bem imóvel, que restou evidenciada nos 
autos, deu-se mediante contrato de locação e teve por objeto espaço 
pertencente à Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek, 
cuja natureza jurídica é de bem de uso comum para fi ns eleitorais e 
caracteriza-se como sendo de caráter privado e de utilidade pública.

3. É pacífi co o entendimento de que a vedação legal ao uso ou cessão 
de bem público em benefício de candidato, partido político ou coligação 
não alcança os bens de uso comum.

4. No presente caso, não há prova da utilização de serviços ou 
de bens custeados pelo poder público ou de participação de agente 
público para a realização da propaganda eleitoral contestada, bem 
como não restou evidenciada qualquer prática capaz de afetar a 
igualdade de oportunidades entre os candidatos nas eleições que se 
encerraram.

5. Improcedência da representação.

(Rp n. 1.608-39/DF, rel. Min. Admar Gonzaga Neto, DJE de 
5.2.2015; sem grifos no original)

Conduta vedada. Não caracterização. Uso de estádio de futebol. 
Bem público de uso comum. Recurso especial não admitido. 
Improvimento ao agravo regimental. Precedentes. Inteligência do 
art. 73, I, da Lei n. 9.504/1997. A vedação do uso de bem público, em 
benefício de candidato, não abrange bem público de uso comum.

(ARESPE n. 25.377/GO, rel. Min. Cesar Peluso, DJ de 
23.8.2006; sem grifos no original)

Além do mais, cabe aqui ressaltar que não se observa, da prova 

colhida nos autos, a realização de nenhum tipo de propaganda eleitoral ou 
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pedido de votos no local do evento, assim como ausente o enaltecimento de 

candidatos ou de qualquer agremiação.

Cito precedentes desta Corte nos quais se vislumbra, para a 

constatação da conduta vedada, a exigência da presença de tal elemento, 

que pode ser chamado de “caráter eleitoreiro” da conduta:

Agravo regimental. Recurso ordinário. Eleições 2010. Deputado 

federal. Representação. Condutas vedadas. Art. 73, I e IV, da Lei n. 

9.504/1997. Inexistência de ilicitude. Não provimento.

1. A caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei 

n. 9.504/1997 pressupõe a cessão ou o uso, em benefício de candidato, 

partido político ou coligação, de bens móveis ou imóveis pertencentes à 

administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios.

2. A conduta vedada do art. 73, IV, da Lei n. 9.504/1997 

confi gura-se mediante o uso promocional, em favor de candidato, 

partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e 

serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder 

Público.

3. Na espécie, aduz-se que os cônjuges Jorge Abissamra – prefeito 

do Município de Ferraz de Vasconcelos/SP – e Elaine Aparecida 

Belloni Abissamra participaram de seis eventos no período de abril 

a junho de 2010 visando promover a candidatura da agravada ao 

cargo de deputada federal, com violação do art. 73, I e IV, da Lei n. 

9.504/1997.

4. Contudo, a agravada não pediu votos nem apresentou propostas 

de campanha ou mencionou eleição vindoura, apenas limitou-se a 

comparecer aos eventos impugnados e, na única oportunidade em 

que usou da palavra, proferiu palestra relativa à sua área de atuação 

profi ssional.

5. Ademais, a distribuição gratuita de bens e serviços de caráter 

social pela administração municipal, supostamente realizada por 

ocasião da referida palestra, não foi comprovada.

6. Agravo regimental não provido.

(AgR-RO n. 5.961-41/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJE de 

8.8.2011; sem grifos no original)
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Recurso ordinário. Eleições 2010. Deputado federal. 
Representação. Condutas vedadas. Art. 73, I e III, da Lei n. 
9.504/1997. Não caracterização. Negado provimento.

1. O art. 73, I e III, da Lei n. 9.504/1997 estabelece a 
impossibilidade de cessão ou uso – em benefício de candidato, partido 
político ou coligação – de bens móveis ou imóveis e de servidores ou 
empregados da administração pública direta e indireta federal, estadual 
e municipal.

2. Na espécie, as provas dos autos são contraditórias quanto à 
promoção da candidatura da recorrida Rosiane Maciel de Farias pelo 
recorrido Evilásio Cavalcante de Farias – prefeito do Município de 
Taboão da Serra/SP – por ocasião de discurso realizado no recinto de 
escola pública, na data de 5.8.2010, durante solenidade de entrega 
de uniformes escolares.

3. Ademais, a alegada distribuição de material de propaganda 
eleitoral da recorrida no portão de entrada da escola pública – 
supostamente realizada por funcionários municipais da prefeitura de 
Taboão da Serra/SP – também não foi comprovada.

4. A condenação dos recorridos pela prática das condutas vedadas do 
art. 73, I e III, da Lei n. 9.504/1997 não pode ocorrer com esteio em 
meros indícios, conforme a jurisprudência deste Tribunal.

5. Recurso ordinário não provido.

(RO n. 16.199-22, rel. Min. Nancy Andrighi, DJE de 27.4.2012; 
sem grifos no original) 

Frise-se, em tempo, que não merece reparos o acórdão regional, 
quando afi rma que “eventual decreto condenatório não pode vir respaldado 
apenas no depoimento de única testemunha, vinculada à partido adversário” 
(fl . 263).

Em verdade, de acordo com o entendimento desta Corte, faz-se 
necessária a existência de provas robustas e inequívocas, a fi m de embasar a 
condenação pela prática de conduta vedada constante no art. 73 da Lei das 
Eleições.

Nessa linha:

Eleições 2012. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Acórdão 
regional. Fundamentação sufi ciente (art. 93, IX, CF/1988). Prova. 
Inquérito civil. Admissão. Garantia. Direitos fundamentais.
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Conduta vedada a agente público e abuso de poder político. 
Atos praticados pelo Chefe do Poder Executivo em suposto apoio 
a candidatos de sua preferência. Falta de prova. Liame. Aplicação 
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Afastamento. 
Condenação. Inelegibilidade. Manutenção. Condenação. 
Multa. Presunção de benefício aos candidatos a prefeito e vice. 
Impossibilidade.

Recursos especiais de Euricélia Melo Cardoso e de Manoel José 
Alves Pereira parcialmente providos. Recurso especial de Nazilda 
Fernandes Rodrigues provido. Recursos especiais de Walber 
Queiroga de Souza e do Ministério Público Eleitoral aos quais se 
nega provimento.

1. Não há que falar em vício na fundamentação, quando o órgão 
jurisdicional evidencia, ainda que de maneira sucinta, as razões do 
seu convencimento. Precedentes: HC n. 205-68, Rel. Min. Arnaldo 
Versiani, DJe de 1º.2.2011; HC n. 172-33, Rel. Min. Gilson Dipp, 
DJe de 17.11.2011.

2. Na linha da jurisprudência do TSE, são lícitas as provas obtidas 
em inquérito civil, desde que respeitados os direitos e garantias 
fundamentais. Precedente: REspe n. 545-88, Rel. Min. João Otávio 
de Noronha, DJe 4.11.2015.

3. Comprovada a prática de conduta vedada por agente público, 
durante o período de campanha eleitoral, tem-se a incidência do 
disposto no art. 73 da Lei n. 9.504/1997, devendo ser necessariamente 
observados, na aplicação das sanções, os princípios constitucionais 
da proporcionalidade e da razoabilidade. In casu, é desproporcional 
a declaração de inelegibilidade, por estar evidenciada, tão somente, 
a autopromoção da prefeita, não candidata à reeleição, notadamente 
pela ausência de referências ao pleito de 2012 ou aos candidatos de 
sua predileção, não se verifi cando qualquer proveito eleitoral direto.

4. Consoante entendimento do TSE, “não se admite a condenação 
pela prática de abuso de poder e de conduta vedada com fundamento 
em meras presunções quanto ao encadeamento dos fatos impugnados e 
ao benefício eleitoral auferido pelos candidatos”. Precedente: REspe n. 
425-12, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 25.8.2014.

5. A captação ilícita de sufrágio pressupõe a existência de provas 
robustas e incontestes para a confi guração do ilícito descrito no 
art. 41-A da Lei n. 9.504/1997, ante a gravidade das sanções nele 
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cominadas (cassação do registro ou do diploma e imposição de 
multa) e de seus refl exos (inelegibilidade do infrator), nos termos do 
art. 1º, I, j, da LC n. 64/1990.

6. Recursos especiais de Euricélia Melo Cardoso e de Manoel 

José Alves Pereira parcialmente providos. Recurso especial de 
Nazilda Fernandes Rodrigues provido. Recursos especiais de Walber 
Queiroga de Souza e do Ministério Público Eleitoral a que se nega 
provimento.

(REspe n. 302-98/AP, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 17.3.2016; 
sem grifos no original)

Eleições 2012. Recurso especial eleitoral. Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral. Candidatos eleitos a prefeito e vice. Abuso de 
poder. Conduta vedada e captação ilícita de sufrágio. Cassação 
de diplomas. Aplicação de multas. Declaração de inelegibilidade. 
Desprovimento dos recursos.

1. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, a 
cassação de diploma de detentor de mandato eletivo exige a comprovação, 
mediante provas robustas admitidas em direito, de abuso de poder e 
condutas vedadas graves, sufi cientes para ensejar essa severa sanção, 
sob pena de a Justiça Eleitoral substituir-se à vontade do eleitor. Essa 
compreensão jurídica, com a edição da LC n. 135/2010, merece 
maior atenção e refl exão por todos os órgãos da Justiça Eleitoral, 
pois o reconhecimento desses ilícitos poderá afastar o político das 
disputas eleitorais pelo longo prazo de oito anos (art. 1º, inciso I, 
alínea d e j, da LC n. 64/1990), o que pode representar sua exclusão 
das disputas eleitorais.

[...]

9. Recursos desprovidos.

(REspe n. 695-41/GO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 

26.6.2015; sem grifos no original)

Destarte, entendo que não há elementos sufi cientes nos autos para 

que sejam caracterizadas como condutas vedadas as práticas listadas na 
inicial, na forma do que prevê a legislação eleitoral.

Pelo exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do Regimento 
Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao recurso.
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Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 4 de abril de 2016.

DJe 8.4.2016




