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Relator: Ministro Marcelo Ribeiro.
Recorrente: Ministério Público Eleitoral.
Recorrido: Vilson Luiz Covatti.
Advogados: José Eduardo Rangel de Alckmin e outros.

RECURSO CONTRA EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA.
ELEiÇÕES 2006. DEPUTADO ESTADUAL. CANDIDATO
A
DEPUTADO
FEDERAL.
MANUTENÇÃO
DE
ALBERGUES. ASSISTÊNCIA GRATUITA. CAPTAÇÃO
DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
DESCARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE VOTOS. PROVA.
AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A caracterização da captação ilícita de sufrágio exige
a prova de que a conduta fora condicionada ao voto do
eleitor, o que não ficou provado no caso dos autos.
2. O abuso do poder econômico decorrente da
manutenção de albergues pelo recorrido não ficou
configurado, tendo em vista não haver prova nos autos de
que as benesses tinham finalidade eleitoreira.
3. Negado provimento ao recurso contra expedição de
diploma.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar e desprover o recurso, nos termos das
notas taqulgráflcas.
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RELATÓRIO

o

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Senhor

Presidente, trata-se de recurso contra expedição de diploma (RCED) interposto
pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Vilson Luiz Covatti, candidato
eleito a deputado federal nas eleições de 2006, com base no art. 262, IV, do
Código Eleitoral, por abuso do poder econômico e captação de sufrágio, em
virtude da manutenção de albergues no Estado do Rio Grande do Sul durante a
campanha eleitoral (fls. 2-28).
Alega que o recorrido mantém três pousadas, localizadas nos
Municípios de Porto Alegre/RS,

Passo Fundo/RS e Ijuí/RS, integrantes

da

Fundação de Solidariedade Nossa Senhora Aparecida, da qual é instituidor.
Informa que as pousadas, também chamadas de albergues,
casas

de

apoio

gratuitamente,

ou

casas

de

e oferecer transporte

passagem,

destinam-se

a

hospedar,

a pessoas de outras cidades e seus

familiares, que estão em tratamento de saúde nos locais onde estão sediadas
tais instituições.
Afirma que tal conduta caracterizaria
desequilibrar

abuso de poder, apto a

o pleito, tendo em vista a capacidade

de atendimento

das

pousadas, por onde transitava grande número de pessoas diariamente,

e a

utilização

dos

da prestação

de serviços

como instrumento

de campanha

que

apreendidos

pousadas

investigados.
Informa

foram

nas

grande

quantidade de material de propaganda, computador com cadastro de milhares
de pessoas e ''[...] diversas felicitações, prestes a serem enviadas por malas
diretas, com nomes e endereços já devidamente etiquetados, que coincidiam
com nomes encontrados no cadastro contido no computador apreendido [...]"
(fI. 4);
Imputa ao recorrido o uso dos ''[...] serviços prestados

pela

Fundação de Solidariedade Nossa Senhora Aparecida como moeda eleitoral
em sua campanha para a conquista de uma vaga na Câmara de Deputados [...]

J
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Enfim, o que deve ser definido neste recurso é se o serviço prestado aos
eleitores se destinava à captação de votos ou não" (f/. 6).
Noticia a existência de prova pré-constituída
autos da Representação

nO 251/2006

produzida

e da Ação de Investigação

nos

Judicial

Eleitoral nO17/2006, propostas contra o recorrido, em face dos mesmos fatos.
Sustenta
violação ao

a ocorrência

l ..] art. 23, 9 5°, da

de abuso do poder econômico,

em

Lei nO9.504/97, que dispõe que ficam vedadas

quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus, ajudas de qualquer
espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou
jurídicas" (f/. 18).
Ressalta que, "[...] Conforme dá notícia o próprio recorrido em
discurso

na

Assembléia

Legislativa

do

RS,

os

albergues

funcionam

ininterruptamente há vários anos, atendendo milhares de eleitores todo mês, de
onde se extrai a potencialidade

do ilícito desequilibrar

a corrida eleitoral"

(f/. 20).
Requer o reconhecimento
abuso do poder econômico,

da captação ilícita de sufrágio e do

com a conseqüente

cassação do diploma do

recorrido.
Contra-razões

às fls. 42-67. As alegações podem ser assim

resumidas:
a)
representação,

nulidade do julgamento

proferido pela Corte Regional na

na qual se baseia o recorrente, em razão da participação de

juíza auxiliar, como relatora, não integrante da composição do pleno e sem
atuação como substituta;
b)

o acolhimento da preliminar do julgamento "[...] fulmina o

exame de mérito do Recurso Contra Diplomação interposto [...]" (f/. 52);
c)

os documentos

apreendidos

nas pousadas

não provam

nenhum tipo de ilicitude, uma vez que não é proibido o armazenamento

de

propaganda eleitoral de origem lícita, sendo que o material foi encontrado em
locais restritos de uso privativo dos funcionários;
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d)

a tese de que houve pedido implícito de voto ''(...] não

pode ser aceita porque as 'Pousadas' funcionam, de modo exatamente igual ao
de hoje, com a plena fiscalização

do próprio

Ministério

Público, há mais de

vinte anos" (fI. 59);
e)

não houve captação ilícita de sufrágio ''(...] porque nem

implícita, nem expressamente, a aceitação dos pacientes nas três casas, assim
como o seu atendimento assistencial, está condicionado a qualquer exigência,
muito menos de ordem político-eleitoral" (fi. 60);
f)
em outros
inclusive

foram atendidas pessoas que não votavam; que votavam

Estados; que pertenciam

doentes

e familiares

que

a partidos
eram

adversários

eleitores

do recorrido;

no exterior,

não

se

Eleitoral pelo provimento

do

sustentando, em razão disso, a tese da finalidade eleitoral.
Parecer da Procuradoria-Geral
recurso (fls. 321-329).
É o relatório.

VOTO

o

SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor

Presidente, o Ministério Público ajuizou contra o ora recorrido a Representação
nO251/2006, por violação ao art. 41-A da Lei nO9.504/97, e a AIJE nO17/2006,
fundada no art. 22 da Lei Complementar nO64/90, com base nos mesmos fatos
tratados no presente processo.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS)
julgou procedente a representação,

entendendo

configurada

a captação de

sufrágio, e improcedente a AIJE, afastando a ocorrência do abuso do poder
econômico.
Importante destacar que se encontram

em tramitação

nesta

Corte os Recursos Ordinários nOs1.439 e 1.369, de minha relatoria, relativos às
duas ações acima mencionadas.

RCED nO665/RS.

5

Aduz o recorrido a nulidade do julgamento proferido pela Corte
Regional

nos autos da Representação

n° 251/2006.

Segundo

afirma,

tal

nulidade atingiria o exame do mérito do presente recurso.
Não lhe assiste razão.

A possível nulidade do julgamento do TRE/RS em nada afeta o
presente processo, haja vista que a representação e o RCED são instrumentos
processuais autônomos, a despeito de discutirem os mesmos fatos.
Ademais, esta Corte já se posicionou no sentido de que no
RCED é admissível prova pré-constituída colhida em representação que tenha
ou

não

reI. Min.
próprios

decisão

judicial

Caputo
autos,

proferida

Bastos),
desde

que

sendo

(Ac.

nO 666/RO,

possível

expressamente

DJ de

a produção
requerido

de
na

18.3.2008,
provas

petição

nos
inicial

(Ac. nO25.968/BA, DJ de 1°.7.2008, reI. Min. Carlos Ayres Britto).
Com base nesse entendimento, o Ministério Público traz como
prova pré-constituída a produzida nos autos das supracitadas ações.
Passo ao exame do mérito.
É fato incontroverso nos autos que o recorrido mantém 3 (três)
albergues ou "casas solidárias", no Estado do Rio Grande do Sul, que integram
a Fundação de Solidariedade Nossa Senhora Aparecida, da qual é instituidor e
principal mantenedor, destinadas a fornecer, gratuitamente, estadia, transporte
e apoio a pessoas

que buscam tratamentos

ou consultas

médicas

nos

Municípios de Porto Alegre, Passo Fundo e Ijuí.
O presente RCED visa o reconhecimento de eventual abuso do
poder econômico e captação ilícita de sufrágio.
Importante frisar que a ocorrência, ou não, do abuso do poder
econômico, em cada caso concreto, reclama a apuração dos fatos em seu
conjunto,

de forma

a se verificar

o liame

entre

as ações

filantrópicas

desenvolvidas pelo candidato, ou que a ele beneficiem, e a campanha eleitoral,
levando-se em conta a repercussão da conduta e o possível desequilíbrio na
disputa, para fins da análise da potencialidade lesiva.
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Na análise da captação de sufrágio há de se verificar se a
conduta fora praticada

com o fim específico

de obter o voto do eleitor

beneficiado.
Inicialmente passo ao exame da captação.
A redação do art. 41-A da Lei nO9.504/97 é a seguinte:
Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação
de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer,
prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem
ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição,
inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil UFIR, e cassação
do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no
art. 22 da Lei Complementar nO64, de 18 de maio de 1990.

o

que se busca aferir é se os serviços foram prestados em

troca do voto do eleitor hóspede.
É assente
configuração

da captação

o entendimento

desta

Corte

de que

de sufrágio não se exige potencialidade

para

a

lesiva,

sendo suficiente a prova de que a benesse fora ofertada em troca do voto,
mesmo que não haja pedido expresso.
Na busca e apreensão realizada nos albergues foi encontrada
quantidade expressiva de material de propaganda.
Em que pese a permanência

do material

de publicidade

eleitoral nos locais, não se tem prova de que era feita a distribuição

de

propaganda aos albergados.
Não há nenhum depoimento

que confirme a tese de que a

prestação do serviço era condicionada ao voto do eleitor beneficiado.
Transcrevo

trechos

dos

depoimentos

de

hóspedes

e de

funcionários dos albergues (fls. 499-508 - Anexo 2):
[...] VALDEMAR VALETIM DE LIMA [...]

[ ] Ficou hospedado durante 35 dias no albergue de Passo Fundo
[ ] que o depoente nunca pagou nada pela hospedagem, comprava
a refeição para o café da manhã e janta e o almoço fazia fora
[...] que o depoente foi atendido por uma pessoa chamado (sic)
Sandro, quando pela 18 vez chegou no albergue [...] que ninguém
pediu que o depoente votasse em algum candidato.
[...]
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[ ] MÁRCIO JOSÉ SAWARIS [...]

[ ] que há 3 anos o depoente faz serviço voluntário no Albergue
[ ] o trabalho voluntário que o depoente realizava no Albergue,
consistia em conversar com os pacientes, dando um amparo,
orientação e apoio psicológico [ ] que o depoente nunca viu
pedido de votos aos hóspedes [ ]
[ ] GERSON RICARDO CAVALHEIRO

DO AMARAL [...]

[ ] que o depoente iniciou a trabalhar na Fundação Albergue Covatti
no dia 10 de novembro de 2005 [...] que o depoente faz a recepção e
atendimento dos hóspedes [...] que a Casa é referida como Casa de
Apoio ou Posada (sic) [...] que não faz pedido de voto aos
hóspedes até porque são instruídos a não fazê-lo [...]
[ ] INÊS FLÁVIA KRAUSE [...]

[ ] que a depoente reside na Pousada em Porto Alegre há 5 anos,
pois está fazendo tratamento médico. IR.: que há uns 5 anos atrás a
depoente, que é doente, fez uma cirurgia e esteve hospedada na
Pousada.lR.: que depoente voltou em dezembro de 2005 para
continuar o seu tratamento de radioterapia [...] que nunca pediram o
voto da depoente. IR.: que a depoente ficou sabendo que a
Pousada era do Covatti por comentários de terceiros [...].
[ ] DIRCE CEcíLIA TRENTO [...]

[ ] que a depoente está hospedada na Pousada de Ijuí
acompanhando o seu filho que está fazendo um tratamento [...] que é
a primeira vez que parou na Pousada de Ijuí. IR.: que esteve na
Pousada de Passo Fundo em 18 de julho de 2006, quando o filho da
depoente realizou a cirurgia. IR.: que nunca houve um pedido de
voto, quer em Passo Fundo quer em Ijuí [...].
(Grifei)
A caracterização da captação ilícita de sufrágio, não obstante
prescindir da demonstração

da potencialidade

lesiva, necessita da prova de

que a benesse foi oferecida em troca do voto, o que não ficou comprovado no
caso dos autos.
Em relação ao abuso do poder econômico, da mesma forma,
as provas não demonstram sua ocorrência.
Em consonância com o depoimento das testemunhas

ouvidas

em juízo, o material de propaganda eleitoral do recorrido, que foi apreendido
nas dependências dos albergues, estava armazenado em depósito e armários
fechados. Não havia propaganda exposta. Da mesma forma, confirmam os
albergados, ouvidos em juízo, que, nos albergues, não havia distribuição de
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qualquer material de propaganda

eleitoral do recorrido. Confiram-se,

neste

sentido, alguns trechos dos depoimentos prestados:
Carlos Alberto Oyarzaval Ferraz, oficial de Justiça:

'l..]que não havia identificação ou propaganda eleitoral na fachada
do Albergue, que dentro da Casa não havia propaganda eleitoral
exposta, mas perto da porta havia um banner enrolado, que foi
apreendido [...] que nos quartos não observou a presença de
propaganda eleitoral, que há um depósito, na Casa, ao qual se tem
acesso entrando pela lateral, ao lado da garagem, pelo jardim. O
material constante no depósito era de grande volume, e apreensão
feita foi por amostragem. IR.: a pessoa que se disse administrador da
Casa foi quem informou ao depoente que o depósito era particular do
dep. Covatti. [...] que o rolo de banner estava junto à porta de
entrada, que os santinhos na caixa estavam em um armário no local
denominado 'Recepção', e o grande número de propagandas que a
equipe pelo volume não conseguiu apreender estava no local
denominado depósito" (fls. 714 e 715 - Anexo 1).
Ana Paula Lopes dos Santos:

'l..]a depoente foi quem realizou o trabalho fotográfico da diligência,
e ao entrar no escritório, nas paredes não tinha propaganda visível.
[...] na cozinha, de livre acesso de todo, tinha propaganda na
geladeira, consistente em adesivo do dep. Covatti, que entrando pela
a lateral da garagem havia uma peça com porta fechada, que os
colaboradores informaram se tratar de um local reservado deles
[...] que no escritório dentro do armário havia folhetos de propaganda
e uma caixa de papelão que continha, em seu interior, santinhos [...]"
(fls. 716n do Anexo 1).
Valdemar Valentim de Lima, albergado:
"[...] que fora da casa não havia propaganda política, e dentro da
casa havia menos ainda. O depoente nunca viu propaganda política
na casa" (fls. 722 do Anexo 1).
Márcio José Sawaris, voluntário:
"[...] que não tinha nada nas dependências de propaganda eleitoral,
que na caixa de papelão, no dormitório do depoente, foram
localizados 'santinhos', mas o depoente não sabe de quem, porque
não lhe cabia ver [... (fls. 725 do Anexo 1).

r.

Maico Correa Antunes,
Nossa Senhora Aparecida:

oficial administrativo

da Fundação

(...) que o depoente nunca viu propaganda dentro
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da Casa, que numa parte, nos fundos da Casa, tem propaganda do Covatti,
não sabendo se a propaganda é só dele [...]" (fls. 726 do Anexo 1).
Dirce Cecília Trento, albergada:
''[...] que a depoente, enquanto lá esteve não viu propaganda de
candidato nenhum; que há uma folhinha, tipo calendário, onde há a
foto do dep. Covatti e a esposa dele na cozinha [...]" (fls. 732 do
Anexo 1).

Como se vê, não há elementos para afirmar que o material de
propaganda do recorrido, armazenado nas dependências dos albergues, era
distribuído aos albergados ou fixado em local de amplo acesso, com finalidade
eleitoral.
Da mesma forma, não há elementos suficientes para afirmar
que o recorrido teria utilizado o cadastro dos albergados para enviar
correspondência, contendo propaganda eleitoral, na data do aniversário do
eleitor. De fato, foram apreendidas correspondências etiquetadas de felicitação
pelo aniversário, que continham o nome e o número de legenda do recorrido.
Também foi detectada a existência de arquivo no computador apreendido,
contendo lista de nomes e endereços.
Ocorre que, consoante certidão existente nos autos do
processo de investigação judicial eleitoral (fI. 602), apenas alguns poucos
nomes constantes nas etiquetas das mencionadas correspondências foram
encontrados no referido arquivo de computador. Some-se a isso o fato de que
as correspondências foram apreendidas antes mesmo de serem enviadas, o
que já seria suficiente para afastar a potencialidade para influir no pleito
eleitoral, exigida para a caracterização do abuso do poder econômico.
Por outro lado, o fato de o recorrido destacar em sua
propaganda eleitoral a atividade que desenvolve nos albergues, por si só, não
configura ilícito algum.
Na realidade, do conjunto probatório existente nos autos não

há elementos que caracterizem a prática de abuso de poder pelo recorrido.
A prestação de serviço assistencialista nos albergues não se deu apenas
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durante o período eleitoral. Ao contrário, consoante se depreende dos autos, os
albergues estão, há anos, em pleno funcionamento.
Também não há comprovação de que o recorrido utilize a
estrutura dos albergues para fins eleitorais. Como já esclarecido, não há
distribuição de propaganda eleitoral do recorrido e, em conformidade com os
depoimentos prestados, são as secretarias de saúde dos municípios que
encaminham os pacientes aos albergues.
Por fim, o número de albergados mencionado pelo Ministério
Público não tem grande importância para o caso sob exame. Isto porque foi
comprovado nos autos que muitos albergados chegam de outros estados, não
tendo domicílio eleitoral no Estado do Rio Grande do Sul. Esta circunstância,
aliás, dificultaria ou mesmo impediria a análise da alegada potencialidade da
conduta imputada ao recorrido.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso contra
expedição de diploma.

VOTO

o

SENHOR MINISTRO EROS GRAU: Senhor Presidente, a

mim é definitiva a verificação de que muitos dos que se beneficiavam desse
serviço - que deveria ser feito pelo estado - não eram do Estado-Membro do
Rio Grande do Sul.
Acompanho o relator.

VOTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: Senhor
Presidente, acompanho o relator, porque, em primeiro lugar, impressiona-me o
fato de que estes albergues vêm sendo mantidos por muitos anos - pelo que
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disse o nobre advogado da tribuna, por mais de 11 anos. Portanto, é uma
atividade que não se desenvolvia apenas na época das eleições.
Não vejo, portanto, imediatidade entre os serviços prestados
pelo recorrido e a captação de votos. Não há essa relação de causa e efeito.
Por outro lado, parece-me que restou, sobejamente provado
nos autos, que o material de propaganda apreendido, na verdade, estava em
depósito, nestes três albergues. Não estava exposto, não estava sendo
distribuído.
Então, pedindo vênia ao nobre procurador-geral da República,
acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

VOTO

o

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Também acompanho o relator, mas não posso deixar de
mencionar que fica muito difícil fazer filantropia e ser candidato a cargo políticoeletivo. A linha divisória entre a assistência social - que é legítima - e o
assistencialismo político - que é ilegítimo - fica muito tênue. A solidariedade é
um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Está no
inciso I do artigo 3° da Constituição Federal.
Então, em princípio, atuar no campo da assistência social que, por definição, significa socorrer os necessitados, os mais carentes
economicamente

é comportamento digno de elogio. Mas, quando o

mantenedor de instituição de assistência social é militante político, é candidato
contumaz, causa-me espécie.
No caso dos autos, o eminente relator foi preciso ao
demonstrar que a prestação do serviço de assistência social não tinha como
contrapartida a obtenção do voto. Havia material de propaganda no albergue,
mas não de fácil acesso pelos albergados.
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artigo 41-A, por um lado, dispensa a demonstração

de

potencialidade para influenciar no resultado da eleição, por outro lado, implica
mesmo a necessidade de demonstração do intento de obter a contrapartida do
voto. Assim, não posso deixar de acompanhar o relator.
Peço

vênia

ao

eminente

desprover o recurso do Ministério Público.

procurador-geral

eleitoral

para

RCED nO665/RS.

13

EXTRATO DA ATA

RCED
Recorrente:

nO 665/RS.

Ministério

Público

Relator:

Eleitoral.

Ministro

Recorrido:

Marcelo
Vilson

Ribeiro.

Luiz

Covatti

(Advogados: José Eduardo Rangel de Alckmin e outros).
Falaram: pelo recorrente; o Dr. Antonio Fernando de Souza e,
pelo recorrido, o Dr. José Eduardo Rangel de Alckmin.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade,

rejeitou a preliminar e

desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.
Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes os
Srs. Ministros
Gonçalves,

Eros Grau, Ricardo

Lewandowski,

Felix Fischer,

Fernando

Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o Dr. Antonio Fernando de

Souza, Procurador-Geral Eleitoral.
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