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ELEiÇÕES 2006. RECURSO ORDINÁRIO. CABIMENTO.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. RÁDIO.
CANDIDATO À REELEIÇÃO. POTENCIAL LESIVO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. É cabível recurso ordinário quando a decisão
recorrida versar matéria que enseja a perda do mandato
eletivo estadual, tenha, ou não, sido reconhecida a
procedência do pedido.
2. A despeito do uso indevido de meio de comunicação
social, não há como afirmar que tal fato, por si só, teve
potencialidade para interferir no resultado do pleito.
3.

Recurso ordinário desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em rejeitar as preliminares e desprover o recurso, nos termos
das notas taquigráficas.
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RELATÓRIO

o

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Senhor

Presidente, a Procuradoria Regional Eleitoral ajuizou ação de impugnação de
mandato eletivo (AIME) contra Antônio Salim Curiati, diplomado ao cargo de
deputado estadual

nas eleições de 2006, com fulcro no art. 14, ~ 10, da
1

Constituição Federal

e no art. 22 da Lei Complementar

de abuso do poder econômico

nO64/902, em virtude

por meio de utilização indevida de meio de

comunicação social (fls. 2-8).
Na inicial, o representante do parquef relatou (fls. 4-5):
Nos dias 8, 19 e 20 de setembro deste ano de 2006, no programa
radiofônico "JORNAL DO MEIO DIA", transmitido pela RÁDIO
PAULISTA FM DE AVARÉ, o locutor RODIVALDO RíPOLl,
favoreceu, indevidamente a candidatura ANTONIO SALIM CURIATI,
candidato ao cargo de deputado estadual. Do referido programa CD e degravação em anexo - destacam-se trechos como:
"Quem gosta do Rípoli vai votar no candidato que o Rípoli
apóia";
"o deputado como o Dr. Curiati, uma pessoa finíssima, 10
vezes deputado (...) tem que merecer um pouquinho de
respeito por parte de gente que sabe e entende o que é
respeito".
No dia 28 de setembro de 2006, às vésperas das eleições, volta
RODIVALDO RíPOLl a dizer que:
"Deputados Estaduais mais votados pelo PP: Primeiro
lugar absoluto: Antonio Salim Curiati 11.111. Vai ser o
mais votado do Estado de São Paulo pelo PP. Puxador de
votos. Dr. Antonio Salim Curiati, inclusive é o deputado da
cidade de Avaré. Beleza! Pro povo de Avaré é uma ótima
notícia, não é? Avaré vai continuar tendo, pelo jornal
Diário de São Paulo, o seu deputado, como vem
acontecendo há 10 mandatos consecutivos";
1 Constituição
Art. 14 [...]

Federal.

~ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
2

LC

dias contados

da

n° 64/90

Art. 22. Qualquer partido político, colígação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e
pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de
partido político, obedecido

o seguinte rito:
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"Porque o candidato do Rípoli, vocês já viram aí, vai ser o
campeão de votos. E agora aqui também é importante o
povo também ajudar..."
Aduz que a repercussão destes programas
cidade de Avaré foi intensa, conforme

noticiado

no eleitorado da

pelo jornal "Sudoeste

do

Estado", em 7 de outubro de 2006.
Acrescenta que o deputado, "ao se valer da emissora de rádio
de que tinha a maioria do capital social, [...] utilizou, indevidamente, de recurso
econômico de grande monta - não declarado, ademais, em sua prestação de
contas, extrato oferecido

em anexo - pondo-se

em vantagem

competitiva

ilícita, em desfavor da igualdade entre os candidatos" (fI. 7).
Assim,

requereu

a

cassação

do

mandato

eletivo

do

Eleitoral de São Paulo (TRE/SP),

por

impugnado.

o

Tribunal

Regional

maioria, julgou a ação procedente, em acórdão assim ementado (fI. 147):
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO -ART. 14, S 10,
DA CF - A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO É CABíVEL
APENAS NAS HIPÓTESES DE ABUSO DO PODER ECONÔMICO,
CORRUPÇÃO OU FRAUDE - REFERÊNCIA FÁTICA AO ABUSO
DO PODER ECONÔMICO - PROPRIETÁRIO DE RÁDIO PROPAGANDA FEITA POR APRESENTADOR QUE SE DIZ
INDEPENDENTE - IRRELEVÂNCIA - PODER DEVER DA RÁDIO
DE FISCALIZAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE INFLUIU NA
VONTADE DOS ELEITORES - VERIFICADA DESIGUALDADE
ENTRE OS CANDIDATOS - COMPORTAMENTO IRREGULAR
COMPROVADO.
PROCEDÊNCIA.
Os embargos de declaração opostos por Antônio Salim Curiati
foram acolhidos, por maioria, e a ação foi julgada improcedente. Eis a ementa
do acórdão (fI. 224):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - existência de dúvida no julgado artigo 275, I, do Código Eleitoral - questões relacionadas ao
cerceamento de defesa e o devido processo legal afastadas considerações sobre a potencialidade lesiva do ato praticado ausência de influência no resultado obtido no domicílio eleitoral do
representado - reconhecimento - improcedência da ação.
Embargos de declaração acolhidos.
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Daí o presente recurso ordinário interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, com base nos arts. 121, ~ 4°, IV, da Constituição Federal3 e
276, li, a, do Código Eleitoral4 (fls. 247-267).
Sustenta, em síntese, que:
a) a potencialidade do abuso do poder econômico para
influenciar o resultado do pleito, antes reconhecida, foi afastada no julgamento
dos declaratórios, sem fatos novos;
b) o locutor do programa radiofônico transmitido pela Rádio
Paulista FM de Avaré favoreceu, indevidamente, a candidatura do ora
recorrido, sócio fundador e majoritário da referida rádio;
c) o acórdão recorrido, ao receber os embargos de declaração,
violou o art. 275 do CE, pois ausente qualquer hipótese de cabimento, e
usurpou a competência desta Corte;
d) ao rever questão de mérito já decidida naquela instância, o
TRE/SP contrariou o art. 121, ~ 4°, da CF e o art. 276, li, a, do CE, que
indicam o recurso cabível contra decisões que decretam a perda de mandato
eletivo, bem como atribuem ao TSE a competência para julgamento do
mesmo;
e) a laboriosa matemática acolhida pelo i. Relator dos
embargos de. declaração, que correlaciona os votos do recorrido com o
quociente eleitoral de seu partido, não parece suficiente para a total revisão do
seu entendimento;
f) a potencialidade lesiva da conduta não está vinculada à
vitória do candidato beneficiado, mas ao potencial benefício por ele obtido em
face de tais irregularidades, conforme pacífica jurisprudência do TSE;

:3 Constltulçao Federal.
Art. 121. (...)
S 4" - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;
4 Código Eleitoral.
Art. 276. [...)
/I - ordinário:
a) quando versarem sobre expedição

de diplomas nas eleições federais e estaduais;
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g) ainda que fosse necessária a comprovação

de nexo entre

causa/efeito, equivocada a matemática realizada no acórdão impugnado, por
considerar apenas os votos obtidos pelo recorrido no Município de Avaré/SP;
h) o Juiz Paulo Lucon, em seu voto declarado,

trouxe aos

autos o depoimento colhido na ação de investigação judicial eleitoral ajuizada
pela PRE contra o ora recorrido e Rodivaldo Rípoli, ao citar o voto do relator
daquele processo, no qual constata-se que a referida rádio tem abrangência
em mais de 200 (duzentos) municípios e que o Jornal do Meio Dia possui boa
audiência;
i)
potencialidade

há

nos

autos

prova

suficiente

para

demonstrar

a

da conduta praticada, inclusive quando observado o resultado

do pleito no município em que a mencionada rádio tem sua sede; e
j) é evidente que o impugnado não somente tinha ciência dos
fatos narrados, como também é o responsável final por toda a programação do
referido meio de comunicação.

o recorrente

alega, ainda, que o acórdão recorrido divergiu de

vários julgados desta Corte, a saber: RO nO752/ES, reI. Min. Fernando Neves;
RO nO 758/AC, reI. Min. Francisco Peçanha Martins; e AgR-AI nO 6.643/SP,
reI. Min. Caputo Bastos.
Antônio Salim Curiati apresentou contrarrazões
alegando, preliminarmente,

(fls. 366-395),

ser incabível a interposição de recurso ordinário na

espécie, pois não houve a decretação da perda do mandato ou a declaração
de inelegibilidade.
No tocante ao pedido de anulação do acórdão que julgou os
embargos declaratórios,

aduz que a jurisprudência

do STF tem admitido, em

casos excepcionais, atribuição de efeitos mais extensos ao recurso, inclusive
com força de infringência. Cita, ainda, nesse sentido, julgados do ST J e deste
Tribunal.
Salienta

que a AIJE citada pelo recorrente,

mesmos fatos, foi julgada improcedente

baseada

nos

pelo TRE/SP, por maioria de votos,

tendo em vista a ausência de prova suficiente quanto à potencialidade

lesiva

J
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do uso abusivo de meio de comunicação social e à ocorrência de abuso do
poder econômico (fI. 378).
Sustenta que as alegações contidas na exordial são vagas e
incapazes de indicar os fatos que estariam aptos a configurar o abuso do
poder econômico, bem como a demonstrar a potencialidade em influenciar o
resultado do pleito.
Afirma que a referida conta matemática é perfeitamente
possível, já que a área de abrangência da conduta, tida por irregular, é o
município de Avaré, onde funciona a rádio em que veiculado o programa
mencionado.
Alega não haver qualquer demonstração de que a citada
programação alcançou outras cidades, não podendo ser acolhido o argumento
que se refere à questão tratada em autos diversos, e não trazida para o
presente feito.
Assevera que (fls. 383-389):
a) se reelegeria para deputado estadual, mesmo se fosse
considerada nula a votação obtida em Avaré;
b) a expressiva votação naquele município não se deveu a
qualquer divulgação na Rádio Paulista FM, mas ao seu constante trabalho
naquela região, ao apoio de políticos à sua candidatura, bem como à sua
trajetória política;
c) sempre se manteve nas primeiras colocações como
candidato melhor votado no Município de Avaré;
d) o acórdão

recorrido, por meio de

simples cálculo

matemático, concluiu não haver indícios de que os fatos narrados poderiam
influenciar no resultado do pleito;
e) se elegeu deputado estadual com votação em 604

J

municípios do Estado de São Paulo, sendo certo que na capital obteve 28.501
votos;
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f) não é o responsável pelos atos administrativos da rádio, nem
pela programação veiculada;
g) o conteúdo divulgado não está apto a caracterizar abuso do
poder econômico e nem uso indevido dos meios de comunicação,

pois são

poucas e insignificantes as menções ao seu nome, não havendo se falar em
divulgação maciça de sua candidatura; e
h) o jornalista,
constitucionalmente,

no pleno

direito

de informação

garantido

fez comentários à matéria publicada em jornal local, que

criticava a atuação do recorrido como deputado estadual.
Argumenta,

ainda, que, se for o caso de dar provimento ao

recurso proposto, há de se "analisar a questão por outro ângulo, qual o seja, a
ocorrência de cerceamento de defesa do Recorrido, o que levaria a anulação
do feito" (fi. 390).
Alega que, ao apresentar
produção de prova, especialmente

sua defesa, protestou

pela ampla

pela perícia técnica nas mídias contendo as

gravações, pois a prova da transcrição acostada pelo recorrente não traduz o
conteúdo integral do programa radiofônico que se diz abusivo.
Sustenta que, não obstante o pleito formulado
Tribunal de origem deixou de analisar tal questão, suprimindo

na defesa, o
toda a fase

instrutória do feito.
A

Procuradoria-Geral

recurso (fls. 402-408).
É o relatório.

Eleitoral

opina

pelo

provimento

do

RO
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VOTO

o
Presidente,

SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor

inicialmente,

assinalo

que a jurisprudência

mais recente desta

Corte assenta o cabimento do recurso ordinário quando a decisão recorrida
versar matéria que enseja a perda do mandato eletivo estadual, tenha, ou não,
sido reconhecida a procedência do pedido.
Assim, não se sustenta

a assertiva do recorrido de que o

recurso cabível na presente hipótese é o especial.
No que tange à alegação de cerceamento de defesa, por não
ter sido realizada perícia técnica nas mídias contendo as gravações, o Tribunal
de origem assim consignou (fls. 225-226):
Inicialmente, ressalto que o feito teve seu tramite regular, ou seja,
seguiu o rito previsto na Lei Complementar nO64, de 18.5.1990.
Por conseqüência, não prosperam as questões relacionadas à
observância do devido processo legal e ao cerceamento de defesa.
Primeiro porque o feito seguiu todas as etapas previstas na
legislação. Segundo, porque, a questionada degravação foi
apresentada com a petição inicial. Embora houvesse solicitação a
respeito na contestação, é certo que aquela não foi colocada em
dúvida quanto à sua fidelidade.
Anoto que o impugnado,
falsidade

da

degravaçao

aceitando tacitamente

apresentada

o seu conteúdo.

em nenhum momento, sustentou a
pelo

Ministério

Público

Eleitoral,

Portanto, também neste ponto, não

assiste razão ao recorrido.
Da mesma forma,

a tese apresentada

pelo recorrente,

de

nulidade absoluta do acórdão regional, pois proferido por órgão incompetente
para a revisão da matéria de mérito já julgada naquela instância (violação aos
arts. 121,

S 4°,

da CF; 275 e 276, 11, a, do CE), não merece prosperar.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido

de que a atribuição

de efeitos

infringentes

aos embargos

declaratórios

possível em situações excepcionais, em que, reconhecida a eXistênci~

é
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alguma das hipóteses de cabimento do recurso, a alteração da decisão surja
como consequência necessária.

o

TRE/SP, analisando

os embargos de declaração

opostos

pelo ora recorrido, constatou a ocorrência de dúvida, nos termos do art. 275, I,
do CE (fls. 226-230):
Observo que, reconhecida a ocorrência de dúvida, nos termos do
art. 275, I, do Código Eleitoral, conheço dos embargos de
declaração.
Flexibiliza-se a rigidez processual para se evitar o perecimento de
direito.
Afirmou-se na decisão combatida, após considerações sobre os
efeitos nocivos do abuso do poder econômico no processo eleitoral,
que "não fosse assim, ou seja, não tivesse o representado abusado
do poder econômico, obtendo tão expressiva votação, conforme
fi. 21, ele "não se reelegeria" (fI. 152).
Contrariamente, o embargante observou que mesmo sem os votos
de Avaré ele seria reeleito.
Esse novo dado está a merecer reflexão.
Com efeito, o banco de dados da eleição deste Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral confirma a observação, ou seja, computados ou
não os votos obtidos pelo embargante em seu domicílio eleitoral
nenhuma alteração ocorreria nos resultados.
[...]

Pois bem, com base nos cálculos realizados apurou-se que pelo PP
o candidato Mozart Abaeté Peruíbe Russomano obteve maior
votação, ou seja, 71.952 votos; seguido pelo candidato Antonio
Salim Curiati, com 66.208 votos, e pelo candidato Edson Gomes,
com 49.791 votos.
Assim, mesmo desconsiderados os votos obtidos pelo representado
na região de Avaré (53.890 e não 66.208) ele seria reeleito.
[...]

Refletidos os dados acima (enfoque doutrinário, estatístico e a
realidade das urnas) sou obrigado a reconhecer, até para que não se
cometa flagrante injustiça, que a irregularidade apontada na petição
inicial não se verificou.
Ora, se se exige, conforme dito, uma relação de causa e efeito entre
a conduta irregular e o resultado obtido pelo candidato, não há como
concluir pela ocorrência do abuso do poder econômico. A
programação veiculada, apesar de considerada abusiva, pelo que foi
demonstrado, não teve repercussão na eleição do candidato
impugnado e não foi decisiva ao resultado, que se deve a outros .
fatores.

J

[...]
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A consequencla lógica de tudo o que foi exposto, ou seja,
esclarecida a dúvida, é o reconhecimento de que não ocorreu o
alegado abuso do poder econômico.
Se o próprio Tribunal
impunha,

assim,

modificativo.
analisar

o acolhimento

reconheceu

dos

a existência

declaratórios,

de dúvida,

conferindo-lhes

efeito

Ademais, já decidiu esta Corte que "O Tribunal Regional pode

a questão

da cassação

declaração,

quando

embargado,

suficiente

a

propna
para

a

de registro
Corte

em sede de embargos

reconhece

concessão

de

omissão

efeitos

do

de

acórdão

infringentes"

(RO

nO1.362/PR, reI. Min. Gerardo Grossi, DJe de 6.4.2009).
Passo à análise do mérito.
É fato incontroverso
reeleito

ao cargo de deputado

que Antônio

estadual

Salim Curiati,

nas eleições

candidato

de 2006, é sócio

majoritário da Rádio Paulista de Avaré Ltda.
O recorrente sustenta que o programa radiofônico transmitido
pela referida rádio, nos dias 8, 19, 20 e 28 de setembro de 2006, favoreceu
indevidamente a candidatura do ora recorrido.
Do termo de degravação constante às fls. 79-81, destaco os
trechos que se referem ao candidato em questão:
Dia 8 de setembro de 2006

[...] Deputado Estadual, todo mundo sabe, já está consciente. Aquele
é o único representante da nossa região, mas não é nego que
comprou fazenda, comprou Vereador para ganhar titulozinho, pra
dizer que é da cidade. Não é não. O povo já está consciente disso.
Não vou citar nome porque não precisa. [...]
Dia 19 de setembro de 2006

[...] Vou lançar um desafio. Todo mundo sabe quem o Ripoli apóia
para Deputado em Avaré. Todo mundo sabe quem é, não é
verdade? E todo mundo sabe quem o Presidente da Câmara apóia
I1;:)rapolíticos, deputado federal e estadual aqui na cidade de Avaré.
Todo mundo sabe disso, não sabe? Só não posso falar nomes aqui
porque estamos há dez dias das eleições. [...] Quem gosta do Rípolr
vai votar no candidato que o Ripoli apoia. Quem gosta desse mala
vai votas(sic) no candidato dele, que é paraquedista e todo mundo
sabe. Então nós vamos conversar com esse caboclo a partir do dia
02 de outubro aqui no jornal do meio-dia.[...]
Dia 20 de setembro de 2006

RO nO1.493/SP.

11

[...] E nenhum jornal deu destaque da visita de um senador da
República na cidade de Avaré. Essas coisas que realmente não se
entende o que acontece. Preferem criticar o Deputado Curiati, um
homem eleito dez vezes pelo povo paulista, porque estão
defendendo paraquedistas. Esse jornal que criticou o Dr. Curiati
lamentavelmente está fazendo campanha abertamente para dois
candidatos que nunca fizeram absolutamente nada para a cidade de
Avaré. Então, a gente só tem que lamentar esse tipo de coisa e
colocar na cabeça do povo, pra ver realmente, pra sentir, o povo
precisa realmente estar atento ao que acontece. Isso sim é
manipular a informação, manipular, não é verdade? É uma
barbaridade as coisas que estou vendo aí há 10 dias das eleições,
há dez dias das eleições. Coisas particulares todo mundo tem. O
deputado como o Dr. Curiati, uma pessoa finíssima, 10 vezes
deputado, prefeito da maior cidade do Brasil, foi prefeito da cidade
de São Paulo, foi deputado federal constituinte, secretário de Estado,
tem que merecer um pouquinho de respeito por parte de gente que
sabe e entende o que é respeito. É lamentável que esse tipo de
atitude ocorra na imprensa de nosso país.
Quanto ao programa veiculado em 28 de setembro de 2006,
verifico que o radialista, ao comentar a matéria do Jornal Diário de São Paulo,
relativa aos prováveis candidatos mais votados de cada partido, quanto ao ora
recorrido, assim se manifestou (fI. 19):
[...] Deputados Estaduais mais votados pelo PP: Primeiro lugar
absoluto: Antonio Salim Curiati 11.111. Vai ser o mais votado do
Estado de São Paulo pelo PP. Puxador de votos. Dr. Antonio Salim
Curiati, inclusive é o deputado da cidade de Avaré. Beleza! Pro povo
de Avaré é uma ótima notícia, não é? Avaré vai continuar tendo, pelo
jornal Diário de São Paulo, o seu deputado, como vem acontecendo
há 10 mandatos consecutivos. Segundo lugar, do PP [...]
Dr. Antonio Salim Curiati deve ser, também, um dos mais votados no
Estado de São Paulo. Também, Campos Machado, enfim, Avaré, a
região de Avaré...por isso é importante prestar atenção na eleição e
não jogar o voto fora, ouviu gente? Não jogar o voto fora! Saber em
quem vota, pra, acima de tudo, né, acompanhar previsão aí, do
trabalho desse pessoal. Porque o povo não erra [...].
De fato, do exame do conteúdo
referido programa

radiofônico,

verifica-se

das notrcias divulgadas

o teor tendencioso

no

das matérias,

sendo clara a posição favorável ao candidato Antônio Salim Curiati.
Reafirma

tal

entendimento

a

condenação

do

radialista

Rodivaldo Rípoli e da Rádio Paulista FM de Avaré ao pagamento de multa
prevista no art. 45,

9

2°, da Lei nO 9.504/97, por ter sido reconhecida

pelo

TRE/SP a prática de propaganda eleitoral irregular nos dias 8, 19 e 20.9.2006
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(Representação

12

nO 16.559).

A

Representação

nO 16.604,

referente

ao

programa veiculado no dia 28.9.2006, foi julgada extinta, pois protocolada após
as eleições.
Entretanto, para a configuração do abuso do poder econômico,
faz-se necessária

a comprovação

ensejar o claro desequilíbrio

da potencialidade

entre os candidatos

lesiva da conduta,

a

ao pleito (RO nO 759/DF,

reI. Min. Peçanha Martins, DJ de 15.4.2005).
É certo que a jurisprudência
de que "a caracterização
causalidade

do abuso

desta Corte firmou-se no sentido

de poder

não pressupõe

nexo de

entre as condutas praticadas e o resultado da eleição, mas a

potencialidade

lesiva dos atos, apta a macular

a legitimidade

do pleito."

(Acórdão nO26.035/MG, DJ de 29.6.2007, reI. Min. Gerardo Grossi).

o Tribunal

a quo, não obstante afirmar que se exige relação de

causa e efeito entre a conduta irregular e o resultado obtido pelo candidato,
para concluir pela ocorrência do abuso do poder econômico, consignou que
(fls.228-229):
A programação veiculada, apesar de considerada abusiva, pelo que
foi demonstrado, não teve repercussão na eleição do candidato
impugnado e não foi decisiva ao resultado, que se deve a outros
fatores.
Recentemente, em voto de desempate proferido na Investigação
Judicial nO34, o ilustre desembargador Paulo Henrique, Presidente
desta Corte, de forma sensível, observou: "De qualquer forma,
embora configurado o uso indevido de meio de comunicação,
parece-me evidente que a propaganda impugnada não carregava
potencial para influir no resultado do pleito. Não há, a meu ver, como
associá-lo à venda desse exemplares de jornal, tendo em vista que a
representada possui vasto histórico político no Município, não
havendo como concluir que sua votação foi resultado das matérias
publicadas no periódico, considerando, ainda, que o número de
exemplares foi mínimo em relação à população local e de
acessibilidade limitada".
A contestação observou: "...0 Deputado Curiati é filho de Avaré, seus
pais foram comerciantes, formou-se em medicina e lá. passou a
atender a região mais de 20 (vinte) anos, na maioria das vezes
graciosamente, daí sua satisfatória votação..." (fI. 103)
Ora, é inegável que o representado "possui vasto histórico político no
Município", pelo que não se pode deixar de reconhecer que muito da
votação obtida decorreu da sua atuação profissional.
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Da análise do conteúdo probatório dos autos, verifico que não
há elementos que demonstrem o potencial lesivo dos atos.
A inicial baseia-se na veiculação de apenas quatro programas.
No primeiro CO, anexado aos autos, consta a gravação dos programas
apresentados nos dias 21, 22, e 28.9.2006. O segundo CO refere-se ao
programa realizado em 30.5.2007. Entretanto, a conduta objeto da presente
ação ocorreu nos dias 8, 19, 20 e 28.9.2006.
Do termo de degravação relativa aos programas de 8 e 19 de
setembro de 2006, acima transcrito, verifico que o nome do ora recorrido nem
sequer foi mencionado expressamente. Observo que não há menção ao
período de duração dos programas citados e nem ao tempo dedicado ao ora
recorrido. No entanto, da mídia relativa à transmissão do dia 28.9.2006, com
duração de 1h28min, constato que o tempo destinado ao impugnado foi inferior
a 3min.
No que tange ao argumento de que a citada rádio tem
abrangência em mais de 200 (duzentos) municípios, apenas a citação de voto
proferido nos autos da investigação judicial nO 37, fazendo referência a
depoimento nesse sentido (fI. 236), não é suficiente para comprovar o alegado.
Conforme ressaltou o Juiz Nuevo Campos, no julgamento dos
embargos de declaração, em seu voto declarado, era de rigor a produção de
prova técnica sobre a abrangência da emissora de rádio, "dada a
impropriedade do seguro esclarecimento desta circunstância, exclusivamente,
por prova oral" (fI. 232).
A despeito do uso indevido de meio de comunicação social,
não há como afirmar que tal fato teve potencialidade para influir no resultado
das eleições realizadas no Estado de maior contingente eleitoral do país.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
~
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VOTO

o

SENHOR

MINISTRO

ARNALDO

VERSIANI:

Senhor

O processo é

Presidente, em primeiro lugar, gostaria de um esclarecimento.
ação de impugnação de mandato eletivo?
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Sim.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): É ação
de impugnação de mandato eletivo. A potencialidade,
. 'd a.
eXigi
O SENHOR

MINISTRO

ARNALDO

de qualquer maneira, é
~
VERSIANI:

O que me

chama a atenção, Senhor Presidente, é que a ação de impugnação pode ser
baseada em corrupção, fraude ou abuso do poder econômico.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Sim, foi
~

baseada em abuso do poder econômico.
O

SENHOR

(presidente): Convolando

MINISTRO

CARLOS

AYRES

o abuso dos meios de comunicação

BRITTO

em abuso do

poder econômico.

o

SENHOR

MINISTRO

ARNALDO

VERSIANI:

Senhor

Presidente, admito que o abuso do poder político está inserido nesse conceito
de abuso do poder econômico,

se esse abuso do poder político puder ser

mensurado em termos econômicos. O Tribunal, contudo, ainda não chegou a
uma posição pacífica quanto a esse ponto, embora haja precedentes

nesse

sentido.
Quanto

ao uso dos meios de comunicação,

em princípio,

penso que a sede própria para essa questão seria, ou a representação da Lei
Complementar

nO64/90, ou o recurso contra expedição de diploma, se ficasse

caracterizada alguma daquelas hipóteses do art. 237 do Código Eleitoral, ou do
art. 222, que discorrem sobre o emprego de processo de propaganda, abuso
do poder de autoridade, interferência do poder econômico ...

RO nO 1.493/SP.
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o art.

22 da Lei Complementar nO64/90 destaca, entre as suas

categorias, pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido,
desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social. Penso que o artigo trata
diferentemente

essas categorias,

ou seja, separando

o que seja abuso do

poder econômico e utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social.
No caso dos autos, como bem demonstrou

o relator, houve

cerca de quatro programas, em que teria havido, talvez, excesso por parte dos
radialistas em questão, a fim de aumentar a divulgação do nome do candidato.
Mas, em princípio, Senhor Presidente,

não vejo como esses

fatos caracterizariam, por si, abuso do poder econômico.
Por outro lado, quanto à potencialidade,

não chegamos até

hoje a uma definição concreta do que ela seja, para fins de procedência da
ação de impugnação de mandato eletivo.
Em alguns casos anteriores,

votei no sentido de que essa

potencialidade deve ser aferida em função da gravidade do fato. No caso dos
autos, se também fosse rejeitada aquela questão, ou seja, superado cabimento
de ação de impugnação de mandato eletivo para apurar abuso dos meios de
comunicação, eu entenderia, assim como o relator, que não está configurada a
potencialidade.

Embora

seja

ponto

muito

difícil

de saber,

isto é, se a

propaganda se tenha espraiado para municípios vizinhos, parece-me que essa
prova sequer foi feita, não é isso Ministro Marcelo Ribeiro?

o

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): O alcance da rádio é de 200 (duzentos) municípios.
O

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO

Falou-se isso, mas não se provou.

(relator):
'--'

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: E, em relação a
esse fato, há também a própria circunstância que levou, inclusive, o Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo a modificar o seu entendimento

anterior -

parece-me que foi decidido por maioria - no sentido da cassação. Ou seja,
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entenderam que foi conduta relativamente grave, essa de utilização de meios
de comunicação; que é sempre conduta grave - nenhum candidato deve
beneficiar-se dessa estrutura ou desse uso. Isso realmente prejudica, em
detrimento dos outros candidatos; até em detrimento da liberdade do voto, com
essa massificação, com essa utilização dos meios de comunicação em favor
de determinada candidatura, embora se cuide, como citado da tribuna, de
político de longa data, com idade avançada, cerca de 80 anos, político
experiente. Não acredito, porém, que essa divulgação tenha tido potencial
necessário para desequilibrar o pleito.
Como

se

trata

de

município

aparentemente

pequeno,

Avaré-SP, a votação dele, apesar de não saber se foi expressiva, em termos
proporcionais, no município, certamente, não terá sido expressiva em termos
de conjunto da votação, em todo o estado.
Assim,

Senhor

Presidente, por essas

circunstâncias e

peculiaridades, embora ressalvando que a Justiça Eleitoral fica em posição
muito difícil para aferir o requisito de potencialidade - o Ministro Felix Fischer
em seus votos tem tratado dessa questão, a meu ver, com muita perspicácia,
ou seja, no sentido de que não podemos levar a potencialidade para um
critério meramente objetivo, matemático, em termos de diferença de votação -,
e ainda entendendo, em princípio, que o fato não caracterizaria fundamento
próprio para a ação de impugnação de mandato eletivo, acompanho o relator,
negando provimento ao recurso.

o SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Ministro
Versiani, estava, aqui, fazendo uma rápida verificação da jurisprudência,
encontrei dois casos em que o tribunal entendeu que ... Veja o Recurso
Especial Eleitoral na28.587, de que fui o relator:
''[ ...]
- Após aprofundada análise das provas, o órgão regional concluiu
pelo abuso do poder econômico e utilização indevida dos meios de
comunicação, por meio da publicação reiterada de reportagens em
jornal de largo alcance, com a colaboração dos candidatos
beneficiados. Potencialidade para comprometer o equilíbrio da
disputa eleitoral afirmada.
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- Não há falar em ofensa ao art. 14, S 10°. da CF, pois o órgão
regional apreciou a ocorrência de abuso de poder econômico,
efetivado por meio do uso indevido dos meios de comunicação.
- Para alterar as conclusões do acórdão regional seria necessário o
revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso
especial.
- Quanto à impossibilidade de declaração de inelegibilidade em sede
de AIME, ainda que fosse possível superar a falta do
prequestionamento, a questão estaria prejudicada. considerado que
já se passaram mais de três anos do pleito.

o
(presidente):

SENHOR

E não

MINISTRO

convolou,

não

CARLOS

considerou

AYRES

como

abuso

BRITTO
de

poder

econômico?
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): A rigor,
Senhor Presidente, o Tribunal tem considerado que o uso indevido dos meios
de comunicação é uma espécie de abuso do poder econômico.
O
(presidente):
convolar

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

Na inicial do Ministério Público, há esse pedido expresso para

o abuso dos meios de comunicação

econômico.

Parece-me

que

o TRE-SP

social em abuso de poder

acatou.

Agora,

não assentou

a

potencialidade.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): O abuso
dos meios de comunicação,
econômico,

ao meu ver, é uma espécie de abuso do poder

isto é, para se ter acesso aos meios de comunicação

e poder

praticar o abuso, o poder econômico se faz extremamente necessário.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

VERSIANI:

Senhor

(presidente): Também penso assim.
O

SENHOR

MINISTRO

ARNALDO

Presidente, ressalvaria apenas o meu ponto de vista, porque tinha ainda em
mente esse entendimento

de que o Tribunal tinha dado ao abuso do poder

político, que, entendo, como disse de início, poder caracterizar abuso do poder
econômico.
haveria

Mas havia compreendido

essa

distinção

de

ter

o

- e me penitencio disso, então - que
abuso

do

poder

econômico

como

"--'"
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um abuso do uso do dinheiro em termos

privados e não

públicos.
Contudo, diante dos esclarecimentos

do relator, rendo-me a

entender que o uso dos meios de comunicação pode representar, sem dúvida,
abuso

do

poder

compreendendo

econômico.

Em

face

a difícil caracterização

das

peculiaridades

da potencialidade,

do

caso,

acompanho

Sua

Excelência.

VOTO

o

SENHOR

MINISTRO

JOAQUIM

BARBOSA:

Senhor

Presidente, para mim, não há dúvida de que há abuso de poder econômico. O
recorrido

tem

Poderíamos

o controle

até caracterizar

acionário

de

uma

empresa

as pessoas que conduziram

de

comunicação.

esses programas

quase como seus empregados, se forçássemos um pouco nas tintas. Quanto a
isso não há dúvida.
Agora, não está caracterizado

o impacto disso na eleição.

Somente por esta razão, acompanho o relator. Mas deixando claro que, para
mim, o abuso é claríssimo.
O SENHOR MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO

(relator): Para

mim também. A meu ver, foi só a potencialidade que não ficou clara.

'--

VOTO

O SENHOR MINISTRO

RICARDO LEWANDOWSKI:

Senhor

Presidente, entendo que no caso não ficou caracterizada a potencialidade,
porque as rádios locais tem um raio de ação limitada ao município.

até

Então,
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houve

uma

repercussão

maior

dessas

difusões

sonoras

ou

radiofônicas.
Como foi dito da tribuna, este político tem eleitores - eu diria
que é um fato até notório - em 90% dos municípios paulistas. Não sei se este
é o número

exato,

mas é um político

que tem uma votação

bastante

abrangente no estado.
Tendo

em conta

essa falta de potencialidade,

ou a não

comprovação da potencialidade, acompanho o relator.

VOTO

o

SENHOR MINISTRO

FELlX FISCHER: Senhor Presidente,

também acompanho o voto do Ministro relator, dada a falta de demonstração
de potencialidade.

VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

FERNANDO

GONÇALVES:

Acompanho o relator.

VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITIO

(presidente): Também acompanho.
Não vou entrar - neste momento penso que é desnecessário no conceito de potencialidade,

o que o Ministro Felix Fischer tem feito com
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muita propriedade. Reservo-me para outra oportunidade. Mas, o fato é que no
caso esta potencialidade não foi demonstrada.
Quanto à convolação do abuso dos meios de comunicação
do abuso de poder econômico, penso que ficou devidamente

e

assentada no

voto do eminente relator, aliás, de acordo com os precedentes da Casa.

ESCLARECIMENTO

o

SENHOR MINISTRO

RICARDO LEWANDOWSKI:

Senhor

Presidente, apenas uma reflexão, até para a moralização do emprego tanto
das rádios como das televisões.

Vale lembrar que isso é uma concessão

pública, que está sujeita a uma série de princípios que devem ser observados
e estão listados na Constituição.
Estou até a imaginar
Eleitoral

conclui

indevidamente,

que

determinado

ao arrepio

que no momento
meio

da Constituição,

de

em que a Justiça

comunicação

foi

ela deve notificar

utilizado

os órgãos

competentes do Poder Executivo para eventual cassação da concessão.

o

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Perfeito.
O SENHOR MINISTRO
há

uma

utilização

promovendo

absolutamente

uma candidatura

RICARDO LEWANDOWSKI:
indevida,

contrária

à

Porque

Constituição,

particular, pelo detentor do controle acionário

desta rádio.

o

SeNHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO: E no Brasil é

muito comum.

~
O SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI:

Mas

penso que talvez fosse o momento de começarmos a moralizar esse proceder.
Tomar alguma atitude para coibi-lo.
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o
(presidente):

SENHOR

MINISTRO

O uso indevido

dos meios

CARLOS

AYRES

de comunicação

BRITTO

desequilibra

o

postulado da paridade dos meios entre os competidores.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: No Brasil, muitas
rádios e televisões estão em mãos de políticos.
O

SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI:

Exatamente. E são utilizadas indevidamente.
O SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Incorporo

a

sugestão do Ministro Ricardo Lewandowski, para acrescentar ao meu voto, que
se oficie ao órgão competente, o Ministério das Comunicações, para que tome

~

as providências necessárias.
O SENHOR MINISTRO
este

Plenário,

por

unanimidade,

RICARDO

concluiu

LEWANDOWSKI:

que

tal

rádio

Porque

foi

utilizada

indevidamente.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Estamos dando
~

uma notícia.
O SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI:

Dando

uma notícia. Assim como às vezes damos à Ordem dos Advogados do Brasil,
ou a outros órgãos, ao Ministério Público para que tome as providências que
considerar apropriadas no caso.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRIDO

(presidente): Esta distância entre o discurso normativo da própria Constituição
e a prática é muito grande em nosso país, particularmente,

no âmbito da

chamada imprensa eletrônica - abrange as emissoras de rádio e de televisão.
Por exemplo,
determinados
Entretanto,

a toda
grupos

a

hora

temos

familiares,

Constituição

é

ciência

controlam
categórica

de
os

no

que

determinados

meios
proibir

de
o

oligopolização dos meios de comunicação.

É o parágrafo 5° do artigo 220 da Constituição:

clãs,

comunicação.

monopólio

e

a
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Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
~ 5° - Os meios de comunicação social não podem,
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.

direta ou

Vale dizer, estamos bem servidos de direito positivo, sobretudo
de Constituição. No entanto, na prática, o discurso normativo não se concretiza
de modo minimamente satisfatório, na maioria das vezes.

o
sistematicamente,
administrativo

SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI:
começarmos

competente

uma cientificação

a comunicar,

e sabemos

quando recebe uma notificação,

Mas, se,

que

o órgão

uma intimação,

dessa, tem que abrir um processo administrativo

e tomar

alguma providência - não pode engavetar. A somatória dessas providências
haverá de moralizar o setor.
O
(presidente):

SENHOR

Perfeito.

MINISTRO

Estou de pleno

CARLOS

acordo.

AYRES

A intervenção

BRITTO
de Vossa

Excelência foi bastante oportuna.
O eminente relator incorporará ao seu substancioso voto.
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EXTRATO DA ATA

RO na 1.493/SP. Relator: Ministro Marcelo Ribeiro. Recorrente:
Ministério

Público

Eleitoral.

Recorrido:

Antonio

Salim

Curiati

(Advogados:

Fátima Nieto Soares e outros).
Usou da palavra, pelo recorrido, a Ora. Fátima Nieto Soares.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares
e desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.
Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes os
Srs.

Ministros

Fernando

Joaquim

Gonçalves,

Barbosa,

Marcelo

Ricardo

Lewandowski,

Ribeiro, Arnaldo

Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral

Versiani

Felix

Fischer,

e o Dr. Roberto

Eleitoral.
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