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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 13015-83.2009.6.20.0000 CLASSE 32— PARNAMIRIM - RIO GRANDE DO NORTE
Relatora: Ministra Cármen Lúcia
Recorrente: Coligação Forte É o Povo
Advogados: Daniel Monteiro da Silva e outro
Recorridos: Maurício Marques dos Santos e outro
Advogados: Charles Casas de Quadros e outros

ELEIÇÕES 2008. Recurso especial eleitoral em recurso
contra expedição de diploma. Prática de abuso de poder,
condutas vedadas e captação ilícita de sufrágio. Abuso de
poder e potencialidade lesiva não vislumbrados pelo
Tribunal de origem. Impossibilidade do reexame de fatos
e provas no recuso especial. Súmulas 279 do Supremo
Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Inaplicabilidade da sanção de inelegibilidade no RCED.
Recurso especial ao qual se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em desprover o recurso, nos termos das notas de julgamento.
Brasília, 2 de maio de 2012.

MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - RELATORA
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Recurso especial
eleitoral interposto pela Coligação Forte é o Povo contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte que julgou improcedente recurso
contra a expedição dos diplomas de Maurício Marques dos Santos e Epifânio
Bezerra de Lima, respectivamente eleitos, em 2008, prefeito e vice-prefeito de
Parnamirim/RN, por suposta prática de condutas vedadas, captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder.
O caso
2. A Coligação ora Recorrente ajuizou o recurso contra a
diplomação dos ora Recorridos sob a alegação de que teriam captado votos
ilicitamente ao terem suas imagens vinculadas a um programa social de
distribuição de cestas básicas do município e ainda, pela distribuição gratuita
de combustíveis e medicamentos a eleitores.
3. Os Recorridos também teriam utilizado, em seus comícios,
um gerador de energia elétrica do Município, além de terem supostamente se
valido de propaganda institucional durante eventos eleitorais.
4. Antes de se candidatar a prefeito, Maurício Marques dos
Santos era vice-prefeito do município, então titularizado por Agnelo Alves.
Segundo a Coligação Recorrente, Maurício Marques teria abusado do poder
político e da máquina pública para eleger-se prefeito no pleito de 2008.
5. Todos esses fatos foram objeto de representações
anteriores, incluindo duas ações de investigação judicial eleitoral.
6. Na AIJE n. 1132 (REspe n. 36283), o Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte reconheceu que o uso de bem público
(gerador de energia) pelos investigados em dois comícios eleitorais,
configurava a prática de conduta vedada tipificada no art. 73, inc. 1, da
Lei n. 9.50411997.J-
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Contudo, sem vislumbrar nesses fatos potencialidade para
desequilibrar o pleito, aquele Tribunal concluiu ser suficiente a aplicação de
pena de multa no valor de R$ 6.000,00 a cada um dos investigados.
7. O Recurso Especial n. 36283 resultante daquela AIJE,
também de minha relatoria, teve o seguimento negado com fundamento nas
Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de
Justiça 1 , em decisão transitada em julgado no dia 18.6.2010.
8. Na AIJE n. 1436 (REspe 2971451), julgada improcedente,
o Tribunal Regional Eleitoral potiguar decidiu que "a distribuição de cestas
básicas era realizada através de programa social, previsto na Lei Orçamentária
e promovido há muitos anos de forma contínua pelo governo municipal', razão
pela qual afastou "a configuração das condutas previstas no artigo 73, 1 e IV,
§ 10, da Lei n. 9.504197, considerando, principalmente, a ausência de
finalidade eleitoral do fato".
9. Apesar da propositura daquelas ações de investigação
judicial, com o advento da diplomação dos Recorridos houve o ajuizamento do
recurso contra a expedição dos respectivos diplomas, de que trata a espécie.
10. Na mesma linha do que vinha sendo decidido nas
investigações judiciais, o Tribunal de origem julgou improcedente o recurso
contra a expedição de diploma por não vislumbrar configurados os ilícitos do
art. 41-A e do art. 73, inc. VI, b, da Lei n. 9.504197. Consta da ementa do
acórdão:

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - ARTIGO 41-A
DA LEI N.° 9.504197 - ABUSO DE PODER - ELEIÇÃO 2008 PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - ALEGAÇÃO DE CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO - PARTICIPAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DO
CANDIDATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
USO DE GERADOR PERTENCENTE À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA EM CAMPANHA ELEITORAL - AUSÊNCIA DE
POTENCIALIDADE PARA INFLUIR NO RESULTADO DO PLEITO CONDUTA NÃO CARACTERIZADA - ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM COMÍCIOS -d
1

Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Utilização de gerador de energia pertencente ao Município em eventos
eleitorais. Conduta vedada, tipificada no art. 73, inc. 1, da Lei n. 9.50411997. Abuso de Poder não configurado.
Ausência de potencialidade lesiva para influir no resultado do pleito. Aplicação exclusivamente de pena de multa.
Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência dominante do Tribunal Superior Eleitoral, Impossibilidade de
reexame de fatos e provas. lnciçência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Recursos especiais eleitorais
aos quais se nega seguimento..'
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PROPAGANDA DE CARA TER EXCLUSIVAMENTE ELEITORAL,
SEM CONOTAÇÃO INSTITUCIONAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DA
CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA
LEI N.° 9.504197 - ALEGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
COMBUSTÍVEIS COM FIM ELEITORAL - AUSÊNCIA DE PROVA NÃO RECONHECIMENTO DO ILÍCITO - ALEGAÇÃO DE
DISTRIBUIÇÃO ILÍCITA DE MEDICAMENTOS COM FIM
ELEITORAL - EXISTÊNCIA DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA REGULAMENTADO POR LEI - CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO NÃO CARACTERIZADA - ALEGAÇÃO DE
DISTRIBUIÇÃO ILÍCITA DE CESTAS BÁSICAS COM FIM
ELEITORAL - EXISTÊNCIA DE PROGRAMA SOCIAL PREVISTO
EM LEI ORÇAMENTÁRIA - NÃO RECONHECIMENTO DA
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - AUSÊNCIA DE
POTENCIALIDADE LESIVA - INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE
PODER ECONÔMICO - IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
• Não existindo a comprovação da participação direta ou indireta dos
recorridos em suposto caso de captação ilícita de sufrágio, não há
como se reconhecer a configuração do ilícito em relação eles.
Afasta-se a conduta vedada prevista pelo art. 73, inciso 1, da
Lei n°. 9.504/9 7, tendo em vista que o mero uso de gerador público
em evento de campanha eleitoral não possui potencialidade lesiva
apta a alterar o resultado do pleito. Segundo precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral e desta Egrégia Corte, é preciso que a publicidade
seja custeada por recursos públicos para ser taxada de institucional,
não podendo ser considerada como tal, a propaganda produzida e
veiculada sem qualquer intervenção da Administração Pública, o que
não caracteriza a conduta vedada prevista pelo art. 73, inciso VI,
alínea "b' da Lei n°. 9.504197.
O conjunto probatório, consistente principalmente de fotos de
veículos contendo a propaganda do candidato sendo abastecidos é
insuficiente para comprovar a ocorrência de distribuição de
combustíveis com o intuito de arregimentar eleitores para participar
de evento eleitoral, uma vez que as imagens demonstram apenas
uma grande concentração de veículos em posto de abastecimento
de combustíveis, o que, de per si, nada tem de ilícito. Captação ilícita
de sufrágio não demonstrada.
Não há ilicitude em relação à distribuição de remédios realizada por
meio de programa de assistência farmacêutica, regulamentado por
lei. Tendo em vista que a distribuição de cestas básicas era realizada
através de programa social, previsto na Lei Orçamentária e
promovido há muitos anos de forma contínua pelo governo
municipal, afasta-se a configuração das condutas previstas no artigo
73, 1 e IV, § 10, da Lei n.° 9.504197, reconhecendo, também, a
ausência de potencialidade lesiva do fato.
Para o reconhecimento da prática de captação ilícita de sufrágio,
bem como do abuso de poder político, faz-se necessária a existência
de prova robusta e incontroversa acerca da ocorrência dos fatos.
Não comprovados os fatos descritos na inicial, de modo a configurar
a captação ilícita de sufrágio, vedada pelo art. 41-A da
Lei n.° 9.504/9 7, impõe-se a improcedência do pedido deduzido no
Recurso contra a Expedição de Diploma" (fi. 1938) J.-"
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11. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados
(fl. 2082).
12. Contra essas decisões, a Coligação Recorrente interpõe o
presente recurso especial, no qual argumenta:
a. suposta contrariedade do acórdão recorrido aos arts. 121,
§ 40, inc. 1, art. 105, inc. III, a, ambos da Constituição da
República e ao art. 276, inc. 1, a do Código Eleitoral;
b. "ãumentar em mais de 41% a distribuição de benefícios
gratuitos à população, em pleno ano eleitoral, certamente
afronta a impessoalidade, a legalidade e a moralidade
constitucionais. Por outro lado, veja-se o quão grave é utilizar
um bem público (gerador) em pleno comício dos recorridos por
no mínimo duas vezes" (fi. 2095);
c. a utilização da máquina pública pelo candidato em teria
contrariado o art. 50, caput da Constituição da República;
d.

"a decisão violou a legalidade (art. 50, II), pois não

consagrou a exigência de lei específica para disciplinar os
referidos programas sociais, nem mesmo a constituição válida
e legal destes" (fl. 2096):
e. a conduta dos Recorridos teria comprometido a lisura das
eleições, contrariando, assim, os arts. 14, § 9 0 e 37 da
Constituição da República:
f.

o acórdão recorrido teria afrontado os arts. 262, IV, 222 e

237 do Código Eleitoral e os art. 41-A e 73, inc. 1, IV e § 10 1, da
Lei n. 9.504197, porque:
i. o Recorrido, na condição de vice-prefeito municipal, teria
conhecido e anuído com a distribuição ilegal de benesses
(remédios e cestas) ao eleitorado pelo então prefeito da época,
Agnelo Alves (fl. 2098).,
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ii. "A distribuição de remédios (fotos e imagens) significou
promoção (..) dos próprios recorridos, conforme se vê em
algumas passagens nas fotos e gravações anexas" (fi. 2098);
iii. "exige-se que os programas utilizados pelos recorridos para
justificarem a distribuição de cestas básicas e medicamentos já
estivessem contemplados especificamente no orçamento
anterior e em efetiva execução no ano de 2007, o que não
restou provado nos autos" (fi. 2098);
iv. "lei específica deveria indicar critérios objetivos para a
escolha dos beneficiários (..) resguardando os princípios
constitucionais da legalidade e da isonomia" (fis. 2098 e 2106);
v. "o simples fato de existir dotação orçamentária para arear de
forma genérica com as despesas decorrentes dos referidos
programas não supriria a necessidade de lei especifica para
criação e manutenção de programas de distribuição de cestas
básicas e remédios" (fi.

2098);

vi. "não se tratam de programas sociais contínuos, de sorte que
nos autos as pseudolicitações ocorreram em períodos
intercalados de tempo consideravelmente distantes"

(fi. 2099);

g. "o uso indevido do gerador se reveste de potencialidade
lesiva sim quando analisado em conexão com os demais
ilícitos (distribuição de remédios e cestas básicas) (...)
principalmente quando se constata pelas fotos e filmagens que
os eventos somente se viabilizaram através do ato ilícito"

(fi. 2098);
h. "o art. 23 da LC n. 64190 e o art. 40 da Lei das Eleições,
também foram desrespeitados, pois não se reconheceu o uso
indevido do Telão nos comícios dos investigados, bem assim
dos símbolos e slogans municipais transmitidos nesse Telão
em comício dos, especificamente presentes no Disco 2,
constantes dos autos" (fi.

2099);'
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i. suposto dissídio entre o acórdão recorrido e precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão no sentido da pretensão recursal
Requer o provimento do recurso para cassar os diplomas dos
Recorridos.
13. Contrarrazões às fls. 2143-2150.
14. A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo parcial
conhecimento do recurso e, nessa parte, pelo seu provimento, nos seguintes
termos:
a. "o cerne da controvérsia cinge-se à análise da potencialidade
lesiva do uso do gerador público bem como da prática das condutas
vedadas pelos arts. 73, IV, b e 10, da Lei n. 9.504/97" (fi. 2170);
b. "nos termos da recente jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, a configuração da prática de conduta vedada independe de
potencialidade lesiva para influenciar o resultado do pleito, bastando
a mera ocorrência dos atos proibidos para atrair as sanções da lei"
(fi. 2171);

c. o juízo de proporcionalidade incide apenas no momento da
fixação da pena, que deve levar em consideração as circunstâncias
fáticas para evidencias a relevâncias jurídica do ato praticado pelos
candidatos" (f1. 2171);
d. "conforme consta no voto vencido do Exmo. Sr. Juiz Marco Bruno
Miranda, 'é fato incontroverso ter havido essa distribuição gratuita de
costas básicas, paralisada somente após provimento liminar
emanado do juízo eleitoral da soa Zona" (fl. 2175);
e. "consta do referido voto que a própria Secretária Municipal de
Assistência Social afirmou em juízo que não existe lei específica
autorizando a implantação do programa assistencial" (fi. 2175) o que
contrariaria o § 10 0 do art. 73 da Lei n. 9.504197;
f. "o abuso do poder econômico e político está suficientemente
demonstrado nos autos, pois a distribuição de cestas básicas pela
Prefeitura de Pranamirim, influenciou positivamente na vontade dos
eleitores beneficiários das doações, favorecendo de maneira direta a
candidatura de Maurício Marques dos Santos, que era à época
vice-prefeito do município e candidato à eleição" (fl. 2174).
A Procuradoria-Geral Eleitoral pugna pela imposição das penas
de cassação dos mandatos dos recorridos, nos termos do art. 73, § 5 1 da Lei
n. 9.504197 e "da declaração de inelegibilidade de ambos para as eleições que

se realizarem nos 8 (oito) anos após o pleito no qual ocorreu o ilícito [devendo'
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incidir a Lei Complementar n. 135, de 4 de junho de 2010, que, conforme
decidiu essa Colenda Corte Superior, aplica-se aos processos em tramitação
iniciados antes da sua vigência" (fl. 2907).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (relatora): Razão
jurídica não assiste à Recorrente.
2. Ressalto inicialmente, nos termos da jurisprudência deste
Tribunal Superior Eleitoral que
"o recurso contra expedição de diploma (RCED), a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e a Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo (A/ME) possuem causas de pedir próprias e
consequências jurídicas distintas. Assim, o julgamento favorável ou
desfavorável de cada uma dessas ações não influencia no trâmite
uma das outras". (AREspe 26.276/CE, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJ
de 7.8.2008; REspe 28.0I5IRJ, Rei. Mm. José Delgado, DJ de

30.4.2008, grifos nossos).

3. Com base nas provas constantes dos autos e, também, na
ausência delas, o Tribunal de origem, por unanimidade, rejeitou as alegações
dos Recorrentes quanto às seguintes ilicitudes que teriam sido praticadas
pelos Recorridos:
a)captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico que
teriam consistido na distribuição de dinheiro, combustíveis,
medicamentos e cestas básicas a eleitores;
b) prática de condutas vedadas pela utilização de publicidade
institucional em favor dos Recorridos e utilização de bem
público (gerador de energia elétrica) em seus comícios.
Passo à transcrição dos principais trechos do voto condutor
quanto às conclusões dos pontos suscitados, analisando-os um a um3i
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4. Sobre a suposta compra de votos, com dinheiro, no dia da
eleição, o Tribunal de origem, se g uindo o entendimento da Procuradoria
Reg ional Eleitoral, não vislumbrou elementos probatórios suficientes para
caracterizar a pretendida captação ilícita de sufrágio. Essa questão está assim
delimitada no acórdão recorrido:
"a Recorrente assevera que, em todo o município, foram montados
inúmeros pontos de captação ilícita de votos em favor dos
Recorridos, com a entrega de valores em dinheiro (..).
Essa questão foi analisada nos autos da representação
n. 2.23112008, com jul gamento p ela improcedência do pedido, cujas
cópias instruem estes autos e das quais se extrai conjunto probatório
inapto a comprovar as alegações da Recorrente. Os depoimentos
colhidos em juízo mostram-se contraditórios e inconclusivos sobre a
participação dos recorridos" (voto do Relator, fl. 1879, grifos nossos);
"Vejamos Excelências, quanto a denúncia de compra de votos no dia
das Eleições, esta não pode ser acatada, pois como bem ponderou o
Douto Procurador Regional Eleitoral, no parecer juntado aos autos,
'quanto à narrada compra de votos ocorrida no dia das eleições
(fis. 08110), já examinada na Representação n. 223112008) (..) não
foi possível se constatar q ue os Recorridos tenham praticado
efetivamente infração ao art. 41-A da Lei n. 9.50419 7. cuja
transgressão, segundo assentado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
exige que 'do ato haja participado de qualquer forma o candidato ou
com ele consentido" (voto condutor, fi. 1941, grifos nossos).

5. O reexame dessa matéria, além de referir-se ao que
decidido em outra representação (N. 223112008) julgada nesse mesmo sentido
pelo Tribunal a quo, exigiria o revolvimento de fatos e provas, vedado no
recurso especial eleitoral (Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal e 7 do
Superior Tribunal de Justiça).
6. Com relação à utilização de um gerador de energia elétrica
pertencente à Prefeitura em dois comícios do então vice-prefeito, candidato a
prefeito, Maurício Marques, o Tribunal remeteu-se ao que decidido na AIJE
1132 (REspe n. 36283) onde se limitou a aplicar pena de multa aos
beneficiários por entendê-la razoável e proporcional ao ilícito. Confira-se:
"Em relação à alegação de uso de gerador pertencente à Prefeitura
de Parnamirim, esta Corte Eleitoral decidiu, no julgamento do
Recurso Eleitoral n. 9210, da relatoria do Juiz Fábio Hollanda, pelo
reconhecimento da conduta vedada prevista no art. 73, 1, da
Lei n. 9.504/9 7, relativa à utilização de bens pertencentes àd..J
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Administração Pública em campanha eleitoral, cujo acórdão foi
lavrado nos seguintes termos: (..) Embora tenha sido reconhecida a
conduta vedada, entendeu a Corte que esta não conduz,
necessariamente, à cassação do re gistro ou diploma, uma vez que
na aplicação da penalidade prevista no 50 de tal dispositivo,
reserva-se ao magistrado o juízo de proporcionalidade. Ou seja, se a
multa cominada no § 40 é proporcional à gravidade do ilícito eleitoral,
pode ser aplicada isoladamente, não se aplicando a pena de
cassação" (voto condutor, fl. 1941-1942, grifos nossos).

7. Contra esse julgamento, os ora Recorridos interpuseram o
Recurso Especial n. 36283, também de minha relatoria, em que, p or decisão iá
transitada em iul q ado em 18.6.20102, foi apenas mantida a aplicação da multa
em decisão assim ementada:
"Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Utilização de gerador de
energia pertencente ao Município em eventos eleitorais. Conduta
vedada, tipificada no art. 73, inc. 1, da Lei n. 9.50411997. Abuso de
Poder não configurado. Ausência de potencialidade lesiva para
influir no resultado do pleito. Aplicação exclusivamente de pena de
multa. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência dominante
do Tribunal Superior Eleitoral. Impossibilidade de reexame de fatos e
provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
Recursos especiais eleitorais aos quais se nega seguimento" (REspe
n. 36283, de minha relatoria, DJe 8.6.2010, transitada em julgado em
18.6.2010)

8. Nos dizeres de José Jairo Gomes,
"não se pode negar que em certos casos, sendo idênticos os fatos e
as provas produzidas, as conclusões extraídas em um processo
podem influir decisivamente no destino de outro. A guisa de
exemplo, imagine-se que na AIJE seja negada categoricamente a
existência do fato posto como causa de pedir: ratificada a decisão a
quo pelo Tribunal, não poderia este mesmo Tribunal afirmar no
RCED tivesse ele existido, pena de afronta vítanda à coerência que
deve reinar nas decisões judiciais e, pois, à racionalidade que
preside todo o sistema jurídico".

9. Portanto, ficou suficientemente rechaçado, naquelas ações,
o argumento de que o uso do gerador de energia elétrica no comício teria
importado em abuso de poder com potencialidade para influir no pleito.
10. Quanto à alegação de prática de conduta vedada pela
utilização de propaganda institucional, o Tribunal de origem decidiu, em face
2

Informação do sistema de acompanhamento processual do Tribunal Superior Eleitoral.
3 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 0 ed. Belo Horizonte: Editora Dei Rey, 2010. p. 456.d.

d'
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das provas colhidas, não ter havido qualquer intervenção da Administração
municipal em sua produção:
"Observo que a hipótese em tela trata de propaganda de cunho
exclusivamente eleitoral, sem conotação de publicidade institucional,
uma vez que produzida e veiculada sem qualquer intervenção da
Administração Pública.
Segundo os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e desta
Egrégia Corte, é preciso que a publicidade seja custeada por
recursos públicos para ser taxada de institucional. E o caso dos
autos trata, ao contrário, de divulgação com verba particular, em
comício do Vice-Prefeito e candidato Maurício Mar ques, das obras
promovidas pelo então Prefeito Agnelo Alves.
Com efeito, nada impede a utilização pelo candidato das imagens
das obras públicas das quais tenha participado na qualidade de
gestor público - na espécie, com o Vice-Prefeito. O que é vedado
pela lei é apenas a reprodução de símbolos associados ou
semelhantes aos empregados pelos órgãos do governo na atividade
fim da campanha, sob pena de tipificação do crime previsto no art.
40 da Lei das Eleições, mas, sem aptidão para caracterizar a
publicidade como institucional e fazer incidir a proibição contida no
art. 73, inc. VI, alínea b, da Lei 9.504/9 7, como bem já se pronunciou
este Tribunal Regional Eleitoral no julgamento do Recurso Eleitoral n.
9210.
Dessa forma, entendo que não foi caracterizada a conduta vedada
relativa à utilização de propaganda institucional" (voto condutor,

fl. 1943, grifos nossos).
11. Trata-se, igualmente, de matéria probatória esgotada pelo
Tribunal a quo, cujo reexame também esbarra nas Súmulas 279 do Supremo
Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: "para se examinar a alegação de que a
publicidade não caracterizaria propaganda institucional nem teria sido custeada
por recursos públicos seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não
é admitido em sede de recurso especial" (AgR-Al n. 6.205/MG,
Rei. Mm. Caputo Bastos, DJ 14.11.2006).
12. O mesmo se aplica à alegação de captação ilícita de
sufrágio que teria ocorrido pela com distribuição de combustíveis e
medicamentos, acusação rejeitada pelo Tribunal de origem por insuficiência
das provas. Confira-se:
Juíza da 50a Zona Eleitoral, ao decidir o tema, entendeu que as
imagens constantes dos autos não são a ptas a comprovar que, tajP
UA
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como alegado, foram distribuídos vales-combustíveis com o intuito
de arregimentar eleitores para participar de evento eleitoral da
Coligação e Candidatos Investigados. Segundo a douta julgadora, as
fotos existentes demonstram apenas atividades inerentes a esse
ramo do comércio - carros sendo abastecidos -, o que, de per si,
nada mais pode se depreender, alem do que foi colhido na instrução
daquele feito. Frise-se que tal entendimento, diante da ausência de
outras provas, foi mantido pela Corte na ocasião do julgamento do
Recurso Eleitoral n. 9210.
Já no que se refere à entrega gratuita de medicamentos por parte da
Prefeitura de Parnamírim, por tratar-se de programa de assistência
farmacêutica que, também se encontra inserido no projeto de Pacto
pela Saúde, regulamentado, pelo Ministério da Saúde, através da
Portaria n. 399, de 22 de fevereiro de 2006, cuja atual norma de
execução e financiamento é definida pela Portaria do Ministério da
Saúde n. 2.583, de 10 de outubro de 2007." (voto condutor, fl. 1943,

grifos nossos).
13. Quanto à distribuição de cestas básicas no ano eleitoral, o
Tribunal de origem adotou os fundamentos da sentença, asseverando a
ausência da utilização do programa com fim promocional pelo candidato ainda
ausência de potencialidade lesiva para desequilibrar o pleito. Confira-se:
"No caso sub judice, não se vislumbra dito fim promocional de
candidato, haja vista que os anexos de 01 a 20 noticiam que a
distribuição das cestas vinha sendo feita de forma contínua desde
janeiro de 2007.
Como reforço, é de bom alvitre grafar que restou comprovado nos
autos que na licitação realizada no ano de 2007, foram licitadas 3000
cestas básicas para serem distribuídas em seis meses, enquanto
que na licitação atacada foram licitadas 3500 cestas básicas para
serem distribuídas em sete meses. Assim, diferentemente do que
asseverou a nobre promotora eleitoral, não houve acentuado
aumento na quantidade de cestas licitadas.
No que toca à efetiva distribuição das referidas cestas, percebe-se
que do estudo dos vinte anexos que acompanham os presentes
autos, que no ano de 2007 foram distribuídas 2777 cestas, o que
sqnifica uma média de 231,41 cestas por mês. Já nos meses de
janeiro a agosto de 2008 foram distribuídas 2084 cestas, ou seja,
houve uma distribuição média de 260,50 cestas por mês. Dito
aumento na distribuição mensal, no sentir desta magistrada,
configura aumento suficiente à caracterização do fim ele itoreiro.
Insta acrescentar que a testemunha Izabel Cristina Bezerra (fi. 2124)
informou que na época em que recebeu a cesta básica estava
desempregada. Já as testemunhas Cristina Dias e Maria Zumira
esclareceram que recebiam as cestas básicas por serem portadoras
de câncer. Acrescente-se que a testemunha Cristina Dias declinou
que recebia cestas desde 2003, e ainda, que foi orientada a procurar
a Secretaria pela assistente social da LIGA do câncer
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A testemunha Adriana Cândido também afirmou que recebia as
cestas básicas porque é carente.
Ademais, as referidas testemunhas afirmaram, com rara firmeza, que
não receberam nenhum pedido de voto. Também não demonstraram
qualquer sinal de vincula ção entre a distribuição das cestas e as
eleições de 2008.
Do contrário, afirmaram categoricamente que jamais receberam
visitas de candidatos ou de 'cabos eleitorais'.
Assim, hospeda-se em mente que, não obstante a ausência de lei
específica, não há falar em ilícito eleitoral, ante a ausência de fim
eleitoreiro, ou melhor, de finalidade promocional de candidato.
Impende lembrar que a finalidade das condutas vedadas é assegurar
a igualdade de oportunidade na disputa eleitoral, afastando o uso da
máquina pública em prol de candidatos, partidos políticos ou
coligações. Não possuem como destinação primária garantir a
legalidade ou moralidade do ato administrativo, mas, sim, fazer com
que este ato não influa no processo de escolha dos representantes
do povo" (fls. 2652-2654, grifos no original).

E, ainda:
"Deflui-se dos elementos de provas corporificados nos autos que a
distribuição das cestas básicas era realizada através de programa
social, pois além de estar prevista na Lei Orçamentária, vinha sendo
promovida há muitos anos de forma constante.
(...)
Por fim, vital esclarecer que não há nos autos nenhuma prova da
alegada utilização ilegal de veículo de propriedade da Prefeitura"

(fls. 2655-2659).

14. O § 10 do art. 73 da Lei n. 9.50411997 está assim redigido:
" 10. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e
já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua
execução financeira e administrativa" (grifos nossos).

15. É incontroverso que houve a distribuição de cestas básicas
no ano eleitoral (2008), através de programa da prefeitura que se teria iniciado
em anos anteriores, fora das hipóteses de calamidade pública ou estado de
emergência. J/
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16. Na espécie, pelo que se tem no acórdão recorrido, não
havia lei específica autorizadora desse programa social para o ano de 2008, o
que contraria o § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504197. Transcrevo o trecho do
acórdão nessa parte:
"Assim, hospeda-se em mente que, não obstante a ausência de lei
específica, não há falar em ilícito eleitoral, ante a ausência de fim
eleitoreiro, ou melhor, de finalidade promocional de candidato"
(fl. 2654).

17. O inc. IV do art. 73 também arrola, como conduta vedada
aos agentes públicos "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".
18. Contudo, nos termos da jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, o recurso contra expedição de diploma não é o instrumento
processual adequado para a apuração de prática de conduta vedada, exceto
quando a sua prática assumir os contornos de abuso de poder com suficiente
potencialidade lesiva para desequilibrar o pleito. Nesse sentido:
"as ações, destinadas a apurar condutas vedadas, previstas no
art. 73 da Lei n. 9.50411997, devem ser aiuizadas até a data do
pleito, não podendo tal apuração dar-se por meio de RCED, salvo se
visar à averiguação de abuso de poder.
A conduta vedada, ínsita no art. 73, IV, da Lei n. 9.50411997,
pressupõe a existência de programa social, em que haja desvio de
finalidade, visando benefício eleitoral de a gente público, o que não
se confunde com a distribuição individual a eleitor de benesse
adquirida com dinheiro público. Conforme entendimento do TSE, as
hipóteses de conduta vedada são de legalidade estrita [REspE
n. 24.864, de 14.12.20041." (AI n. 182439, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro,
DJe 25.8.2010, grifos nossos);
"As matérias versadas no art. 73, IV e VIII, da Lei n° 9.504197 não
podem ser conhecidas, porquanto o recurso es pecial ao qual se
pretende dar seguimento originou-se de recurso contra expedição de
diploma (RCED), expediente que não se presta a apurar condutas
vedadas. Com efeito, as hipóteses de cabimento do RCED são
taxativas e estão previstas no art. 262 do Código Eleitoral. Nesse
sentido: "RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2004. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. APURAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROVIMENTO.
O recurso contra expedição de diploma não é instrumento próprio
para apurar eventual prática de conduta vedada pelo art. 77 da
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n° 9.504197, pois suas hipóteses de cabimento são numerus clausus
e estão previstas no art. 262 do Código Eleitoral.
Recurso especial improvido (REspe n° 25460/AL, Rei. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJ de 8.8.2006)" (AI n. 12054, Rei. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJe 5.11.2010);
"No que diz respeito às condutas vedadas (art. 73 da Lei
n° 9.504197), para se evitar o RO n 0 1.5401PA denominado
`armazenamento tático de indícios,
q ue o interesse
de agir persiste até a data das eleições, contando-se o prazo de
ajuizamento da ciência inequívoca da prática da conduta. (QO no RO
7481PA, Rei. Mm. Carlos Madeira, DJ de 26.8.2005 REspe
25.9351SC, Rei. Mm. José Delgado, Rei. Designado Min. Cezar
Peluso, DJ de 20.6.2006)" (REspe n. 25549855, Rei. Mm. Arnaldo
Versiani, DJe 14.4.2011).

19. Para que determinada conduta vedada assuma caráter de
abuso de poder ou autoridade, exige-se a demonstração da sua suficiente
potencialidade para desequilibrar o pleito.
Somente nessas situações, torna-se cabível o ajuizamento de
recurso contra expedição do diploma com base nos arts. 262, inc. 1V 4 , art. 222
e237 6 do Código Eleitoral. Confira-se ainda, nesse sentido:
"O recurso contra expedição de diploma em apreço consubstancia
substrato fático extraído de três ações de investigação judicial
eleitoral, imputando aos ora recorrentes o suposto abuso de poder
econômico, político e de autoridade, utilização indevida da máquina
administrativa, captação ilícita de sufrágio e prática de conduta
vedada aos agentes públicos. Correto o procedimento adotado
conforme se depreende do voto do Mm. Carlos Eduardo Caputo
Bastos tio RCEd n° 608, de relatoria do Mm. Barros Monteiro, DJ de
24.9.2004: 'não não se valendo a parte interessada, ou o Ministério
Público, do uso do instrumento legal adequado (representação, de
que trata o art. 96 da Lei n° 9.504/9 7), o fato ou a conduta tida por
ilícita só poderá ser objeto de enquadramento e capitulação legal no
recurso contra expedição de diploma ou na investigação judicial, na
modalidade de abuso do poder político ou de autoridade, na forma
do referido inciso IV do art. 262, c.c. o art. 237 do Código Eleitoral
e art. 22 da Lei Com plementar no 64190" (REspe n. 28158,
Rei. Mm. José Delgado, DJ 8.8.2007).

4 Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos seguintes casos
IV - concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova dos autos, nas hi póteses do art. 222
desta Lei, edo art. 41-A da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997. (Redação dada pela Lei n 9.840, de 28.9.1999)
Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o
Art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei.
6 Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade
do voto, serão coibidos e punidos.

d,
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20. Desse modo, ainda que se pudesse vislumbrar a prática
da conduta vedada do Inc. IV ou do § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504197, a
cassação dos mandatos só se justificaria ante a configuração do abuso de
poder com suficiente potencialidade lesiva para alterar o resultado das eleições
de 2008.
21. Apesar de o relator ter ressaltado que a distribuição
irregular das cestas básicas associada ao uso do gerador de energia teria
caracterizado abuso de poder, ficou vencido no julgamento tendo a divergência
se posicionado pela insuficiência das provas para a caracterização do abuso:
"Os dep oimentos colhidos na AIJE demonstram que as pessoas
ouvidas que recebiam as cestas básicas eram portadoras de alguma
doença ou estavam desempregadas e não ouviram nenhum pedido
de voto em troca, não tendo percebido vincula ção com a distribuição
das cestas básicas e o pleito eleitoral de 2008.

Destarte, não vislumbramos potencialidade na referida conduta, hábil
a desequilibrar o resultado das eleições, sobretudo por entender que
a distribuição de cestas básicas, embora irregular do ponto de vista
do Direito Administrativo, não constituiu fatos de multiplicação de
votos, não restando possível a aplicação de sanção.
Por via de consequência, a análise conjunta da conduta do uso do
gerador e da distribuição de cestas básicas conjuntamente para que
fosse possível o reconhecimento do abuso de poder econômico e
político não se mostra viável.
Com efeito, pelos motivos delineados no julgamento do Recurso
Eleitoral n. 9.21012008 não vislumbramos como o uso do gerador da
Prefeitura Municípal de Parnamirim em alguns comícios feitos pelos
recorridos poderia aumentar a quantidade de votos dos mesmos, a
ponto de desequilibrar o pleito.
Neste quadrante, acresça-se que as grandes reuniões teriam sido
realizadas sem o uso do referido bem móvel, em nada alterando o
quadro das eleições municipais, mesmo que conjugada a análise
com a distribuição de cestas básicas, que, pelos motivos alhures
consignados, não vislumbramos com potencialidade hábil a influir no
resultado da eleição.
Validamente, os fatos ocorridos não foram suficientes para influir no
resultado do p rocesso eleitora
L seja a análise feita de forma
individualizada ou conjunta.
Tal circunstância p ode ser constatada p elo fato de que as
testemunhas q ue receberam as cestas básicas sequer vincularam tal
conduta com as eleições municipais de 2008, conforme relatados
nos depoimentos da AIJE colhidos cm primeiro grau e consignado na
sentença do juízo a guo.
Da mesma forma difícil acreditar que o resultado da eleição seria ,
diverso se não tivessem os recorridos utilizado o gerador de&

REspe no 13015-83.2009.6.20.0000IRN

17

propriedade da prefeitura Municipal em algumas reuniões públicas
ou que referido uso influenciou na expressão da soberania popular
no município de Parnamirim. Conclui-se então, pela impossibilidade
de caracterização da potencialidade que ensejaria o reconhecimento
doa bus ode poder econômico e político" (fi. 1956)

22. O resultado apertado do julgamento (quatro votos pela
improcedência do recurso contra expedição do diploma contra três votos pela
procedência) e a contundente fundamentação de ambos os lados não
permitiria concluir pela cassação dos mandatos sem uma profunda revisão do
acervo fático-probatório, o que é inviável nessa instância especial (Súmulas
279 do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justiça).
Desse modo, há que ser mantida a decisão do Tribunal
Regional Eleitoral potiguar. Nesse sentido:
"É impossível conhecer do recurso no que atine à questão relativa à
potencialidade da conduta para influenciar o pleito, já que a revisão
da conclusão do v. acórdão recorrido a respeito da presença de tal
qualidade nas condutas objeto do recurso contra a expedição de
diploma demandaria o reexame de fatos e provas, vedado
pela Súmula n° 71Superior Tribunal de Justiça" (AI n. 12103,
Rei. Mm. Felix Fischer, DJe 18.3.2010).
"Existência de potencialidade apta a desequilibrar o pleito,
considerando o quantitativo de pessoas contratadas e a pequena
diferença de votos entre o primeiro e segundo colocados no pleito.
7. Para se afastar a conclusão do e. TRE/BA quanto à prática das
referidas condutas e sua potencialidade, seria necessário o reexame
de fatos e provas, providência inviável nas instâncias extraordinárias,
a teor das Súmulas nos 71STJ e 2791STF" (REspe n. 257271,
Rei. Mm. Aldir Passarinho Junior, DJe 10.5.2011).
"Para a configuração do abuso do poder econômico, político ou de
autoridade, é necessária a demonstração da potencialidade do fato
em desequilibrar o resultado do pleito. 'Para modificar o
entendimento da Corte Regional Eleitoral de que a conduta não teve
potencialidade para alterar o resultado do pleito, seria necessário o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial, a teor da Súmula n° 279 do Supremo Tribunal
Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral n° 35.316, de 15.9.2009)"
(REspe n. 826573, Rei. Min. Arnaldo Versiani, DJe 24.6.2011)

23. A questão suscitada pela Procuradoria-Geral Eleitoral
quanto . à inelegibilidade do Recorrido não prospera
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24. Nos termos do voto condutor, o objeto do recurso contra
expedição do diploma limitou-se ao pedido de "cassação dos diplomas dos
recorridos" (fI. 1940), não havendo se falar em sanção de inelegibilidade.
25. Ressalto que apesar das inelegibilidades constitucionais
ou infraconstitucionais supervenientes ao registro de candidatura
constituírem-se como possível fundamento para o ajuizamento do recurso
contra expedição de diploma 7 , nos dizeres de José Jairo Gomes, "a finalidade
do RCED é de desconstituir o diploma

"6.

O mesmo doutrinador explica que "não é pois, no RCED que a
inelegibilidade se constitui, sendo aí declarada apenas para infirmar o
diploma 9 " Nesse sentido:
"INELEGIBILIDADE - Sob esse fundamento, o recurso só pode
prosperar se houver ação em curso voltada para esse fim ou existir
prévia decisão de inelegibilidade, mesmo que ainda pendente de
recurso, sempre observados os termos da LC n. 6411990. Não
é possível o reconhecimento da inelegibilidade diretamente no
recurso contra expedição de diploma. Desprovimento" (AR n. 256,
Rei. Mm. César Asfor Rocha, DJ 14.3.2007).
"Conforme recentemente manifestado por este Tribunal, nos autos
do RO no 3128-941MA, em sessão do dia 30.09.2010, para que haja
a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1, 1, d, da LC
n° 64190, a condenação por abuso deve ser reconhecida pela Justiça
Eleitoral por meio da representação de que trata o artigo 22 da Lei
de Inelegibilidades, não podendo ensejar a aludida inelegibilidade o
seu reconhecimento em sede de recurso contra expedição de
diploma ou ação de impugnação a mandato eletivo, hipótese dos
autos" (REspe n. 215159, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro, Sessão
14.10.2010).

26. Desse modo, é inaplicável no presente feito a sanção de
inelegibilidade que, aliás, constitui-se como objeto próprio da ação de
investigação judicial eleitoral n. 143612008, que originou o Recurso Especial
Eleitoral n. 2971451.
27. Ademais, ainda que se pudesse considerar o contrário, o
recurso perderia seu objeto nessa parte, pois passados três anos desde asI"A inelegibilidade apta a embasar o Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED), art. 262, 1, do Código Eleitoral, é,
tão somente, aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura.
Precedentes" (AgR-Al n° 11 607/MG, DJE de 18.6.2010, rei. Min. Aldir Passarinho)
8 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 4 ed. Belo Horizonte: Dei Rey, 2010. p. 423
9 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 4 1 ed. Belo Horizonte: De[ Rey, 2010. p. 424—'
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eleições de 5.10.2008, o prazo da inelegibilidade prevista pela norma
originária 10 do inc. XIV do art. 22 da Lei Complementar n. 64190 não alcançaria
as eleições de 2012, pois que decorrido no último dia 5 de outubro, deste ano
de 2011.

28. Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o meu votod

VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhora
Presidente, peço vênia a Vossa Excelência para prover o recurso. A meu ver,
procede a irresignação em duas partes: na primeira, referente ao uso de
gerador público em evento de campanha eleitoral. Não sei se o episódio
envolvia reeleição.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (relatora): Não. Ele
era vice-prefeito e, na eleição de 2008, foi candidato a prefeito.O
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Certamente não
emprestou o referido equipamento para o candidato da corrente opositora!
É o que costumo dizer: fica barato transgredir a lei, porque,
posteriorménte, considerado esse critério subjetivo, o da proporcionalidade mas existem parâmetros para aferi-Ia -, simplesmente impõe-se a multa,
saindo módica a consequência da violação da lei, como aconteceu na espécie.
O Tribunal Regional Eleitoral não acionou o § 50 do artigo 73
da Lei n° 9.50411997 e procedeu como se estivesse em jogo a participação de
terceiro não candidato, aplicando apenas a sanção pecuniária prevista no § 40
do citado artigo. Mas há mais, conforme ressaltado pelo Ministério Público
Eleitoral, foram distribuídas cestas básicas sem previsão em lei específica. E

10
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 633.70311VIG, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inaplicabilidade
da Lei Complementar n. 13512010 às eleições de 2010 o que, por Óbvio, também vale para as eleições de 2008.
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tal distribuição - dir-se-á que, no ano anterior, ela também ocorreu - foi
majorada, no ano das eleições, em 41% (quarenta e um por cento).
Por isso, peço vênia a Vossa Excelência, para prover o recurso
e impor a cassação do diploma.

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhora Presidente,
peço vênia ao Ministro Marco Aurélio para acompanhar Vossa Excelência.

VOTO

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhora
Presidente, também rogo vênia ao Ministro Marco Aurélio e acompanho Vossa
Excelência.

VOTO

O SENHOR MINISTRO GILSON DIPP: Senhora Presidente,
com as mesmas vênias, acompanho Vossa Excelência.

REspe n° 1 3015-83.2009.6.20.0000/RN

21

VOTO

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhora
Presidente, eu também peço vênia ao Ministro Marco Aurélio para acompanhar
Vossa Excelência.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES: Senhora
Presidente, eu também peço vênia ao Ministro Marco Aurélio e acompanho
Vossa Excelência, destacando que, apenas em relação ao § 10, fiquei com
certa dúvida. De qualquer forma, o tema não é importante para este processo,
porque a eleição é de 2008.
Apenas a partir da alteração da Lei n° 9.504/1 997, em 2009, é
que a violação ao § 10 se tornou capaz de acarretar a cassação. Antes disso,
não havia sanção nesse sentido. Aplicava-se exclusivamente a multa imposta
em outro parágrafo.
Acompanho Vossa Excelência.

22

REspe n° 13015-83.2009.6.20.0000/RN

EXTRATO DA ATA

REspe n° 13015-83.2009.6.20.0000/RN. Relatora: Ministra
Cármen Lúcia. Recorrente: Coligação Forte É o Povo (Advogados: Daniel
Monteiro da Silva e outro). Recorridos: Maurício Marques dos Santos e outro
(Advogados: Charles Casas de Quadros e outros).
Decisão: O Tribunal, por maioria, desproveu o recurso, nos
termos do voto da relatora. Vencido o Ministro Marco Aurélio.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes a Ministra
Nancy Andrighi, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli, Gilson Dipp, Arnaldo
Versiani e Henrique Neves, e a Vice-Procuradora-Geral Eleitoral, Sandra
Cureau.

SESSÃO DE 2.5.2012.

