TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 445-30.2012.6.21.0058 CLASSE 32— VACARIA - RIO GRANDE DO SUL
Relatora: Ministra Luciana Lóssio
Recorrentes: Eloi Poltronieri e outra
Advogados: Maritânia Lúcia Dallagnol e outros
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ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. AIJE.
PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, VI, B, DA LEI N. 9.504197. CARACTERIZAÇÃO.
ABUSO DO PODER POLÍTICO. ART. 74 DA
LEI N° 9.504197. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA IMPESSOALIDADE. ART. 37, § 1°, DA CF. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL PARA
AFASTAR A SANÇÃO DE CASSAÇÃO. MULTA
MANTIDA.
1. A veiculação de publicidade institucional,
consubstanciada na distribuição de material impresso aos
munícipes em geral, nos três meses que antecedem
o pleito e sem que haja demonstração de situação grave
ou urgente, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral,
configura a conduta vedada do art. 73, VI, b, da
Lei n° 9.504197, sujeitando o infrator à sanção pecuniária,
quando ausente gravidade que justifique, segundo um
juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a imposição
cumulativa da pena de cassação do registro/diploma
outorgado.
2. A caracterização do abuso de autoridade previsto no
art. 74 da Lei n° 9.504197 requer seja demonstrada, de
forma objetiva, afronta ao disposto no art. 37, § 1 1, da CF,
ou seja, que haja ruptura do princípio da impessoalidade
com a menção na publicidade institucional a nomes,
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símbolos ou imagens, que caracterizem promoção
pessoal ou de servidores públicos.
3. Recurso especial parcialmente provido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Brasília, 3 de dezembro de 2013.

MINISTRA

Tlo -

RELATORA
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, trata-se de recurso especial eleitoral interposto por Eloi Poltronieri
e outra contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
(TRE/RS) que, modificando a sentença do Juízo da 58 1 Zona Eleitoral, julgou
procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) - ajuizada para
apurar suposta infração aos arts. 73, VI, b, e 74, ambos da Lei n. 9 . 504197 1 -,
impondo a penalidade de cassação dos diplomas a eles outorgados,
respectivamente, o de prefeito e o de vice-prefeita do Município de Vacaria/RS,
além de declarar-lhes a inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos, nos termos
da LC n. 64190.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
Recursos. Ação de investigação judicial eleitoral. Incidência do
art. 73, inc. VI, letra "b" e art. 74, ambos da Lei n. 9.504197. Eleições
2012.
Juízo de parcial procedência da representação, cominando multa
individualizada aos representados.
Incontroversa a distribuição irregular, em período vedado, do
informativo de "prestação de contas" pela administração municipal,
o que constitui conduta vedada. Veiculação de material com
propaganda institucional em franco desvio de finalidade, porquanto
desprovido de caráter educativo ou de orientação social.
A informação vem acompanhada de depoimentos de pessoas
beneficiadas pela Prefeitura, espelhando juízo de valor acerca dos
serviços prestados pelo município, em marketing subliminar,
refletindo-se direta ou indiretamente na pessoa do administrador.
Abuso de poder político configurado, por afronta ao § 1 1 do art. 37 da
Constituição Federal. Publicidade paga pelos cofres públicos, com
inegável propósito de enaltecer as realizações da gestão atual,
listando as obras, os investimentos do governo municipal e a ideia de
continuidade da administração.
1 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade
de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
E ... 1

VI - nos três meses que antecedem o pleito:
com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar n°64. de 18 de maio
de 1990, a infringência do disposto no § 1 0 do art. 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato,
sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma.
b)

__^6
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Agrega-se, ainda, o fato de o material impugnado ter sido publicado
duas vezes em ano eleitoral, com expressiva tiragem na segunda
ocasião, véspera do período eleitoral.
Reforma da sentença para cassar o diploma dos candidatos
beneficiados, porquanto já diplomados, e condená-los
à inelegibilidade de 8 anos. Redução da multa ao seu mínimo legal,
sob pena de representar in na bis in idem, dada a gravosidade da
pena de cassação.
Provimento do recurso dos representantes
Parcial provimento do apelo dos representados. (Fl. 338)
Na espécie, o TRE entendeu que os recorrentes fizeram
circular, inclusive no período vedado de três meses antes do pleito, um
"Informativo de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Vacaria", cujo

conteúdo revelaria material publicitário de promoção pessoal, com vistas
a incutir no eleitorado a ideia de que a sua reeleição seria a melhor opção para
a continuidade e expansão dos serviços e das obras públicas nele descritas,
não respeitando, assim, os limites impostos pelo princípio da impessoalidade,
em ofensa ao art. 37, § 1, da CF, configurando, na esfera eleitoral, infração ao
disposto nos artigos 73, VI, b, e 74, ambos da Lei n° 9.504197.
Os recorrentes aduzem ofensa aos arts. 37, § l, da CF e 74
da Lei n° 9.504197, uma vez que não teria havido promoção pessoal na
publicidade em tela, bem como não haveria qualquer liame entre esta
e o processo eleitoral, o que afastaria, portanto, a tese de abuso do poder
político e de autoridade.
Alegam contrariedade ao art. 22, inc. XVI, da LC n. 64190, pois
"somente restará configurado determinado abuso de poder em havendo clara
• manifesta [ ... ] gravidade nos fatos que circundam a acusação" (fl. 382)

• porque não foram observados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Sustentam violação ao art. 73, Inc. VI, b, da Lei n° 9.504197,
pois, para a caracterização da conduta vedada, "há que se demonstrar
a efetiva distribuição do material de publicidade institucional após o dia 07 de
julho de 2012" (fI. 387), sendo que, na espécie, a veiculação findou no dia
6.7.2012.
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Por fim, asseveram a ocorrência de dissídio jurisprudencial,
adotando como paradigma julgado do TRE/MG.
Pedem o provimento do presente apelo especial, para,
modificando o acórdão regional, julgar improcedente a AIJE.
Contrarrazões às fis. 441-454.
Em parecer de fls. 474-484, a Procuradoria-Geral Eleitoral
opina pelo desprovimento do recurso especial.
Em 8.2.2013, deferi medida liminar nos autos da
AC n° 59-28/RS, para suspender os efeitos do acórdão recorrido, inclusive
eleição suplementar que já estava marcada para o dia 7.4.2013, até o exame
deste apelo.

E o relatório.

VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (Relatora): Senhor
Presidente, inicialmente, ressalto que ofensa aos ditàmes do § 1° do art. 37
da Lei Maior sem caráter eleitoral não configura o abuso de autoridade previsto
no art. 74 da Lei das Eleições, para os fins do art. 22 da LC n° 64190.
Afinal, a infração ao art. 37, § 1 0 , da CF só atrai a competência
da Justiça Eleitoral, como no presente caso, quando ocorrida no período
de campanha. Do contrário, a competência para apuração é da Justiça
Comum, que poderá examinar o caso sob a ótica da Lei n° 8.429192
(Lei da Improbidade Administrativa).
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do TSE:
Recurso especial. Eleição 2000. Representação. Conduta vedada.
Propaganda institucional (art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/97). Quebra
do princípio da impessoalidade (art. 74 da Lei n° 9.504197, c.c. o
art. 37, § l, da Constituição Federal). Competência da Justiça
Eleitoral.
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Ê competente a Justiça Eleitoral, no período de campanha, para
apreciar a conduta de promoção pessoal do governante em
publicidade institucional da administração (art. 74 da Lei n° 9.504197,
c.c. o art. 37, § 1, CF).
Recurso conhecido e a que se dá provimento para cassar o diploma
do prefeito, estendendo-se a decisão ao vice-prefeito.
(REspe n° 21.380/MG, Rei. Mm. Luis Carlos Lopes Madeira, Di de
6.8.2004)
Feito esse esclarecimento, passo à análise do mérito.
Quanto à veiculação da aludida publicidade institucional no
período vedado em lei, ou seja, após o dia 6.7.2012, em ofensa ao art. 73,
VI, b, da Lei n° 9.504/97, o entendimento adotado de forma unânime no
TRE/RS foi o de que tal fato restou caracterizado.
Assim, embora os recorrentes aleguem que tal distribuição não
se deu no período vedado, tenho que infirmar a conclusão da Corte Regional,
no ponto, para fazer prevalecer a tese de que o material em questão não teria
sido distribuído nos três meses que antecederam as eleições, demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível de ser
adotada no recurso especial eleitoral, a teor das Súmulas nos 7/STJ e 279/STF.
Ademais, ao contrário do que afirmado pelos recorrentes
nas razões do apelo especial, "a divulgação do nome e da imagem do
beneficiário na propaganda institucional não é requisito indispensável para a
configuração da conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504197"

(AgR-REspe n o 99989788111VIG, Rei. Mm. Aldir Passarinho Junior, DJE de
29.4.2011).
Com efeito, tem-se que o bem jurídico tutelado pelas condutas
vedadas é o princípio da igualdade entre os candidatos, de modo a impedir
que o personalismo do agente público se sobreponha ao caráter informativo da
publicidade institucional.
E tal premissa surge da necessidade de se valorar o princípio
da impessoalidade, visando apenas a transparência da gestão estatal
e o dever de bem informar a população.
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Pois bem, a infringência à referida norma legal - art. 73, VI, b,
da Lei n. 9.504/97 - impõe duas penalidades, a saber: a multa e/ou cassação
do registro ou do diploma, devendo o julgador adotar o principio da
proporcionalidade para a imposição e modulação das referidas sanções.
A fim de contextualizar o ocorrido, vale destacar trecho do
acórdão regional:
Vê-se que não há apenas informações na indigitada propaganda,
mas também juízo de valor sobre os serviços prestados pela
Prefeitura, em marketing subliminar, refletindo-se diretamente ou
indiretamente na pessoa do administrador. Só por aí, conclui-se pela
infringência à lei de regência e ao processo eleitoral como um todo.
Soma-se a isso listagem de 31 obras, 21 investimentos do governo
municipal e a ideia de continuidade da administração, disseminada
em todo conteúdo do material de propaganda, em especial no
excedo do "editorial", encimado pelo slogan "Vamos, juntos, fazer
a Vacaria do Futuro":
[ ... ] O melhor disso tudo é que não se trata de mais um sonho.
Nós planejamos um caminho para chegarmos, de fato,
a essa nova realidade. Podemos dizer com muita segurança
que estamos atingindo as nossas metas e iniciando uma
transformação que fará de Vacaria a cidade que realmente
merecemos: com mais saúde, segurança, cultura, educação,

qualificação, trabalho, enfim, com muito mais vida. Exemplo
disso são as academias ao ar livre que já estão movimentando
os bairros, as câmeras de videomonitoramento que nos
garantem mais segurança, a Cripta Multicultural que trouxe de
volta o cinema a Vacaria, e tantas outras obras que estão
transformando nossas vidas.

Pensar em um futuro melhor, planejar e trabalhar. Esses
são nossos ingredientes. Estamos certos de que, com
o empenho de todos, em menos de uma década nós
comemoraremos o aniversário mais próspero que Vacaria
já viveu.

Assim expressa, a propaganda ganha contornos de promessa,
de convite à continuidade, com inegável propósito de enaltecer as
realizações da gestão atual, transparecendo a ideia de candidatos
mais adequados a novamente ocupar os cargos pretendidos.
(El. 341v) (Grifos do original)
Para corrente minoritária, formada pela Relatora originária,
Desembargadora Federal Maria Lúcia Luz Leiria, e os juízes eleitorais Jorge
Zugno e Leonardo Saldanha, que mantinham a sentença de piso, tal
fato - veiculação da aludida publicidade institucional no período
vedado - configurou a prática da conduta vedada disposta no art. 73, VI, b, da
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Lei das Eleições, mas sem gravidade para se impor a pena de cassação
do diploma, em atenção ao principio da proporcionalidade e das circunstâncias
fáticas (fls. 17 do acórdão).
Penso que tal entendimento merece prevalecer.
Afinal,

do

texto

acima transcrito, vislumbro que
o folheto/informativo contém um conteúdo instrutivo, uma prestação de contas
das obras da administração, sem gravidade suficiente para cassar
os mandatários escolhidos pela vontade popular, especialmente em razão
da ausência de menção ao nome dos Recorrentes.
Não vejo como o referido folheto informativo tenha afetado
a igualdade de condições entre os candidatos de modo a gerar a sanção
máxima, que é a cassação do diploma ou registro.
Nesse sentido, é assente em nossa jurisprudência
o entendimento de que "quanto às condutas vedadas do art. 73 da
Lei n° 9.504197, a sanção de cassação somente deve ser imposta em
casos mais graves, cabendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade
da sanção em relação à conduta" (AgR-RO n° 890235/GO, Rei. Mm. Arnaldo

Versiani, DJEde 21.8.2012, grifei).
Já no que tange à alegada ofensa ao art. 37, § 1 0 , da CF e, por
consequência, ao art. 74 da Lei n° 9.504197, anoto ter havido divergência
no juízo a quo, tendo prevalecido a tese de afronta aos mencionados
dispositivos, o que se deu em razão de a maioria formada ter assentado que,
embora ausentes elementos objetivos, o princípio da impessoalidade restou
ofendido ante o caráter subliminar da mensagem veiculada pelos ora
recorrentes, a qual expressaria um "convite à continuidade, com inegável
propósito de enaltecer as realizações da gestão atual, transparecendo a ideia
de candidatos mais adequados a novamente ocupar os cargos pretendidos"

(fI. 341v).
Contudo, tenho que esse entendimento não merece
prevalecer. O § 1 0 do art. 37 da Constituição da República disciplina que,
verbis:
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Art. 37. [ ... ]
§ 1 1 . A publicidade dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter informativo ou
de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos
ou Imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou
servidores públicos. (Grifei)
A leitura do comando constitucional, portanto, vincula a vedada
promoção pessoal ao ato de desviar-se do caráter informativo da publicidade
institucional, o que ocorre quando dela conste nomes, símbolos ou imagens
que alardeiem os atos, atributos e méritos do administrador público/agente
político, momento a partir do qual ocorre a ruptura com o princípio da
impessoalidade.
Aliás, este é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se:

EMENTA: Publicidade de atos governamentais. Princípio da
impessoalidade. Art. 37, parágrafo 1 0 , da Constituição Federal. 1. O
caput e o parágrafo 10 do artigo 37 da Constituição Federal impedem
que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os
titulares dos cargos alcançando os partidos políticos a que
pertençam. O rigor do dispositivo constitucional que assegura o
princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter
educativo, informativo ou de orientação social é incompatível
com a menção de nomes, símbolos ou ima gens, aí incluídos
slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores
públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação

com o partido político a que pertença o titular do cargo público
mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter
educativo, informativo ou de orientação que constam do comando
posto pelo constituinte dos oitenta. 2. Recurso extraordinário
desprovido. (RE n° 191.6681RS, Rei. Min. Menezes Direito, ia Turma,
DJE de 30.5.2008, grifos nossos)
Na espécie, tal menção não ocorreu, como se depreende da
moldura fática incontroversa 2 , da qual se extrai:
[ ... ] realmente não houve na publicação em tela a exposição do

candidato a Prefeito e nem de sua Vice, não havendo fotos
ou mesmo mínima menção do nome de qualquer deles, ou
2

Como se sabe, somente há restrição quanto à utilização da moldura fática trazida no voto vencido quando esta se
encontra controvertida nos autos, ou seja, quando tais premissas não se coadunam com o contexto fático-probatório
exposto no voto condutor do acórdão regional. Nesse sentido, "se a questão fática é controversa entre o voto vencido
e a linha vencedora, o impasse não se desfaz sem o reexame de todo o arcabouço probatório, razão por que devem
prevalecer as conclusões a que chegou a maioria, que constituem a moldura fática" (STJ, REspe n° 1 .306.6681MS,
Rei. Mm. Luis Felipe Salomão, DJEde 26.2.2013).
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mesmo qualquer uso de símbolo que leve a se vincular
os folhetos aos requeridos. O fato de terem sido usadas as frases

descritas pela Coligação requerente não levam à caracterização de
promoção pessoal do candidato a Prefeito e de sua Vice suficiente
para que se configure abuso de autoridade, pois não há a mínima
menção à candidatura do mesmo ou a quem realizou as obras,
sendo que o informativo deixa claro que as obras foram
realizadas com verbas municipais, estaduais e federais. De outro

lado, é certo que, pelo princípio da publicidade, é dever
da administração pública como um todo levar ao conhecimento da
população as obras que está realizando com o dinheiro de todos.
Também se vê que a Administração veiculou informativos de
igual padrão estético aos veiculados nos anos anteriores.

(Fl. 333) (Grifei)

Pois bem. Como se percebe, não houve na indigitada
publicidade a indicação de quaisquer dos elementos que caracterizam
a promoção pessoal. O acórdão recorrido baseou-se, tão somente, em uma
suposta mensagem subliminar. Todavia, tenho que o exame não comporta tal
subjetividade, até porque a penalidade do art. 74 da Lei n o 9.504197
é a cassação do diploma, forma mais gravosa de sanção, reforçando, assim,
a necessidade de que a interpretação do art. 37, § 1 0, da CF seja restritiva, na
linha da reiterada jurisprudência desta Colenda Corte, verbis:
Agravo regimental. Recurso especial. Ação de impugnação
de mandato eletivo. Abuso do poder político. Art. 14, § 10,
da Constituição Federal. Não cabimento.
1. Às normas limitadoras de direito deve se dar interpretação
estrita.

2. O desvirtuamento do poder político, embora pertencente ao
gênero abuso, não se equipara ao abuso do poder econômico, que
tem definição e regramento próprios.
3. A ação de impugnação de mandato eletivo, que objetiva apurar
a prática de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, não se
presta para o exame de abuso do poder político.
4. Nega-se provimento a agravo regimental que não afasta todos
os fundamentos da decisão impugnada.
- Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe n° 25926/SP, Rei. Min. Caputo Bastos, DJ de
20.11.2006, grifei)
O mesmo rigor quanto à leitura estrita das normas limitadoras
de direito tem sido reiteradamente adotado por esta Corte Superior, por

Via

REspe no 44 5-30.2012.6.21.0058/RS

11

exemplo, nos casos que envolvem a aferição das causas de inelegibilidade.
Veja-se:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. REGISTRO
DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 1, 1, "O", DA LEI
COMPLEMENTAR N° 64/90. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR
PÜBLICO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL.
INOCORRÉNCIA DE DEMISSÃO, SANÇÃO DISCIPLINAR.
ART. 132 DA LEI N° 8.112190. DEFERIMENTO DO PEDIDO
DE REGISTRO. DESPROVIMENTO.
E ... ]

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, as causas de
inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente. Precedentes.
6. Recurso especial eleitoral desprovido.
(REspe n° 16312/SP, Rei. Mm. Dias Toifoli, PSESS de 9. 10.2012)
Concluo, portanto, não estar configurado o alegado abuso do
art. 74 da Lei das Eleições.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso
especial, para restabelecer a sentença de piso, afastando o abuso de poder
previsto no art. 74 da Lei n o 9.504197, mantendo apenas a sanção por infração
ao art. 73, VI, b, do mesmo diploma legal, aplicando a multa no valor de
R$ 50.000,00.
É como voto.

VOTO (vencido)

A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ: Senhor Presidente,
procuro, em meus votos, ser coerente. O que verifico no caso? O acórdão
recorrido deixou expresso ser incontroversa a distribuição irregular, em período
vedado, do informativo de prestação de contas. Foram distribuídos cerca de
quinze mil exemplares!
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O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Inicialmente foram quinze mil e, depois, outros quinze mil exemplares.
A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ: Trinta mil exemplares!
A meu ver, isso constitui conduta vedada. Além disso, o abuso de poder
político restou configurado, com clara afronta ao § 10 do art. 37 da Constituição
Federal: publicidade paga pelos cofres públicos!
E, ainda, a meu ver, há necessidade de reexame de provas. A
tese apresentada pelos recorrentes foi exaustivamente examinada pela Corte
a quo. Para modificar o entendimento da Corte regional, é necessário

reexaminar os elementos probatórios constantes dos autos. Não vejo como
afastar as conclusões do acórdão recorrido sem proceder ao reexame dos
fatos e provas.
O que também me chamou a atenção, e consta no acórdão
recorrido, foi o seguinte: evidências mais graves ainda das condutas foi a
diferença de votos entre o candidato reeleito - o recorrente - e o segundo
colocado. Foi uma pequena quantidade de votos, o que torna, ainda, mais
induvidosa a gravidade da conduta, comprometendo a normalidade e a
legalidade do pleito.
Peço respeitosa vênia à eminente Relatora, para manter o
acórdão recorrido.

VOTO

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Senhor Presidente, eu peço respeitosa vênia à Ministra Laurita Vaz para
acompanhar a Relatora.
Não vejo a incidência da Súmula n° 7. Os fatos estão descritos
no acórdão e, se estão descritos no acórdão, cabe ao julgador apenas
interpretá-los e qualificá-los juridicamente. Não tem que revolver nenhuma
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prova, não tem que examinar nenhum documento, pois tudo está descrito no
acórdão que tem em mãos.
Por esse motivo, peço vênia à divergência e acompanho a
eminente Relatora.

VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, peço vênia por discordar da primeira consideração de que
a competência para a Justiça Eleitoral examinar o abuso de poder estaria
restrito apenas aos fatos que ocorrem no período de campanha.
Entendo, na linha da jurisprudência do Tribunal, que aqueles
fatos anteriores ao registro, se configurarem abuso e, se esse abuso refletir no
processo eleitoral, podem ser examinados pela Justiça Eleitoral, independente
do momento em que eles ocorram. O liame necessário é que haja reflexo com
o pleito, para atrair a competência da Justiça Eleitoral.
O fato de ter ocorrido antes de 5 de julho ou depois é
irrelevante. A jurisprudência revela que podem ser apuradas práticas e ações
até mesmo no ano anterior ao pleito, desde que atos ou omissões tenham
reflexo no processo eleitoral.
Quanto ao segundo ponto, são duas questões postas pela
eminente Relatora: uma referente ao artigo 73, inciso VI-13 e a outra relativa ao
artigo 74 da Lei Complementar n° 9.504/1 997.
No caso, colho do acórdão regional os seguintes fatos
(fis. 342/343)
[ ... ]
Vale lembrar que os custos da propaganda foram sustentados pelo
erário e que foi postada, na sua maior parte, pelos correios,
auferindo-se inequívoca vantagem em relação aos adversários
políticos. Tendo sido a conduta efetivada por agentes públicos, o
abuso configurado tem seu sustentáculo na autoridade das figuras
que ordenaram a confecção do material. A distribuição de 30.000
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exemplares em um eleitorado que somava a proximadamente 45 . 000
eleitores não pode ser re putada insuficiente.
Veja-se que:
(a) a tiragem do material relativa a 2012 foi muito superior as de
2009, 2010 e 2011, mais que o dobro considerando-se cada um
daqueles anos: em 2009 foi de 15.0000 (quinze mil) exemplares, em
2010 de 9.300 (nove mil e trezentos) e em 2011 de 13.000 (treze
mil), segundo ofício do gabinete da prefeitura de Vacaria de
21/9/2012 às fis. 80-1 e documentos anexos de fls. 82-7;
(b) o período de distribuição oficial do material em 2012, às
vésperas do período eleitoral e no período eleitoral, também difere
do das três edições anteriores, nos quais a veiculação ocorreu
sempre ao término do ano correspondente ou ao início do ano
período eleitoral e no período eleitoral, também difere do das três
edições anteriores, nos quais a veiculação ocorreu sempre ao
término do ano correspondente ou ao início do ano seguinte (ofício
do gabinete da prefeitura de Vacaria de 21/9/2012 às fls. 80-1); e
(c) a forma de veiculação em 2012 discrepou dos critérios de
conveniência e oportunidade da Administração, em cotejo com a
legislação eleitoral, porquanto se é certo que 23.000 (vinte e três mil)
exemplares foram enviados às residências dos munícipes pelo
Correio até o dia 0510712012, pelo menos 7.000 (sete mil) unidades
foram disponibilizadas à população a partir do dia 06107/2012, no
serviço de protocolo da Prefeitura, sem nenhuma limitação de
número ou q uestionamento maior sobre a quem seriam entregues e
em que período.
Os próprios demandados assim o atestaram em sua peça de defesa
(fl. 32):
No tocante ao número real de exemplares confeccionais [sic],
cabe esclarecer que foram feitos 30.000 unidades do
informativo, sendo que 23.000 foram enviados aos
Correios para entrega por meio de Mala Direta e 7.000
ficaram à disposição no Protocolo da Prefeitura Municipal
(átrio de entrada do prédio) e no Departamento de
Comunicação Social, conforme comprovam os documentos

anexos[ ... ]
E aqui reside o nó górdio da questão, pois não é crível que os
milhares de exemplares disponibilizados na véspera da data proibida
se consumariam ou desapareceriam naquele mesmo dia, como
ocorre com a propaganda veiculada na data limite no rádio ou na
televisão, por exemplo.
Esses milhares de exemplares não atingem apenas os eleitores que
os obtiveram, mas seu círculo familiar e social, passando de mão em
mão e por muitos sendo lidos, fato confirmado pela prova
testemunhal, como visto. É cediço que o resultado do pleito não
obstrui a incidência da norma, bastando para esta que a conduta
seja "tendente" a afetar a igualdade entre os candidatos,
desimportando os índices de aprovação previamente estimados ou
mesmo o resultado efetivo da eleição. Ou seja, caracterizada a
conduta injurídica, presume-se juris et de jure a consequência
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tendenciosa que se quer evitar, em nome da igualdade dos
contendores no pleito.
A própria sentença arrematou que "quando os representados
deixaram milhares de folhetos ao alcance de qualquer do povo
(7.000 exemplares) até a véspera do período vedado, por certo
tinham noção e assumiram o risco concreto de q ue tal
p ublicação fosse distribuída a pós este dia, se é q ue não a
distribuíram diretamente, pois a alegação de que pessoas da
coligação contrária teriam feito tal distribuição para incriminar os
representados não foi minimamente comprovada nos autos além de
não ser crível.
Nesse contexto, flagrante o cometimento de conduta vedada
infectada pelo abuso do poder político, em seu viés de autoridade,
próprio de agente público, já que a publicidade institucional
propriamente dita foi suportada com recursos públicos. Há evidente
realização de p ropaganda institucional com desvio de finalidade, isto
é, uso de recursos públicos em prol da divulgação da imagem, ainda
que subliminar, do prefeito candidato à reeleição.
Evidência essa que ganha mais gravidade diante da diferença de
votos
E ... ]
Esses trechos do acórdão que li, Senhor Presidente, me fazem
acompanhar a eminente Ministra Laurita Vaz, por entender que a prova foi
amplamente examinada pela instância ordinária, verificou-se a prática de
conduta vedada, a divulgação de pelo menos sete mil exemplares dentro do
período vedado de propaganda institucional, a qual por definição
constitucional, realmente deve ter o caráter informativo. Mas de acordo com a
norma do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei das Eleições, mesmo aquela
com caráter informativo não pode ser veiculada dentro dos três meses que
antecedem a eleição.
Senão qual o sentido dessa norma? Se toda a propaganda
institucional feita de acordo com o § 1 0 do artigo 37 da Constituição Federal
pudesse ser realizada, qual seria, então, a propaganda proibida dentro dos três
meses? Somente aquela que violasse a Constituição Federal? Não.
Penso, como o estabelecido na regra, com objetivo de manter
o equilíbrio das condutas dos administradores no pleito eleitoral, ou seja,
dentro dos três meses que antecedem as eleições, nenhum administrador
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pode fazer propaganda institucional na circunscrição do pleito, ainda que ela
se mostre conforme os parâmetros constitucionais.
Por essas razões, acompanho o voto da eminente Ministra
Laurita Vaz, negando provimento ao recurso especial.

VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Presidente):
Senhores Ministros, tudo ocorreu após o dia 6 de julho de 2012. É fato
incontroverso, conforme consignado no voto da Relatora. Leio o trecho:
Quanto à veiculação da aludida publicidade institucional no período
vedado em lei, ou seja, após o dia 6.7.2012, em ofensa ao artigo 73,
inciso VI, b, da Lei n° 9.504197, o entendimento adotado de forma
unânime no TRE/RS foi o de que tal fato restou caracterizado.
Houve farta, e diria fartíssima, distribuição de material de
publicidade dita institucional. Ao todo, trinta mil veiculações em colégio eleitoral
de quarenta e três mil eleitores - e colho esses dados do voto proferido pela
Relatora. Apontou-se, é certo, a existência de 31 (trinta e uma) obras e 21
(vinte e um) investimentos do Governo municipal. O titular, evidentemente,
estava em marcha visando à reeleição.
Parou-se nisso? Não. Lançou-se o

"Vamos, juntos,
fazer a Vacaria do passado? Não! A Vacaria do futuro." Mas há mais, no
trecho, consta:
slogan:

Nós planejamos um caminho para chegarmos, de fato, a essa nova
realidade. Podemos dizer com muita segurança que estamos
atingindo as nossas metas e iniciando uma transformação [o apelo,
quanto à reeleição] que fará de Vacaria a cidade que realmente
merecemos.
Mais do que isso:
Pensar em um futuro melhor, planejar e trabalhar. Esses são nossos
ingredientes.

11^
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Prestando-se apenas contas? Não, sinalizando-se trabalho
para ser desenvolvido. Quando? Em segundo mandato.
Estamos certos de que, com empenho de todos [o apelo ao
eleitorado, portanto], em menos de uma década [se considerados os
dois mandatos, são oito anos] nós comemoraremos o aniversário
mais próspero que Vacaria já viveu.
Posso desautorizar, diante desse contexto, o pronunciamento
do Tribunal Regional Eleitoral? Para mim, a resposta é negativa. Os fatos
estampados no acórdão revelam não só conduta vedada, mas o previsto no
artigo 74 da Lei n° 9.504/1 997, o abuso do poder, visando a aplainar o êxito na
disputa que já se avizinhava.
Peço vênia à Relatora e aos Colegas que a acompanharam,
para aderir ao voto e à divergência, portanto, aberta, da Ministra Laurita Vaz.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 445-30.2012.6.21.0058/RS. Relatora: Ministra
Luciana Lóssio. Recorrentes: Eloi Poltronieri e outra (Advogados: Maritânia
Lúcia Daliagnol e outros). Recorrida: Coligação Juntos por Vacaria
(Advogados: Gabriela Rollemberg e outros).
Usaram da palavra, pelos recorrentes, a Dra. Maritânia Lúcia
Daliagnol e, pela recorrida, a Dra. Gabriela Rollemberg.
Decisão: O Tribunal, por maioria, proveu parcialmente o
recurso, nos termos do voto da Relatora. Vencida a Ministra Laurita Vaz, os
Ministros Henrique Neves da Silva e Marco Aurélio.
Presidência do Ministro Marco Aurélio. Presentes as Ministras
Laurita Vaz e Luciana Lóssio, os Ministros Dias Toifoli, Gilmar Mendes, João
Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral
Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.

SESSÃO DE 3.12.2013.

