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- NOVA VIOSA - BAHIA
Relator: Ministro Herman Benjamin
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RECURSO ESPECIAL. ELEIcOEs 2012. PREFEITO.
AcAo DE IMPUGNAcAO DE MANDATO ELETIVO
(AIME). ART. 14, § 10, DA CF/88. ABUSO DE PODER
POLITICO ENTRELAADO COM ECONOMICO.
coRRu pcAo. c0NFIGuRAcA0. PROVIMENTO.
Das questOes preliminares.
1. Embora nao caiba, em princIpio, apurar conduta
vedada (no caso, a do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97) em
Acao de Impugnacao de Mandato Eletivo (AIME), é
incontroverso que os fatos também foram debatidos sob
ótica de abuso de poder e corrupcao eleitoral,
expressamente previstos como causa de pedir no art. 14,
§ 10, da CF/88.
2. A citacao do autor do ilicito como litisconsorte passivo
necessário, quando não se trata do proprio candidato, é
exigida apenas em representacOes por prática de
condutas vedadas do art. 73 da Lei 9.504/97. Inexiste,
assim, similitude fática e jurIdica corn o caso dos autos.
3. A Sümula 284/STF nao incide na especie. 0
recorrente explicitou de rnodo claro, fundamentado e
especIfico no que consistiria a afronta ao art. 14, § 10, da
C F188.

4. Apesar de nao se admitir dissIdio pretoriano corn
base em Consulta respondida por esta Corte Superior, o
^ec urso especial deve ser conhecido quanto a hipótese de
ofensa ao dispositivo constitucional acima mencionado.
5. A moldura fática dos votos vencidos integra o acOrdão
quando nao colidir corn a descricao contida nos votos
condutores. Precedentes.
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Da matéria de fundo.
1. E possIvel apurar, em Acao de lrnpugnacao de
Mandato Eletivo (AIME), abuso de poder politico
entrelaçado corn abuso de poder econOmico. Trata-se de
hipótese em que agente pCiblico, mediante desvio de sua
condicao funcional, emprega recursos patrimoniais,
privados ou do Erário, de forma a comprometer a
legitirnidade das eleiçOes e a paridade de armas entre
candidatos. Precedentes.
2. 0 vocábulo corrupcao (art. 14, § 10, da CF/88)
constitui genero de abuso de poder politico e deve ser
entendido em seu significado coloquial, albergando
condutas que atentem contra a normalidade e o equilIbrio
do pleito. Precedentes.
3. No caso, é incontroverso que o então Prefeito de
Nova Vicosa/BA, apoiador da candidatura dos recorridos,
encaminhou a Câmara Municipal, em 3.9.2012, projeto de
lei propondo desconto e anistia de multas e juros para
contribuintes que quitassem Imposto sobre Propriedade
Predial e Territorial Urbano (IPTU) ao término daquele
exercicio financeiro.
4. Os testemunhos coihidos em juizo, coesos e sern
contradiçoes, comprovam que se realizou reunião corn
eleitores no centro cultural do MunicIpio, faltando menos
de urn mês para o pleito, em que o Chefe do Poder
Executivo condicionou o benefIcio a vitória dos recorridos.
Registre-se que o evento foi amplamente divulgado
mediante carros de som e servidores pUblicos e teve
grande comparecimento.
5. 0 posterior veto, apenas dois dias apos o pleito sob
justificativa de ser proibido conceder benefIcios em ano
eleitoral (art. 73, § 10, da Lei 9.504/97), não elide o abuso
de poder e a corrupcao. Ao contrário, demonstra que o
Prefeito, sabedor dessa impossibilidade, ainda assim
efetuou promessa de modo a assegurar a vitória dos
recorridos.
6. 0 encadeamento dessas três condutas revela ardil
para induzir a erro o eleitorado. Aprovou-se, em tempo
recorde, projeto de lei concedendo benefIcios fiscais, corn
imediato veto, logo apOs o pleito, pela mesma autoridade
que o deflagrara, tudo isso em meio a maciça divulgaçao
e A condicao de se votar nos recorridos.
7. A participacao ou anuência, ainda que não constitua
requisito para;eprimenda, ficou demonstrada, já que 0
recorri -OLrio Lavor Mendes era Presidente da Câmara
e pr se
o7 a reunião.
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8. A gravidade das condutas (art. 22, XVI, da LC 64/90)
e inequlvoca diante dos seguintes pontos: a) diferenca de
apenas 287 votos entre os recorridos e os segundos
colocados, em colegio de 27.501 eleitores; b) reunião
amplarnente divulgada; c) elevado nümero de pessoas
que a ela compareceram, pois o centro cultural estava
lotado; d) realizacao em setembro de 2012, faltando
menos de um mês para o pleito; e) natureza do benefIcio,
que alcanca grande margern dos municipes;
f) manipulacao da maquina pUblica visando beneficiar
candidatura.
9. 0 provimento do especial não demanda reexame do
conjunto probatorio (vedado pela Sümula 7/STJ), mas sim
sua revaloracao, medida compatIvel corn a sistemática
processual de recursos dessa natureza. Precedentes.
Conclusão.
1. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido para cassar os diplomas dos recorridos.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte,
deu-lhe provimento para reformar o acórdäo regional e cassar os diplomas dos
recorridos, nos termos do voto do relator.
Brasilia, 31 de mio de 2016.

MINISTRO HERMANBENJAMIN - RELATOR
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RELATORIO

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor
Presidente, cuida-se de recurso especial interposto por Manoel Costa Almeida
(candidato classificado em segundo lugar para o cargo de prefeito de Nova
Vicosa/BA nas EleicOes 2012 corn 46,3% dos votos válidos) contra acOrdãos
do TRE/BA assirn ementados (fls. 321 e 355):
Recurso. Açâo de impugnação de mandato eletivo. EleiçOes de
2012. Prefeito e Vice-Prefeito. Alegacôes de conduta vedada ao
agente püblico e abuso de poder politico e econômico.
Encaminhamento de projeto de lei de recuperação fiscal. Consulta
respondida por este Regional. Possibilidade de implementação de
beneficios fiscais em ano eleitoral. Precedente. Configuração de
mero exercIcio de ato politico. Não ocorrência dos vícios apontados.
Provimento.
Deve ser reformada a sentença que concluiu pela cassação dos
mandatos eletivos de prefeito e vice-prefeito dos ora recorrentes,
haja vista não haver promessa de beneficio fiscal a eleitores, não
restando configurados abuso de poder politico e econômico
apontados. Recurso a que se dá provimento.
Embargos de declaracao. Açâo de impugnaçâo de mandato eletivo.
Eleiçöes de 2012. Alegaçäo de omissães e contradiçöes.
lnexistência. Não acoihimento dos aclaratOrios.
Preliminar de intempestividade.
Não se aplica a presente demanda impugnatória, atinente ao pleito
de 2012, as regras especiais de contagem de prazo especificadas
nas Resoluçôes TSE no' 23.390 e 23.398/14, referentes as
representaçöes ajuizadas em 2014, revelando-se patente a
tempestividade dos aclaratOrios, porquanto opostos dentro do trIduo
legal.
Mérito.
Inacolhem-se aclaratórios quando inexistente no acOrdâo vergastado
as alegadas omissOes e contradiçöes restando afastada a pretensão
de conferir efeitos modificativos aos embargos.

Na origem, o recorrente ajuizou Acao de lrnpugnacao de
Mandato Eletivo (AIME) em desfavor de Márvio Lavor Mendes e Célio Oliveira
Ferreira (Prefeito e Vice-Prefeito eleitos corn 47,7% dos votos v5lidos 1 ), pelas
supostas práticas de condua' vedada a agentes publicos em campanha
1

Equivalente a 9.650 votos, cj 'ntraf63 dos segundos cotocados (diferenca de 287).
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prevista no art. 73, § 10, da Lei no 9.504/972, captacao ilIcita de sufr6giO3,
abuso de poder politico e econômico e, ainda, por corrupcao eleitoral4.
Aduziu, em sIntese, que ex-prefeito de Nova Vicosa/BA na
legislatura 2008-2012, Carlos Robson Rodrigues da Silva, apoiador da
candidatura dos recorridos, encaminhou a Câmara Municipal em 3.9.2012
projeto de lei propondo desconto e anistia de multas e juros para contribuintes
que quitassem Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU),
vencidos e vincendos, ate encerramento daquele exercIcio financeiro.
Asseverou que, ainda no inicio de setembro, o ex-Prefeito
promoveu reunião aberta ao püblico para divulgar envio do projeto legislativo,
oportunidade em que supostamente pretendeu incutir nos participantes a ideia
de que o benefIcio so seria implementado caso os candidatos apoiados por ele
fossem eleitos.
Acrescentou que, após as eleicoes, de modo inesperado, o
ex-prefeito vetou o projeto. Ressaltou, por fim, que, a época dos fatos, Márvio

Lavor Mendes (recorrido) era Presidente da Câmara Municipal.
0 juizo singular julgou procedente pedido para cassar o
diploma dos recorridos e declará-los inelegiveis por oito anos.

Por sua vez, o TRE/BA, por maioria de três votos a dois,
proveu o recurso eleitoral para reformar a sentenca por entender que nao ficou
configurado ilicito, e, posteriormente, rejeitou embargos de declaracao.

2

Art. 73. [omissis]

§ 10. No ano em que se realizar eleicao, fica proibida a distribuiçao gratuita de bens, valores ou beneficios por parte
da Administracâo Püblica, exceto nos casos de calamidade püblica, de estado de emergencia ou de programas
sociais autorizados em lei e ja em execucao orcamentária no exerciclo anterior, casos em que o Ministério PUblico
poderá promover o acompanhamento de sua execucão financeira e administrativa.
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captacao de sufragio, vedada por esta Lei, 0
candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, corn o fim de obter-Ihe o voto, bern ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou funçâo püblica, desde o registro da candidatura ate 0 dia da eleicao,
inclusive, sob pena de multa de mil a cinqupfcta mil Ufir, e cassacão do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Comp1mentarno 64, de 18 de maio de 1990.
' CF/88:

Art. 14. [omissis]
[ ... 1
§ 10. 0 mandato eletivo p derá er impugnado ante a Justica Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomacao, instruida a acao, corn Mom de abuso do poder econômico, corrupcâo ou fraude.
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Em seu recurso especial, Manoel Costa Almeida apontou
afronta aos arts. 14, § 10, da CF/88 e 41-A e 73, § 10, da Lei n o 9.504/97, visto
q ue:
a) alterar as conclusOes da Corte Regional nao demanda
reexame de fatos e provas, mas sim revaloracao dos fatos
delineados no acôrdão recorrido;
b) a moldura fática contida no voto vencido integra o acôrdão
naquilo que nao contrariar as conclusOes dos votos
vencedores;
c) a matéria relativa aos arts. 14, § 10, da CF/88 e 41-A da
Lei no 9.504/97 foi prequestionada, pois a Corte Regional
manifestou-se a respeito dela, embora nao tenha mencionado
expressamente esses dispositivos;
d) o envio de projeto de lei de benefIcio fiscal, as vesperas da
eleicao, consiste em conduta vedada prevista no art. 73, § 10,
da Lei no 9.504/97 e, na especie, devido a sua gravidade,
configurou também abuso de poder politico-econômico e
corrupçao eleitoral;
e) a reunião - corn objetivo de divulgar o beneficio fiscal evidencia que o projeto de lei foi utilizado como instrumento
para obter votos ilicitamente;
f) a conduta investigada causou desequilIbrio do pleito,
notadamente quando considerada a pequena diferenca de
votos nas urnas (apenas 287 em universo de 27.500 eleitores);
g) divergencia jurisprudencial corn acórdão desta Corte
Superior proferido na Consulta 1531-69/DF, Rel. Mm. Marco
Auréllo, WE de 28.2Oi1.
Em contrarraz9eifIs. 462-473), Márvio Lavor Mendes e Cello
Oliveira Ferreira apontar, ii(e inlcio as seguintes questOes preliminares:
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a) impossibilidade de apuracão de conduta vedada em sede
de AIME, conforme jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral;
b) o autor da conduta, ex-prefeito de Nova Vicosa/BA, nao fol
citado para compor o polo passivo da AIME na qualidade de
litisconsorte passivo necessário, motivo pelo qual o processo
deve ser extinto;
no tocante a alegada ofensa ao art. 73, § 10, da Lei
9.504/97, o dispositivo não se encontra prequestionado quanto
A divulgacao do projeto e, ademais, concluir em sentido
diverso, especialmente para se comprovar efetiva concessão
de benefIcios fiscais, esbarra na SUmula 7/STJ;
C)

d) raciocInio idêntico aplica-se a tese de violacao ao art. 41-A
da referida Lei, além de inexistir qualquer evidência nos
acôrdãos recorridos de prática de compra de votos;
e) quanto a ofensa ao art. 14, § 10, da CF/88, os recorrentes
não demonstraram de forma clara no que consistiria a afronta,
motivo pelo qual deve incidir no caso a SUmula 284/STF;
f) "mera Consulta a Code Superior näo e apta a deflagrar
dissIdio jurisprudencial" (fl. 469).
De outra parte, caso superados os Obices acima, sustentaram
q ue:
a) no que concerne ao § 10 do art. 73, "o que e vedado pela
Iegislacao são distribuicoes de bens, valores ou servicos sem
quaisquer contra prestacOes - visando conquistar a simpatia
dos beneficiados e, consequentemente, seu voto -, e não
simplesmente gerar benefIcio a populacao" (fls. 469-470);
b) promessa
beneficios fiscais, dirigida a nümero
s, não é apta a configurar captacao
indeterminado
ilIcita de sufr
1-A da Lei no 9.504/97), a teor de
precedentes egff
Corte' uperior;
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c) inexiste, ademais, prova de anuência por parte dos
candidatos.
A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do
recurso (fls. 443-449).
Em 30.9.2015, a e. Ministro João Otávio de Noronha, meu
antecessor, desproveu o recurso especial, mantendo a improcedência do
pedido, consoante decisão de folhas 479-484.
Houve interposicao de agravo regimental por Manoel Costa
Almeida, que acoihi em 29.2.2016, ja como sucessor do relator originario, para
submeter o recurso especial a julgamento colegiado (fl. 499).

E a relatOrio.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Senhor
Presidente, os autos foram recebidos no gabinete em 21.3.2016.
Os recorridos arguiram questoes que, no seu entender, obstam
o conhecimento do recurso, motivo pelo qual as examino desde logo.
De inIcio, apontaram impossibilidade de se apurar conduta
vedada (no caso, a do art. 73, § 10, da Lei no 9.504/97) em Acao de
Impugnacao de Mandato Eletivo e, além disso, que o autor do suposto ilIcito
(ex-Prefeito de Nova Viocosa/BA) não fora citado para compor a lide na
qualidade de litisconsorte passivo necessário, conforme exigido par esta Corte
Superior a partir do julgamento do RO 1696-77/RR, Rel. Mm. Arnaldo Versiani,
WE de 6.6.2012.
Todavia, os fatos tmbém foram debatidos sob ôtica de abuso
de poder e corrupcao eleitara!,4ressamente previstos coma causa de pedir
no art. 14, § 10, da CF/j[Ademais, o precedente acima citado cuida de
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representacao per conduta vedada do art. 73 da Lei n o 9.504/97, não havendo,
assim, necessária similitude.
Por outro lado, alegaram nao se ter demonstrado nas razOes
do recurso especial, de forma clara, no que consistiria a afronta ao art. 14,
§ 10, da CF/88, de modo que a SUmula 284/STF deveria incidir na hipôtese.
No entanto, não é o que se constata da leitura do recurso,
conforme se verifica, a titulo exemplificativo, do trecho a seguir (fls. 390-392):
Insta frisar que, muito embora o acórdão impugnado não tenha feito
mençäo expressa aos arts. 14, § 10, da CF e 41-A da
Lei n° 9.504/97, a questão infraconstitucional e constitucional
versada no presente recurso ja foi objeto de prequestionamento,
uma vez, ao reconhecer que da análise do quadro fático não decorre
a conclusão da prática de captacao ilicita de sufrágio caracterizadora
de corrupçâo eleitoral, urn dos fundamentos de procedência da
AIME, o Tribunal a quo contrariou os dispositivos legais
supracitados, uma vez que excluiu o caso sub judice da incidência
de referidas normas.
[..
Do exposto, pode-se concluir que os fatos objeto da presente AIME
caracterizam a urn so tempo abuso do poder politico e econômico,
que se encontram urnbilicalmente unidos, dado que o Chefe do
Executivo [Carlos Robson Rodrigues da Silva, apoiador da
candidatura dos recorrentes] prometeu vantagem de conteüdo
patrimonial a eleitores a custa do erário, corn vistas a beneficiar o
seu candidato a eleiçâo municipal majoritária.
Ressalto, ainda, que, embora de fato não se admita
divergencia pretoriana corn base em Consulta respondida por esta Corte
Superior5, o recurso deve ser conhecido quanto a hipótese de violacao legal.
Por firn, no tocante aos demais temas (em especial de
incidência da SUmula 7/STJ), observo que se confundem corn a proprio mérito
do recurso.
Sendo assim, destaco que as condutas em tese ilIcitas devem
ser analisadas sob prisma do art. 14, § 10, da CF/88, dispositivo devidamente
prequestionado, que preve acao de impugnacao de mandato eletivo em caso
de "abuso do poder econômico, corxtI pcao ou fraude".

Cito, portodos, o AgR-REspe 30.036/jP). Mm. Fernando Goncalves, publicado em sessão em 2.12.2008.
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0 Tribunal Superior Eleitoral entende ser possivel apurar, por
meio de referida acao constitucional, abuso de poder politico quando este se
entrelaca corn abuso de poder econômico. Trata-se de hipôtese em que
agente püblico, valendo-se de condicao funcional e em manifesto desvio de
finalidade, emprega recursos patrimonials, privados ou do Erário, de forma a
comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos.
Confiram-se, no ponto, os precedentes abaixo:
ELEIçOES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AçAo DE
IMPuGNAcA0 DE MANDATO ELETIVO. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DA REPUBLICA. PRESENA DE SERIOS INDICIOS
QUE JUSTIFICAM A INSTRUçAO DA AçAO. RECURSO
PROVIDO.
[...
6.1. No curso da instrução processual, verificar-se-á eventual
conteüdo econômico da publicidade institucional veiculada pela
Petrobras, pelo Banco do Brasil e pelo Portal Brasil, bern como do
suposto uso de prédios e equipamentos püblicos para a realizaçäo
de atos de campanha (os custos, o alcance, entre outros meios),
pois, como é de conhecirnento, o abuso do poder politico corn
conotação econômica autoriza o manelo da ação de
impugnação de mandato eletivo, conforme pacificada
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, sendo certo que o
magistrado "procederá a todas as diligências que determinar,
ex officio ou a requerimento das partes" (art. 22, inciso VI, da
LC n° 64/1990).
(AgR-AIME 7-61IDF, redator designado Mm. Gilmar Mendes,
WE de 4.12.2015) (sem destaque no original)
ELEIçOES 2012. RECURSO ESPECIAL. ABUSO DE PODER
POLITICO E ECONOMICO. AçAo DE IMPuGNAcAO DE
MANDATO ELETIVO. cAssAçAo DOS DIPLOMAS.
INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO ESPECIAL.
3. Segundo a jurisprudéncia desta Corte, "o abuso de poder
econômico entrelaçado corn o abuso de poder politico pode ser
objeto de Ação de Impugnaâo de Mandato Eletivo (AIME),
porguanto abusa do poder econômico o candidato gue
despende recursos patrimoniais, pUblicos ou privados, dos
auais detérn o controle ou a aestäo em contexto revelador de
seu favorecimentoreitoral" (AgR-Al no 11.708/MG,
rel. Mm. FELIX FSHE<"DJE de 15.4.2010). [...]
(REspe 1-38IF/N, )F3I. Mm. Maria Thereza de Assis Moura,
DJE de 23.3.215)em destaque no original)
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No tocante a corrupcao, esta Corte Superior, em histórico
leading case de relatoria do e. Ministro Ayres Britto, assentou que o vocábulo
deve ser entendido em seu significado coloquial, e nao técnico, contemplando
desvirtuamento de condutas praticadas por agente estatal que atentem contra
a normalidade e o equilibrio das eleic6es 6 , pilares contidos no § 9 0 do art. 14
da CF/88 7 . Cito passagem do voto do relator:
9. Sob este ültimo aspecto, ainda que de abuso de poder econômico
não se tratasse — e tenho que se tratou, deveras —, nem por isso a
indigitada protagonizaçao do recorrente deixaria de rnateriallzar a
figura da corrupcão. Corru p ção, entenda-se, na ambiência
constitucional em gue versada como urn dos pressupostos de
propositura da açâo de rnandato eletivo (AIME).
10. Explico. Por todo o conlunto normativo em gue versou o
tema fundamental dos "Direitos Politicos" (arts. 14, 15 e 16), a
Constituiçâo fez perpassar a mais clara preocupacão corn a
tutela da soberania do eleitor, da autenticidade do regime
representativo e da lisura do processo eleitoral. Por isso gue
chegou a iniciar formulação regratória do instituto da
ineleqibilidade, sem deixar de reguestar o aporte de lei
complementar federal para o explicito film de proteger "a probidade
administrativa" e "a moralidade para o exercIcio do mandato,
considerada a vida pregressa do candidato ( ... )".
Ainda mais, lei complementar de finalidade já antecipada e
consistente na protecão da "normalidade" e da leqitimidade das
eleiçôes" contra "a influência do poder econômico ou o abuso
do exercIcio de funcão, cargo ou emprego na administração
direta ou indireta" (4 90 do art. 14). Sendo certo que essa parte
final é sinônima perfeita de abuso de poder politico.
11. Sucede que, ao abrir o parãgrafo subseguente (0 de n. 10)
Para nele positivar os pressupostos da ação de impugnacão de
mandato eletivo, a Ma g na Carta Federal tornou a mencionar,
literalmente, o "abuso do poder econômico". Não o fazendo,
porém, guanto ao abuso do poder politico. Em lu g ar dele, usou
dos substantivos "corrupção" e "fraude", de maneira a suscitar a
seguinte e natural pergunta: qual a razão dessa falta de explicitude
quanto ao abuso no exercIcio de função, cargo ou emprego pUblicos
(abuso de poder politico, então)?

6 Também a esse respeito, cito doutrina de José Jairo Gomes (Direito Eleitoral. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015,

p. 636).
Art. 14. [omissis]
§ 9 0 Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibiØde e os prazos de sua cessacao, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para o exerciclo q-andato, considerada a vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleicoes contra a influ6g4 Ido poder econômico ou o abuso do exercicio de funcão,
cargo ou emprego na administracão direta ou indireta///
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12.Bern, a explicaçäo não me parece difIcil. E que, para meihor
cumprir os seus eminentes fins tutetares, a Constituiçäo
preferiu falar de corrupção naguete sentido cologuial (nao
tecnicamente penal) de "conspurcaçâo", "degeneração",
"putrefação", "degradação", "depravação", enfim. No caso,
conspurcação ou degeneração ou putrefação ou degradaçâo ou
depravação do processo eleitoral em si, corn seus perniciosos e
concretos efeitos de cunho ético-isonômico-democráticos.
Atenta a nossa Lei Fundamental para o mais abran gente raio de
alcance material do termo "corrupção", se comparado corn o
abuso do poder politico; pois se toda corrupção do detentor do
mandato eletivo, a g indo ele nessa gualidade, não deixa de ser
urn abuso do poder politico, a recIproca näo é verdadeira. Basta

lembrar, por hipôtese, o cometimento de autoritarismo ou
truculência, que, sendo urn nitido abuso do poder politico, nem P01
isso implica ato de corrupçâo. Ao menos para fins eleitorais.
13.Dagui se infere gue o propósito da Lei Republicana, ao sacar
do substantivo "corrupção", nao foi excluir o abuso no
exercicio de função, cargo ou emprego püblicos enguanto
pressuposto do manejo da AIME. Bern ao contrário, o intento da
Lei Major foi detectar do modo mais eficaz possivel a
abusividade de tat exercIcio para fins eleitorais. Alargando,

então, e nunca estreitando, as possibilidades de uso da Unica açâo
eleitoral de expressa nominação constitucional.
14.Em sIntese, a palavra "corru p cão", tanto guanto o vocábulo
"fraude", ambos estão ali no parágrafo 10 do art. 14 da Magna
Carta sob o deliberado intuito de se fazer de urna acepção
prosaica urn lIdimo instituto de Direito Constitucional-eleitoral.
Não propriamente de Direito Constitucional-penal, renove-se 0

juizo. Corn o que se afasta o paradoxo de supor que a
Constituição-cidadã incorreu no lapsus mentis de näo considerar 0
abuso do poder politico - logo ele - como pressuposto de
ajuizamento da AIME.
16. Nesse panorama, penso que tat equacionamento juridico se
ancora no processo de interpretação que toma o conhecido nome de
"sistemático". Processo "sistemático" ou "contextual", cuja funçâo
eidética é procurar o sentido peninsular da norma juridica; isto é, o
significado desse ou daquele texto normativo, nao enquanto ilha,
porém enquanto peninsula ou parte que se atrela ao corpo de
dispositivos do diploma em que ele, texto normativo, se encontre
engastado. Equivale a dizer: por esse método de compreensão das
figuras de Direito o que importa para o intérprete é ler nas linhas e
entrelinhas, nâo so desse ou daqueledispositivo em particular, como
também de toda a lei ou de todá o côdigo de que faça parte 0
dispositivo interpretado. Logo/b que verdadeiramente importa e
buscar o visual de todo )Ifn conjunto de dispositivos que se
identifiquem por urna matéØ comum a todos eles. [ ... ]
(REspe 28.040/BA, ge,J( Mm. Ayres Britto, DJ de 1 0.7.2008) (sem
destaques no originl)//
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Na especie, aduziu-se na inicial - e reiterou-se no recurso que os ilIcitos estariam consubstanciados em três condutas interligadas:
a) Carlos Robson Rodrigues da Silva - Prefeito de Nova
Vicosa/BA de 2008 a 2012 e apoiador da candidatura dos
recorridos - encaminhou a Câmara Municipal (presidida pelo
recorrido Márvio Lavor Mendes), em 3.9.2012, projeto de lei
propondo desconto e anistia de multas e juros para
contribuintes que quitassem Imposto sobre Propriedade Predial
e Territorial Urbano (IPTU) ate o encerramento daquele
exercIclo financeiro;
b) ato continuo, o alcaide promoveu reunião aberta ao püblico
para divulgar o projeto legislativo, afirmando que o beneficio sO
seria implementado caso os recorridos fossem eleitos;
c) o projeto, corn aprovacao em tempo recorde, foi porém
vetado logo apOs o pleito, em 9.10.2012, sob justificativa de
que encontraria Obice na legislacao (art. 73, § 10, da Lei
9.504/978).
Para rnelhor compreensao da controvérsia, eis parte dos fatos
descritos no voto do relator originário (fl. 305):
Verifica-se que, no dia 03109/2012, o então Prefeito do MunicIpio
de Nova Vicosa, Sr. Carlos Robson, encaminhou o Projeto de
Lei n° 00312012, g ue previa anistia e redução de tributos, para a
Câmara Municipal.
Em 09/10/2012, após a aprovação Pella Cámara, o Prefeito
aq uardou passar o perlodo das eleiQöes, e vetou o referido
Proleto, sob a alegacao de que confrontava corn o dispositivo legal
do art. 73, § 10, da Lei n° 9.504/97.
Ressalta-se, que Márvio Lavor Mendes, ora recorrente
[recorridoj, era o Presidente da Câmara Municipal de Nova
Viçosa envolvendo-se, portanto, diretamente nos fatos narrados.

Art. 73. [omissis]

[.. .1

§ 10. No ano em que se realizar eleicao, fica proj
da Administracao PUblica, exceto nos casos de
socials autorizados em lei e já em execucao orc
podera promover o acompanhamento de sua exec

ibuicao gratuita de bens, valores ou beneficios por parte
le püblica, de estado de emergencia ou de programas
no exercicio anterior, casos em que o Ministério Püblico
ceira e administrativa.
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Pois bern. A tese acusatôria e de que o ex-prefeito realizou uma
grande reuniâo corn pessoas carentes da região, no inIcio de
setembro, para divulgar o benefIcio fiscal supracitado e anunciar
que, caso o candidato da oposiçäo vencesse, o
desconto/anistia/isençâo não seriam concedidos.
De outro lado, sustenta a defesa que a referida lei não foi
sancionada e, por corolârio, não constituiu abuso de poder politico
corn vies econômico. Afirma, ainda, que não ha qualquer prova da
existência do liame politico-eleitoral na existência do referido Projeto
de Lei. [ ... ]
(sem destaques no original)
0 TRE/BA, ao reformar sentenca de procedência por apertada
maioria de três votos a dois, assentou que o envio do projeto e seu posterior
veto constituIram ato politico inerente ao exercIcio da chefia do Poder
Executivo e, também, que nao houve efetiva distribuicao gratuita de bens,
valores ou beneficios pela Administracao PUblica, porquanto se previam
contraprestacOes (como pagamento de tributos em atraso), de modo que não
se teria conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei no 9.504/97 e tampouco abuso
de poder, compra de votos ou corrupcao. Confiram-se trechos de dois dos
votos vencedores:
Voto do Juiz Cláudio Césare Pereira Braga (fls. 323-324):
Ocorre que esta Egrég ia Corte, em julgamento recente da
Consulta n° 102-87.2014.6.05.0000, respondeu no sentido de gue
nao confi q ura a conduta vedada prevista no art. 73, 4 10, da Lei
n° 9.504/97, a implementação de beneficios fiscais em ano
eleitoral e que a vedaçâo em questão somente alcançaria os

beneficios fiscais.
A luz, portanto, do precedente adotado por esta Code, contra o qual,
diga-se de passagem, me insurgi na ocasião, e ao qual, agora, por
força do principio do colegiado, me dobro, ha gue se reputar
inexistente, na presente guaestio, a conduta vedada descrita no
10 do art. 73 da Lei n° 9.504/97.
Nestes termos, nao ha falar-se [sic], agui, em distribuição
gratuita de bens, valores e benefIcios pela Administração
PUblica. tamDouco em estrataaema elaborado oelos recorrentes
uiIiDrio ao
Procedeu o Drimeiro
MunicIpio, mediante conc'ão de anistia e descontos, desde
gue satisfeitas certas cor1ãioes, v.g ., o paqamento a vista, pelo
contribuinte. do valor//otincinal dos tributos em atraso.
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confiqurando exercIcio de ato politico inerente as suas funöes,

consoante, repita-se, reconhecido pela Corte na referida Consulta.
(sem destaques no original)
Voto do Juiz Wanderley Gomes (fls. 316-319):

A despeito do encaminhamento, pelo primeiro recorrente, de projeto
de Lei Complementar a Câmara Municipal (fls. 22/24), em que
previstos descontos e anistia para quitação do IPTU, desde que
satisfeitas pelo contribuinte certas condiçöes, v.g., o pagamento a
vista dos tributos em atraso (art. 1 0, § 20, I e II) - entendo ausente,
in casu, a g ratuidade, enguanto pressuposto objetivo-normativo
essencial a confiquração da conduta vedada objeto do presente
feito.
[...]

Entrementes, a exigência do pagamento, pelo contribuinte, do valor
principal do tributo, para que concedida anistia ou o desconto,
exprime urn onus, uma contraprestaçâo por parte do interessado,
sem o que não ha de incidir o beneficio. Trata-se de isenção
condicional, conforme a melhor doutrina, pelo que näo ha falar-se,
[sic], aqui, em concessão de benefIcio em caráter gratuito.
Por conseguinte, reputo inexistente, na presente quaestio, a conduta
vedada descrita no § 10 do art. 73 da Lei no 9.504/97. [ ... ]
Por todo o exposto, nao vislumbro na conduta do prirneiro
recorrente a configuraçao de conduta vedada (tam p ouco a
prática de atos caracterizadores do abuso de poder
econômico-politico ou da captaçâo ilicita de sufrá q io), senào o

exercIcio de ato politico, inerente as suas funcOes. [ ... ]
(sem destaques no original)

Embora realmente nao vislumbre efetiva distribuição
gratuita de benefIcios fiscais (circunstância que se enquadraria no art. 73,
§ 10, da Lei no 9.504/97), por conta do veto do ex-Prefeito, as condutas são
aptas a confi q urar abuso de poder p olitico entrelaçado corn econôrnico e
tarnbérn corrupção.
Os testemunhos transcritos no voto vencido do relator
comprovam que o então Prefeito Carlos Robson Rodrigues da Silva, apOs
enviar o projeto de lei a Câmara Municipal, divulgou (mediante uso de carros
de som e de servidores püblicos) e promove' reunião corn os munIcipes no
Centro Cultural de Nova Vicosa/y
comparecimento, em que não
Acaso preenchidos, por Obvio, Os demais requ sitosrande
racterizar 0 ilicito: inexistência tanto de Iei quanto de
execuçao orçamentaria previas.
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apenas anunciou o benefIcio como também condicionou sua implementacão a
votos em favor do recorrido Márvio Lavor. Confira-se (fls. 305-306 e 308):
De outro lado, sustenta a defesa gue a referida lei nao foi
sancionada e, por corolário, não constituiu abuso de poder
politico corn vies econômico. Afirma, ainda, gue não ha qualquer
prova da existência do liame politico-eleitoral na existência do
referido Projeto de Lei. Esta nao é, contudo, a conclusâo a ciue se
cheg a da anãlise dos depoimentos colhidos nos autos. A
propósito, vejamos as declaraçöes da testemunha Juarez da Paz
Santos:
"[ ... ] gue trabaihava em uma construção em casas
populares, guando foi convidado a participar de uma
reunião sobre IPTU. Que funcionários da prefeitura
convidaram a participar da reunião. Eles passavam de casa
em casa chamando e tinha urn carro de som também, gue
anunciava gue o Prefeito Robinho convidava Para uma
reuniâo no espaço cultural. Que foi a reunião. Que Carlos
Robson disse gue ia ter uma reduQão do IPTU e que 0 povo
ia ganhar o documento das casas. Que disse também gue
seu candidato a prefeito era Márvio e gue iria continuar os
trabaihos dele. Que disse ainda gue se Manoelzinho
q anhasse não ia dar o documento para o povo e gue o
IPTU ia continuar caro. Que a reunião foi no inicio de
setembro de 2012. Que tinha tanta qente gue não coube
nem o pessoal dentro do centro cultural. [...] Que Márvio
estava presente na reunião. [ ... ]
[ ... ] No caso, sub oculis, o ex-Prefeito realizou urna reunião, divulgou
através de carro de som e fez promessa especifica. Eis o teor de
alg uns trechos de de p oimentos testemunhais:
"gue tinha bastante q ente na reunião; gue a reunião foi na
época da polItica, pouco antes da eleicão; que 0 então
prefeito CARLOS ROBSON disse g ue estava na reunião
Para dar documentos da casa popular e gue as pessoas
g ue estavam ali so paqariam R$ 50,00 (cin g uenta reais) de
IPTU, pois ele iria juntar corn os vereadores e dar urn desconto
no IPTU, que era originariamente de R$ 100,00 (cern reais);
gue CARLOS ROBSON disse g ue o candidato "nosso" era
MARVAO. Que na época da reuniâo tinha carros de Sons
olotados. alto falantes anunciando os candidatos f...1 ciue o
ue se
riam Os
documentos da casa" (At'onia Gomes de Souza, fl. 12).
(sem destaques no

Relevante destacar/q
Os testemunhos, além de claros,
coesos e sem nenhuma contradit', iyStgrarn a moldura fática do acórdão por
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näo colidirem corn a descricao contida nos votos vencedores. Nesse sentido, a
atual jurisprudência desta Code Superior:
ELEIçOEs 2012. RECURSO ESPECIAL. AQAO DE
INvE5TIGAçA0 JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CARGO DE
PREFEITO. MOLDURA FATICA INCONTROVERSA NOS VOTOS
COLHIDOS. PREQUESTIONAMENTO DE TODA A MATERIA.
ABUSO DOS MEIOS DE COMUNICAcAO SOCIAL.
cONFIGuRAçA0. PRINCIPAL JORNAL DA CIDADE. NUMERO
ELEVADO DE EDIçOES. PROPAGANDA NEGATIVA DE UM DOS
CANDIDATOS. DESGASTE DA IMAGEM. GRAVIDADE.
RECONHECIMENTO. ABUSO DE PODER ECONOMICO.
AUSENCIA DE DISPENDIO DE RECURSOS PELOS
RECORRI DOS. NAO CARACTERIZAçAO. PROVI MENTO
PARCIAL.
1. A revaloracão jurIdica dos fatos e possivel. A moldura fãtica do
acórdão regional é igualmente composta pelo voto vencido,
g uando este nao colidir corn a descrição constante do voto
condutor. [ ... ]

(REspe 933-89/MG, Rel. Min. Luciana Lóssio, WE de 27.2.2015)
(sem destaque no original)
Ressalto que os trés fatos - envio do projeto, reunião corn
eleitores e posterior veto - não devern ser considerados de forma isolada,
mas sim em seu conjunto, revelando inegulvoca intenção e efetiva prática
de ilIcitos capazes de deseguilibrar o pleito.
Alias, o veto do ex-Prefeito, apenas dois dias apôs a eleicao,
sob justificativa de ser vedado distribuir gratuitamente bens, servicos e valores
em ano eleitoral (art. 73, § 10, da Lei 9.504/97), näo elide o abuso de poder e a
corrupcao; ao contrário, demonstra se tratar de mais urn elemento configurador
do ilIcito, ja que o mandatário, sabedor dessa impossibilidade, ainda assim
efetuou promessa de modo a assegurar a vitória dos candidatos.
Conforrne se depreende da moldura fática do acôrdão,
utilizou-se de ardil visando induzir a erro o eleitorado. Aprovou-se, em tempo
recorde, projeto de lei concedendo benefIcios fiscais cpm objetivo de alavancar
a candidatura dos recorridos, e, logo apos o pleijo' houve imediato veto pela
mesma autoridade que o deflagrara, tudo issom meio a maciça divulgacao.
A participacao ou anuê,Iia - ainda que nao constitua requisito
para reprimenda — ficou demonstrIM ja que Márvio Lavor Mendes era
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Presidente da Câmara a época dos fatos e presenciou a reunião em que
benefIcio fiscal foi propagado (conforme depoimentos colhidos em juizo).

0

De outra parte, a gravidade dos fatos - requisito do art. 22,
XVI, da LC 64/9010 - e inequlvoca pelos seguintes pontos de desequilIbrio:
a) diferença de apenas 287 votos entre os recorridos e os
segundos colocados, em colegio de 27.501 eleitores;
b) reunião amplamente divulgada no MunicIplo mediante uso
de carros de som e servidores da Prefeitura;
c) elevado nümero de pessoas que a ela compareceram, haja
vista informacOes contidas nos depoimentos no sentido de que
o Centro Cultural de Nova Viçosa/BA estava lotado;
d) ocorrência da reunião no mês de setembro de 2012,
faltando pouco tempo para o pleito;
e) a natureza do benefIcio prometido - IPTU - alcanca
grande margem da populacao do MunicIpio;
f) manipulacao da máquina pUblica visando beneficiar
candidatura, convocando-se eleitores para evento em que se
incutiu a ideia de que concessão de benefIcio tributário
dependia de vitória dos recorridos nas urnas.
Por fim, registro que o provimento do recurso especial não se
ampara em reexame do conjunto probatório, o que e vedado pela Sümula
7/STJ, mas sim em sua revaloracao, "medida compatIvel corn a sistemática
processual do recurso especial, a qual somente veda o reexame de fatos e
provas que näo estejam devidamente delineados na moldura fática do
acOrdão" (REspe 547-54/RN, Rel. Mm. Maria Thereza de Assis Moura,
WE de 10.3.2016).

10

Art. 22. (omissisj

XIV - julgada procedente a representacâo, aindaAue apOs a proclamacão dos eleitos, o Tribunal declarará a
inelegibilidade do representado e de quantos hajfn contribuido para a prática do ato, cominando-Ihes sancão de
inelegibilidade para as eleicOes a se reatizarem no% 8 (oito) anos subsequentes a eleiçao em que se verificou, alem da
cassacao do registro ou diploma do cand)dto^iretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo
desvio ou abuso do poder de autorid1e/1' dos meios de comunicacão, determinando a remessa dos autos ao
Ministério Püblico Eleitoral, para inst^urao de processo disciplinar, se for o caso, e de acão penal, ordenando
quaisquer outras providéncias que a p4ie comportar; [...]
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Ante o exposto, conheco parcialmente do recurso especial e,
nessa parte, dou-Ihe provimento para reformar o acórdao regional e cassar
os diplomas dos recorridos de prefeito e vice-prefeito de Nova Vicosa/BA.

E como voto.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Senhor
Presidente, entendo eu, assim como o eminente Ministro Herman Benjamin,
que o encaminhamento do projeto de lei, pouco mais de urn mês antes da
eleiçao, propondo desconto de tributo, seguido de reunião publica em que se
proferiu discurso corn conteUdo condicionante a eleicao, depois o veto em 9 de
outubro, ou seja, pouco tempo depois da realizacao do pleito, produz urn
cenário próprio e de abuso de poder econômico, conforme previsto no art. 14,
§ 10, da Constituicao Federal, entrelaçado corn o abuso do poder politico, de
extrema gravidade, conquanto, na verdade, o que se verifica é urn descaso
corn a boa-f6 do eleitor, coihido na agonia para pagar seus impostos.
Penso que esse caso e emblemático, de extrema gravidade,
que impOem o provimento do recurso, para desconstituir o mandato do prefeito
e do vice-prefeito.

E assim que voto,7Snhor Presidente, corn os merecidos
elogios ao voto do eminente Rel
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 736-46.2012.6.05.0035/BA. Relator: Ministro Herman
Benjamin. Recorrente: Manoel Costa Almeida (Advogados: Odilar Carvaiho
JUnior - OAB: 20006/BA e outros). Recorridos: Márvio Lavor Mendes e outro
(Advogados: Rafael de Alencar Araripe Carneiro - OAB: 25120/DF e outros).
Usaram da palavra, pelo recorrido Márvio Lavor Mendes, o
Dr. Rafael Carneiro e, pelo Ministério PCiblico Eleitoral, o Dr. Nicolao Dino.
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, conheceu parcialmente
do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento para reformar o
acôrdão regional e cassar os diplomas dos recorridos, nos termos do voto do
relator.
Presidéncia do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as Ministras
Rosa Weber e Maria Thereza de Assis Moura, os Ministros Luiz Fux,
Herman Benjamin, Henrique Neves da Silva e Admar Gonzaga, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dino.

SESSAO DE 31 .5.2016.

