
mSUNAL SUPERIOR EL.EITORAL

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO N° 2.355
(42086-65.2009.6.00.0000) - CLASSE 37 - BELO HORIZONTE - MINAS
GERAIS.

Relator: Ministro Felix Fischer.
Agravantes: Joel Moreira e outro.
Advogados: Rogério Ferreira Nogueira e outra.
Agravada: Rosângela de Oliveira Campos Reis.
Advogados: Mauro Jorge de Paula Bomfim e outros.
Agravado: Adalclever Ribeiro Lopes.
Advogados: João Batista de Oliveira Filho e outros.
Agravado: Leonardo Lemos Barros Quintão.
Advogados: Tarso Duarte de Tassis e outros.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). CAPTAÇÃO
ILíCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO.

1. Apesar de incontroverso o fato de que foram realizados
eventos com atrações artísticas, inclusive no período vedado a
que alude o art. 39, S 7°, da Lei nO9.504/97, a prova dos autos
não revela, com clareza, que a razão que motivou tal atuação
foi a captação ilícita de sufrágio. Afinal, foram franqueadas ao
público em geral, independentemente de qualquer condição
eventualmente imposta.

2. Para a configuração da captação ilícita de sufrágio, a
jurisprudência do e. TSE tem exigido prova do mínimo liame
entre a benesse, o candidato e o eleitor (RCED nO 665,
ReI. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 1.4.2009), situação que não
ocorre no caso sub examine.

3. A realização de showmício, examinada sob o enfoque do
abuso de poder econômico, deve demonstrar relação de
potencialidade para macular o resultado do pleito segundo
influência de elementos de natureza econômica.

Assim, a alegação de que servidores da Justiça Eleitoral
tenham sido agredidos durante o cumprimento de diligência,
apesar da possível configuração do crime eleitoral, não
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demonstra potencialidade lesiva sob a perspectiva do abuso de
poder econômico. Ademais, trata-se de alegação nova, trazida
somente no agravo regimental.
4. A análise da prova indicada pelos agravantes não
demonstra que durante a reunião entre servidores municipais
tenha havido pedido de voto em troca da manutenção no
emprego, logo, não há falar em corrupção eleitoral. Nem a
inicial da ação de impugnação de mandato eletivo nem o
recurso eleitoral indicam provas ou elementos de eventual
potencialidade lesiva da conduta.
5. Agravo regimental não provido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por

unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos das notas

taquigráficas.

Brasília, 4 de f er' ~~

- VICE-PRESIDENTE NO EXERCíCIO
DA PRESIDÊNCIA

RELATOR
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RELATÓRIO
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o SENHOR MINISTRO FELlX FISCHER: Senhor Presidente,

cuida-se de agravo regimental (fls. 1.059-1.070) interposto por Joel Moreira e

outro contra decisão (fls. 1.041-1.056) que negou provimento a recurso

ordinário. A decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

a) é possível o ajuizamento de ação de investigação judicial

eleitoral quando a causa de pedir também se reporta à

existência de abuso de poder econômico entrelaçado ao abuso

de poder político;

b) embora não exija o pedido expresso de votos, a

jurisprudência do e. TSE tem exigido a prova do mínimo liame

entre a benesse, o candidato e o eleitor, situação que não

ocorre no caso sub examine;

c) apesar de incontroverso o fato de que foram realizados

eventos com atrações artísticas, inclusive no período vedado a

que alude o art. 39, S 7°, da Lei nO9.504/97, a prova dos autos
não revela, com clareza, que a razão que motivou tal atuação

foi a captação ilícita de sufrágio; e tais ações foram

empreendidas em troca do voto. Afinal, foram franqueadas ao

público em geral, independentemente de qualquer condição

eventualmente imposta;

d) o fato de não estar comprovada a vinculação do voto do

eleitor à prestação dos serviços - o que caracterizaria a prática

de captação ilícita de sufrágio - não afasta, de plano, a

presença do abuso de poder econômico. Necessário verificar

se os atos praticados em questão "foram utilizados como meio

de promoção das candidaturas dos investigados [...] apto a

desequilibrar o pleito" (ReI. Min. Arnaldo Versiani, RO

1472/PE, DJ 1°.2.2008);
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e) no caso, entendo haver prova de que os recorridos

excederam no emprego de seus recursos financeiros,

utilizando a prática de comícios e shows em favor de suas

candidaturas, em período vedado pela legislação eleitoral. Tal

afirmação sustenta.,.se no nítido caráter eleitoral que foi

vinculado à realização de tais eventos;

f) todavia, no caso, o recorrente não cuidou da prova da

potencialidade. Não há referência à abrangência do evento,

limitando-se a afirmar que aconteceram "nas cidades de

Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga" (fI. 3). A análise do

material probatório não revela a extensão dos apontados

comícios, o volume de pessoas que os frequentaram e a

repercussão dos eventos. Na verdade, assistindo aos OVOs

que se referem a tais fatos (fI. 53) o que se pode ver da

participação popular, especialmente nos dois primeiros

eventos, é que o volume de pessoas é diminuto.

g) conforme se infere do auto de apreensão (fI. 109), as

camisetas supostamente utilizadas como material de

campanha foram apreendidas pela Policia Civil de Minas

Gerais, antes de sua distribuição ao eleitorado, circunstância

que, a toda evidência, impede a repercussão de qualquer

efeito nocivo do ato i1ícilosobre as eleições (RCED n° 684/PB,

ReI. Min. Marcelo Ribeiro, OJe 18.6.2009). Ausente, então, o

requisito da potencialidade lesiva da conduta, indispensável à

caracterização de eventual abuso de poder econômico;

h) "O abuso de poder exclusivamente político não dá ensejo

ao ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo

(S 10 do artigo 14 da Constituição Federal" (RESPE

28.040/BA, ReI. Min. CARLOS AYRES BRITTO, OJ de

1°.7.2008);

i) "a AIME tem objeto restrito e destina-se à apuração do

abuso do poder econômico, corrupção e fraude e não à
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apreciação de conduta vedada" (REspe nO 28007/BA,

ReI. Min. José Gerardo Grossi, DJ de 23.9.2008).

Irresignados, os agravantes reiteram as razões já expostas no

recurso ordinário. Acrescentam, apenas que:

a) no que se refere à realização de showmício, a captação

ilícita de sufrágio ficou comprovada, pois "a legislação é

bastante clara ao apresentar a expressão 'oferecer qualquer

benefício" (fI. 1064);

b) "a ousadia dos recorridos em enfrentar o judiciário, em

atacar fisicamente os servidores públicos para alcançar a
efetiva compra de votos através da oferta gratuita de shows

demonstra a potencialidade lesiva" (fI. 1.064);

c) a reunião de servidores municipais no horário de

expediente para realização de propaganda eleitoral

caracterizaria corrupção eleitoral, pois foi pedido o voto dos

participantes em troca da manutenção no emprego;

d) o envio de correspondência de natureza eleitoral pelo

Conselho Municipal de Orçamento configuraria corrupção

eleitoral;

e) o envio de propaganda eleitoral para beneficiários do

programa bolsa-família, valendo-se de dados cadastrais

colocados à disposição da administração publica municipal,

configuraria corrupção eleitoral.

Em face das razões expostas, pleiteiam o provimento deste

agravo regimental.

É o relatório.
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VOTO
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o SENHOR MINISTRO FELlX FISCHER (relator): Senhor

Presidente, o agravo regimental não merece provimento.

Ao contrário do que alegam os agravantes, a configuração da

captação ilícita de sufrágio não depende apenas do fato de se "oferecer

qualquer benefício" (fI. 1.064).

Conforme consignado na decisão agravada, a caracterização

deste ilícito eleitoral depende do mínimo liame existente entre a suposta

benesse, o candidato e o eleitor, situação que não ocorre no caso

sub examine.

No ponto, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus

próprios fundamentos:

Argumentam os recorrentes que o v. acórdão teria se equivocado ao
tratar como "simples 'propaganda irregular'" o ato de "oferecer
diversão gratuita em troca de voto" (fI. 982). Afirmam que estaria
caracterizada a captação ilícita de sufrágio pela realização de show
artístico em comício eleitoral dos recorridos, independentemente da
formulação expressa de pedido de votos aos eleitores.

De fato, conforme tem compreendido a jurisprudência do
e. TSE, "a caracterização da captação ilícita de sufrágio prescinde de
expresso pedido de voto, sendo suficientes a participação do
candidato e a evidência do especial fim de agir". (AAG nO6335/RS,
ReI. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 3.10.2008).

Todavia, mesmo a adoção de tal pressuposto não beneficia a tese
defendida pelos recorrentes. Assim porque, embora não exija o pedido
expresso de votos, a jurisprudência do e. TSE tem exigido a prova do
mínimo liame entre a benesse, o candidato e o eleitor situação que não
ocorre no caso sub examine.

Nesse sentido, cumpre, portanto, identificar "o especial de agir" dos
recorridos para macular o bem jurídico resguardado pela norma, qual
seja, a vontade do eleitor. Para tanto, necessária a existência de prova
que se tenha doado, oferecido, prometido ou entregue, "ao eleitor, com
o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza" (art. 41-A da Lei nO9.504/97).

Ocorre que, apesar de incontroverso o fato de que foram realizados
eventos com atrações artísticas, inclusive no período vedado a que
alude o art. 39, 9 7°, da Lei nO9.504/97, a prova dos autos não
revela, com clareza, que a razão que motivou tal atuação foi a
captação ilícita de sufrágio. Que tais ações foram empreendidas em
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troca do voto. Afinal, foram franqueadas ao público em geral,
independentemente de qualquer condição eventualmente imposta.

Também não merece prosperar a alegação de que a violência

sofrida pelos servidores da Justiça Eleitoral durante diligência no citado

showmício tenha potencialidade lesiva para desvirtuar o resultado do pleito.

A realização de showmício, analisada sob o enfoque do abuso

de poder econômico, deve demonstrar relação de potencialidade para macular

o resultado do pleito segundo influência de elementos de natureza econômica.

Logo, eventual ato de violência contra servidores da Justiça

Eleitoral, apesar da possível configuração do crime eleitoral de que trata o

art. 347 do CE1, não demonstra potencialidade lesiva sob a perspectiva do

abuso de poder econômico.

Voltando a análise da conduta sob o enfoque do abuso de

poder econômico, verifico que os então recorrentes não cuidaram da prova da

potencialidade. Não há referência à abrangência do evento, limitando-se a

afirmar que aconteceram "nas cidades de Timóteo, Coronel Fabriciano e

Ipatinga" (fI. 3). A análise do material probatório não revela a extensão dos

apontados comícios, o volume de pessoas que os frequentaram e a

repercussão dos eventos.

Ademais, trata-se de alegação nova, trazida somente no

agravo regimental.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é uníssona ao

afirmar a impossibilidade de inovação das teses recursais em âmbito de agravo

regimental (AAG nO 8101/SC, ReI. Min. Fernando Gonçalves, DJe de

19.6.2009; AgR-REspe 29.539/RS, ReI. Min. Marcelo Ribeiro, publicado na

sessão de 22.9.2008; AAG 8.738/BA, ReI. Min. Joaquim Barbosa, DJE de

23.9.2008; AgR-REspe 32.784/MG, de minha relataria, publicado em sessão

de 16.12.2008)

I Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor
embaraços à sua execução:
Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.
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Os agravantes alegam, ainda, que o suposto envio de

correspondência pelo Conselho Municipal de Orçamento bem como o envio de

propaganda eleitoral para beneficiários do programa bolsa-família, configuraria

corrupção eleitoral.

Ocorre que tal alegação não foi ventilada no recurso ordinário,

logo, não consta do rol de matérias devolvidas ao conhecimento do c. TSE,

muito menos podem ser examinadas em sede de agravo regimental porque

também constitui verdadeira inovação recursal.

Os agravantes sustentam, também, que a reunião de

servidores municipais no horário de expediente para realização de propaganda

eleitoral caracterizaria corrupção eleitoral, já que foi pedido o voto dos

participantes em troca da manutenção no emprego.

Sobre o tema, verifico que tal alegação foi devolvida ao

conhecimento do c. TSE por meio do recurso ordinário, sendo passível de

exame nessa quadra processual.

Ocorre que, assistindo aos OVOs, não se pode concluir pela

existência de coação de natureza eleitoral em troca da manutenção do

emprego.

A prova testemunhal indicada pelos agravantes afigura-se frágil

e contraditória, conforme consignado pelo v. acórdão regional (fls. 923-924):

Sobre tal questão, vejamos os depoimentos constantes da
Representação nO 3.227/2006 cujas cópias autenticadas foram
pedidas pelos impugnantes, que foram juntadas neste processo:

'[...] que segundo um dos organizadores da festa a festa era pelos
bons serviços prestados pelos funcionários, e havia bebida e comida,
não tendo observado se havia no local alguma música, que o
depoente não viu no local indicativo de campanha política'.
(ORLANDO BATISTA TRINDADE, fls. 804).

'[...] que o depoente chegou a entrar no local onde realizava a festa e
quando lá esteve não havia faixas ou indicativos de manifestação
política; [...] que a música era de axé, forró; que segundo o gerente e
alguns funcionários a festa estava ocorrendo em razão do bom
desempenho dos funcionários da empresa. Que o depoente conhece
os 3 representados Leonardo, Sebastião e Paulo Sérgio, que não se
encontravam no local, quando lá esteve, não conhecendo o
depoente José Osmir'. (MÁRCIO ÂNGELO NUNES, fI. 805). (Grifos
nossos).
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'(...] que dos representados o depoente não viu nenhum na festa, e
lá se encontrava Antônio Carlos, que seria secretário de urbanismo;
que na hora que a pessoa acabou de falar, ele disse que para
continuidade do contrato deveriam eleger deputados locais, dentre
eles o filho do prefeito e havia material político em quantidade,
materiais este de Leonardo Quintão, um rolo com adesivos e
panfletos; que também havia matéria de José Osmir, só panfletos;
[...] que o depoente adentrou no salão pois não tinha nenhum
porteiro; que no salão não tinha faixa ou outra propaganda alusiva
aos candidatos [...].' (MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA,
fI. 806). (Grifos nossos)

Verifica-se, pelos depoimentos, que os impugnados não estavam na
reunião. Ademais, as declarações são frágeis, uma vez que não
havia indicativos de propaganda eleitoral no salão em que se
realizava a festa. O depoimento de marco Aurélio Martins Corrêa é
contraditório, pois, em um primeiro momento, afirma que havia
material de propaganda, mas, em seguida, disse que 'no salão não
tinha faixa ou outra propaganda alusiva aos candidatos'. Em seu
depoimento neste processo, a testemunha Marco Aurélio Martins
Corrêa assim declarou:

'Que no discurso feito foi ressaltado o sucesso da Infrater e que ela
estava no contrato de experiência, que seria renovado e para tanto
precisava eleger Leonardo Quintão, [...] que no local não tinha faixa
de propaganda política; que o rapaz da infrater não nomeou
Leonardo Quintão, mas fez referência ao filho do Prefeito, pessoa
que tinha interesse; que o depoente na verdade estava interessado
em contratar o serviço de Sinval, pois havia um feriado logo à frente
e por isso não prestou muita atenção no discurso;' (fI. 580).

Verifica-se que o depoimento prestado pela referida testemunha
nestes autos é contraditório, pois diz num primeiro momento que
houve menção ao nome de Leonardo Quintão e, em outro, diz se
referir ao filho do prefeito. Diz ainda que não prestou muita atenção
no discurso. Diante disso, não ficou configurado abuso de poder
econômico quanto a este fato alegado.

Logo, este único testemunho não se revela apto a sustentar o

decreto condenatório.

Mesmo não havendo indício de corrupção eleitoral, também

não vislumbro na mencionada conduta o requisito da potencialidade.

Aliás, os próprios agravantes descuidaram de indicar eventual

prova ou elemento configurador deste requisito.

"Em se tratando de ação de impugnação de mandato eletivo,

assente a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, para a sua

procedência, é necessária a demonstração da potencialidade de os atos
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irregulares influírem no pleito" (AG na 4033/MG, ReI. Min. FRANCISCO

PEÇANHA MARTINS, DJ de 24.10.2003).

Nesse sentido, cito ainda:

Ação de impugnação de mandato eletivo. Corrupção.

Caracterizacorrupçãoa promessade, caso os candidatosse elejam,
assegurar a permanência de pessoas em cargos na Prefeitura
Municipal, certamente em troca de votos ou de apoio
político-eleitoral.

Reconhecidas a potencialidade e a gravidade da conduta,
devem ser cassados os mandatos do Prefeito e do Vice-Prefeito,
com a posse da chapa segunda colocada.

Recurso especial, em parte, conhecido e, nessa parte, provido.
(RESPE nO 28396/PR, ReI. Min. ARNALDO VERSIANI, DJ de
26.2.2008)

Mais recentemente, essa c. Corte Superior reafirmou o

entendimento de que a potencialidade lesiva é requisito indispensável à

procedência da AIME pela prática de corrupção eleitoral (RO na 1515/SP,

ReI. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJe de 21.5.2009).

Elucidando a questão cito trecho do voto proferido pelo
e. Min. ARNALDO VERSIANI:

A ação de impugnação de mandato não visa a questionar a
improbidade do candidato, mas a cassar aquele mandato que foi
direta ou presumidamente, ou potencialmente, obtido de acordo
com as práticas, seja de corrupção, seja de fraude, seja de abuso
do poder econômico.

Por esta razão, também não há falar em corrupção eleitoral.

Com essas considerações, nego provimento ao agravo
regimental.

É o voto.
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EXTRATO DA ATA

AgR-RO nO 2.355 (42086-65.2009.6.00.0000)/MG. Relator:

Ministro Felix Fischer. Agravantes: Joel Moreira e outro (Advogados: Rogério

Ferreira Nogueira e outra). Agravada: Rosângela de Oliveira Campos Reis

(Advogados: Mauro Jorge de Paula Bomfim e outros). Agravado: Adalclever

Ribeiro Lopes (Advogados: João Batista de Oliveira Filho e outros). Agravado:

Leonardo Lemos Barros Quintão (Advogados: Tarso Duarte de Tassis e

outros).

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo

regimental, nos termos do voto do relator.

Presidência do Sr. Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes a

Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Felix Fischer, Fernando

Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e a Ora. Sandra Verônica

Cureau, Vice-Procuradora-Geral Eleitoral. Ausente, ocasionalmente, o Ministro

Ayres Britto.

SESSÃO DE 4.2.2010.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

I lavrei a presente.certidão.Eu,

Certifico a publicaç~o dest~ acórdão '}O ~i~rio da Justiça
eletrônico de 151V3 IZé) 10 I pág. 18D.,
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