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RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2006. 
GOVERNADOR. SENADOR. REPRESENTAÇÃO. 
CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM 
CAMPANHA. ART. 73, 1 E II, DA LEI N° 9.504197. FALTA 
DE PROVAS. 

1. A caracterização da conduta vedada prevista no 
art. 73, 1, da Lei n° 9.504197 pressupõe a cessão ou o 
uso, em benefício de candidato, partido político ou 
coligação, de bens móveis ou imóveis pertencentes à 
administração direta ou indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 

2. A conduta vedada do art. 73, II, da Lei n° 9.504197 
configura-se mediante o uso de materiais ou serviços, 
custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que 
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e 
normas dos órgãos que integram. 

3. Na espécie, aduz-se que houve utilização da máquina 
administrativa do Estado de Sergipe em favor da 
candidatura do governador, candidato à reeleição, e de 
sua esposa ao Senado, por meio da distribuição de cartas 
com pedido de voto, em setembro de 2006, a alunos de 
um estabelecimento de ensino no Estado de Sergipe, 
com violação do art. 73, 1 e II, da Lei n° 9.504197. 

4. Contudo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de 
demonstrar que as correspondências foram 
confeccionadas com dinheiro público e que o prim
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recorrido determinou a distribuição das cartas na rede 
pública de ensino. 

5. Ademais, embora a utilização de informações de 
banco de dados de acesso restrito da Administração 
Pública possa, em tese, configurar a conduta vedada no 
art. 73, 1, da Lei n° 9.504197, não há, nestes autos, provas 
que demonstrem a natureza do banco de dados da 
Secretaria Estadual de Educação de Sergipe - se de 
acesso livre ou restrito - o que impede a condenação dos 
recorridos. 

6. Recurso ordinário não provido. 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

maioria, em desprover o recurso, nos termos das notas de julgamento. 

Brasília, 1° de setembro de 2011. 
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RELATÓRIO 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor 

Presidente, trata-se de recurso ordinário interposto pelo Ministério Público 

Eleitoral com fundamento nos arts. 121, § 4 1, III, da CF/88 e 276, II, a, do CE 

contra acórdão proferido pelo TRE/SE assim ementado (fl. 290): 

ELEIÇÕES GERAIS 2006. REPRESENTAÇÃO. SUPOSTA CESSÃO 
OU USO DA MÁQUINA PÚBLICA EM BENEFÍCIO DE 
CAMPANHNCANDIDATO. ART. 73, 1 e II DA LEI N° 9.504197. 
PRELIMINARES. REJEIÇÃO - PERDA DO INTERESSE DE AGIR. 
TERMO FINAL PARA AJUIZAMENTO. DATA DA REALIZAÇÃO DO 
PLEITO ELEITORAL. TEMPESTIVIDADE. - ILEGITIMIDADE 
PASSIVA DE UM DOS REPRESENTADOS. AUSÊNCIA. 
CANDIDATA BENEFICIÁRIA DA CONDUTA. - PERDA 
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DO 
TRANSCURSO DA ELEIÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA 
PENA DE MULTA CASO HAJA COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO. 
MÉRITO. CARTAS PRODUZIDAS SOB A FORMA DE MALA 
DIRETA E REMETIDAS A ALUNOS DE COLÉGIO ESTADUAL. 
ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO. AUSÊNCIA DE PROVA 
ROBUSTA. POTENCIALIDADE PARA INFLUIR NO RESULTADO 
DO PLEITO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 
IMPROCEDÊNCIA. 

O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação em 

desfavor de João Alves Filho - candidato ao cargo de governador de Sergipe 

nas eleições de 2006 - e Maria do Carmo do Nascimento Alves - candidata ao 

cargo de senadora nas mesmas eleições - e da Coligação Sergipe no Rumo 

Certo pela suposta prática das condutas vedadas do art. 73, 1 e II, da Lei 
n° 9.5041971.

Na inicial, o representante alegou, em síntese, que, no dia 

15 de setembro de 2006 "foram distribuídas no Colégio Murilo Braga, em 

Itabaiana, mais precisamente junto ao pré-vestibular que lá funciona, cartas 

assinadas pelo candidato JOÃO ALVES em que pede voto para si e para sua 

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: 

- ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à 
administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Município 
ressalvada a realização de Convenção partidária; 
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas 
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
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esposa MARIA DO CARMO. As cartas, como se pode ver às fls. 06 e 13 dos 

autos, foram dirigidas nominalmente aos alunos do pré-vestibular e em muitas 

consta mesmo o endereço residencial do estudante" (fi. 3). 

Segundo o representante, o endereçamento nominal das 

cartas a cada estudante constituiria indício de utilização de dados sigilosos da 

Secretaria de Educação do Estado ou do próprio Colégio Murilo Braga. 

Relata, ainda, que há notícias de que cartas com o mesmo 

conteúdo foram entregues no "Pré-Vestibular do Colégio Atheneu, nesta 

Capital [Aracaju] e, ainda, de que os documentos teriam sido confeccionados 

pela própria Secretaria de Educação" (fi. 5). 

Por esses fatos, conclui que houve utilização da estrutura 

administrativa do Estado de Sergipe em prol da candidatura dos 

representados.

João Alves Filho e Maria do Carmo do Nascimento Alves 

apresentaram defesa às folhas 25-45. 

Em síntese, arguiram a falta de interesse de agir, porquanto a 

ação foi proposta quando transcorrido o prazo de cinco dias contados do fato 

supostamente ilícito; a ilegitimidade passiva da segunda representada, pois 

teria sido apenas beneficiada pela conduta tida por ilícita; a perda 

superveniente do interesse de agir, haja vista a realização das eleições; a 

ausência da prática de conduta vedada. 

Às folhas 176-177, os Democratas foram admitidos como 

litisconsortes passivos e apresentaram defesa às folhas 190-202. Alegaram, 

essencialmente, que: a representação foi proposta extemporaneamente; a 

segunda representada é parte ilegítima; o partido político foi citado a destempo 

para figurar no polo passivo da demanda; não houve prova da 

responsabilidade dos representados sobre a conduta alegadamente ilícita. 

O TRE/SE, nos termos da ementa transcrita, rejeitou as 

preliminares e julgou o pedido improcedente, ao fundamento de que as provas 

produzidas nos autos eram frágeis e que a potencialidade da conduta 

demonstrada.
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Nas razões do recurso ordinário (fis. 311-324), o Ministério 

Público Eleitoral busca reformar o acórdão regional, aduzindo que: 

a estrutura administrativa da Secretaria de Educação do Estado foi 
utilizada na confecção (utilização indevida do seu banco de dados) e 
distribuição (a Secretaria de Educação do Estado enviou as cartas a 
escolas estaduais que, por meio de professores, efetivaram a 
entrega) de material imbuído do escopo de favorecer a reeleição ao 
cargo Governador do Estado por JOÃO ALVES FILHO e da 
candidatura ao senado (sic) de MARIA DO CARMO ALVES, 
configurando a prática de conduta vedada a agente público. 
(fls. 316-317) 

O recorrente infirma o fundamento adotado pelo Tribunal a quo 

de que a origem das cartas não foi devidamente esclarecida asseverando que 

os próprios recorridos reconhecem a responsabilidade pela confecção das 

cartas que foram distribuídas aos estudantes. 

Sustenta, ainda, que os recorridos não refutaram a alegada 

utilização do banco de dados da Secretaria de Educação do Estado com o fim 

de distribuir a propaganda eleitoral. Segundo o recorrente, esse fato consistiria 

em "quebra do princípio da isonomia ( ... ), notadamente porque os seus 

opositores não tiveram acesso a esta relevante informação" (fI. 319). 

Ressalta o conteúdo eleitoreiro das cartas enviadas aos alunos 

de idade a partir de 16 anos. 

Destaca, ademais, o uso da estrutura administrativa da 

Secretaria Estadual de Educação para proceder à entrega das 

correspondências. 

Por fim, afirma que a potencialidade não constitui requisito 

necessário para a configuração da conduta vedada. De todo modo, assevera 

que a conduta maculou o pleito, dada a pequena diferença de votos entre 

Maria do Carmo do Nascimento Alves - senadora eleita no pleito de 2006 - e o 

segundo colocado (26.391) e o número de cartas encaminhadas aos alunos 

(aproximadamente 500). 

Requer o provimento do recurso ordinário para aplicar a multa 

do art. 73, § 40, da Lei n° 9.504197, em seu grau máximo, aos recorrid e



RO n°4818-83.2006.6.25.0000/SE	 6 

determinar a cassação do mandato de senadora de Maria do Carmo do 

Nascimento Alves, nos termos do § 5 0 do mencionado artigo. 

Os recorridos apresentaram contrarrazões (fls. 326-336), nas 

quais sustentam que há, nos autos, apenas uma carta das que foram 

encaminhadas aos alunos da rede pública estadual de ensino e esse 

documento, por si só, não demonstra que os nomes dos destinatários foram 

obtidos junto à Secretaria Estadual de Educação. 

Afirmam que os professores responsáveis pela distribuição das 

cartas sequer tinham conhecimento do seu conteúdo e que apenas o fizeram 

por não haver especificação do remetente, mas somente a indicação dos 

destinatários.

Aduzem que o professor Adenilson Almeida Maciel prestou 

depoimento em juízo no qual assumiu a responsabilidade pela determinação 

dada a outros professores para que distribuíssem a correspondência, pois 

pensava cuidar de material didático destinado aos alunos. 

Asseveram, por fim, que a conduta não teve potencialidade 

para desequilibrar o pleito. 

Pugnam pelo desprovimento do recurso. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo provimento do 

recurso ordinário (fis. 341-345). 

É o relatório.

VOTO 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI (relatora): Senhor 

Presidente, trata-se de recurso ordinário interposto pelo Ministério 

Eleitoral com fundamento nos arts. 121, § 4 1, III, da CF/88 e 276, li, a,
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- Delimitação da controvérsia. 

O fato que deu ensejo à propositura desta representação 

consistiu na distribuição de cartas, em setembro de 2006, a alunos da rede 

pública de ensino do Estado de Sergipe, mais precisamente no Pré-Vestibular 

do Colégio Murilo Braga, no Município de Itabaiana. 

Tais correspondências possuíam cunho eleitoral e, 

reconhecidamente, foram confeccionadas pelo então governador e candidato à 

reeleição João Alves Filho, por meio das quais pediu votos para si e para a 

candidata ao Senado Maria do Carmo do Nascimento Alves, nos seguintes 

termos (fi. 6 do Anexo): 

Aracaju, setembro de 2006. 

Prezado (a) amigo (a) ARNALDO BARRETO 

E com grande alegria que lhe escrevo esta carta. Sei que você está 
estudando intensamente para o próximo vestibular, em igualdade de 
condições com os alunos das melhores escolas privadas do nosso 
estado. 

O Governo de Sergipe é o único no Brasil que garante 
pré-universitário gratuito aos alunos da escola pública em todos os 
municípios. Computando-se os aprovados na UFS em 2006 com as 
2.044 vagas contratadas pelo Estado na UNIT, pela primeira vez em 
nossa história, o número de alunos oriundos da escola pública a 
cursar gratuitamente um curso superior aumentou em mais de 
100 vezes, quando comparado a 2003. 

Neste ano, de acordo com MEC, conquistou a condição de ter o 
melhor ensino público do Nordeste. Uma vitória que muito nos 
orgulha. A nossa meta atual é alcançar o melhor ensino público do 
Brasil nos próximos 4 anos. 

É por esta razão que, humildemente, venho pedir o seu voto e os de 
sua família, para mim e a Senadora Maria do Carmo. Ela é a minha 
maior força na luta em favor dos Sergipanos, especialmente dos 
mais pobres. 

Gratíssimo, 

Abraços, 

João Alves Filho 

P.S.: A maior ameaça da história de Sergipe é a transposição do 
São Francisco. Se ela for feita o Velho Chico morrerá, e faltará água 
em todas as casas dos municípios ribeirinhos e do sertão, toda N. S. 
do Socorro, metade de São Cristóvão e em 65% das casas de 
Aracaju. Fui o único Governador que enfrentou o Governo Federal e 
impedi de fazer a obra. Só com a força do Governo poderei conti ar
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liderando essa luta e impedir esse crime monstruoso contra os 
sergipanos. 

Sobre o quantitativo de cartas distribuídas, a prova 

testemunhal não é segura. Algumas testemunhas afirmam que cerca de 

duzentas cartas foram entregues 2. Outra, no entanto, assegura terem sido 

aproximadamente quinhentas3. 

II- Exame do ato impugnado. Utilização de bem, materiais e 

serviços públicos em favor das candidaturas. Art. 73, 1 e II, da Lei 

no 9.504197.

As alegações do recorrente de utilização da máquina 

administrativa do Estado de Sergipe em favor da candidatura do governador 

João Alves Filho à reeleição e da candidata ao Senado Maria do Carmo do 

Nascimento Alves configuram, em tese, a prática de condutas vedadas a 

agentes públicos em campanha. 

Com efeito, o material gráfico custeado pelo erário não pode 

ser instrumento de propaganda eleitoral de qualquer candidato. Do mesmo 

modo, é questionável a utilização, para fins particulares, de banco de dados de 

órgão público por agente político que a ele tenha acesso privilegiado. Ademais, 

a distribuição de correspondências de cunho eleitoral realizada por meio de 

servidores da rede pública de ensino em seu horário de trabalho a alunos 

dessa rede caracterizaria uma das condutas vedadas a agentes públicos em 

campanha.

No entanto, o Ministério Público Eleitoral, recorrente, não se 

desincumbiu do ônus de demonstrar que as correspondências foram 

confeccionadas com dinheiro público e que o primeiro recorrido determinou a 

distribuição das cartas na rede pública de ensino. 

Quanto ao último fato - acesso e utilização do banco de dados 

da Secretaria Estadual de Educação de Sergipe -, embora o uso de 

informações de banco de dados de acesso restrito da Administração Púh1i 

2 Depoimentos de Adenilson Almeida Maciel (fl. 252) e de Maria Rivaneide de Oliveira Santana (fl.258). 
Depoimento de Vera Lúcia Calheiros (fi. 131).



onus probandi.

Assim, o Ministério Público Eleitoral não se desincumb" '." 
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possa, em tese, configurar a conduta vedada no art. 73, 1, da Lei n° 9.504197, 

não há, nestes autos, provas que demonstrem a natureza do banco de dados 

da mencionada Secretaria, como se verá a seguir. 

11.1 - Do custeio do material impugnado. 

Não há nos autos nenhum documento, depoimento ou sequer 

indício que comprove o pagamento da confecção do material de propaganda 

eleitoral dos recorridos com dinheiro público. 

Nenhuma das testemunhas ouvidas neste processo afirmou ter 

conhecimento acerca do responsável pela produção das correspondências. 

Vera Lúcia Calheiros, coordenadora do curso pré-vestibular, afirmou que "não 

ouviu nenhum comentário acerca de onde a carta foi produzida; que tem a 

convicção de que não foi feita na escola e nas mãos da depoente elas foram 

trazidas pelo professor "Teacher" (fl. 132). 

Por sua vez, Lindbergh Gondim de Lucena, então secretário de 

Educação, relatou em juízo: 

Que a Secretaria de Educação não possui gráfica e que, do seu 
conhecimento, a mesma não produz material gráfico; Que, no 
conhecimento do depoente, o material de fis. 6, do Anexo 1, não foi 
produzido na Secretaria de Educação e, se conhecimento tivesse, 
teria tomado as providências enérgicas ( ... ); Que nunca, durante o 
tempo que foi secretário, esteve em campanha com o governador 
nas instituições de sua secretaria, entretanto, como cidadão, já 
participou de carreatas públicas em prol dos representados 
(fls. 134-135). 

Por outro lado, os recorridos alegam, em sua defesa, que as 

cartas foram custeadas com verbas obtidas licitamente e destinadas a sua 

campanha eleitoral, conforme constaria de sua prestação de contas. 
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11.2 - Do acesso ao banco de dados da Secretaria Estadual 

de Educação de Sergipe para fins de distribuição de propaganda eleitoral. 

Os recorridos reconhecem a utilização de banco de dados da 

Secretaria Estadual de Educação, mas defendem a legalidade do ato ao 

argumento de que o art. 50, XIV e XXXIII, da Constituição, "garante o direito a 

todos os cidadãos de receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo e geral" (fl. 38). Afirmam que 

outros candidatos poderiam ter obtido essa mesma informação. 

No entanto, embora o então governador, aqui recorrido, tenha 

se utilizado do acesso privilegiado que dispunha às informações cadastrais de 

alunos da rede estadual de ensino, não há provas nos autos a respeito da 

natureza desse cadastro - se de acesso livre ou restrito. 

Assim, não há como subsumir o fato a nenhuma das hipóteses 

de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha previstas no art. 73 

e seguintes da Lei n° 9.504197. 

No caso, também não se cogita de abuso de poder político, 

haja vista que o número de cartas distribuídas aos alunos - sejam duzentas 

sejam quinhentas - mostra-se inexpressivo diante dos cargos em disputa - 

governador e senador, razão pela qual não há falar em potencialidade, sem 

prejuízo da análise da conduta na seara própria. 

11.3 - Da responsabilidade pela distribuição da propaganda 

eleitoral.

Em sua defesa, os recorridos arguiram que "sem ingerência de 

qualquer ordem e com total desconhecimento dos Representados, algumas 

cartas foram levadas para a Escola Estadual Murilo Braga e lá distribuídas" 

(fi. 33).

Quanto a essa questão, as únicas provas produzidas nos autos 

foram os depoimentos tomados em juízo. As testemunhas, contudo, 

contradizem-se entre si e suas declarações não permitem concluir,



RO no 4818-83.2006.6.25.0000/SE
	

11 

necessária segurança, pela responsabilidade dos recorridos ou de servidores a 

ele subordinados pela distribuição das correspondências. 

Vejamos. 

Arnaldo Barreto, aluno da unidade de ensino na qual se 

passaram os fatos e também responsável por levar ao conhecimento do 

Ministério Público Eleitoral os acontecimentos, afirmou em seu depoimento: 

( ... ) recebeu do professor Milton uma correspondência nominal para 
cada aluno, que segundo o professor foi distribuído ao aluno a 
pedido da coordenação do pré[-vesti bufar] (...) ouviu comentário de 
que esse material encontrava-se na secretaria do colégio Murilo 
Braga e que tinha chegada (sic) até à escola através de um 
professor, sem saber, no entanto, quem era esse professor 
(fls. 129-130) (sem destaque no original). 

Vera Lúcia Calheiros, coordenadora do curso pré-vestibular, 

testemunhou:

Que o fato ocorreu no mês de setembro, período antecedente às 
eleições de 2006; Que se encontrava na coordenação da escola, 
por volta das 18h, quando chegou o professor de inglês, de 
nome Carlos Henrique, vulgo "Teache", e lhe entregou uma 
caixa contendo envelopes, sob a forma de carta, lacrados, 
destinados aos alunos - com seus nomes e endereços 
residenciais; ( ... ) Que a depoente ao receber a caixa contendo os 
envelopes, telefonou para Adenilson - coordenador - informando 
que havia chegado uma caixa contendo vários envelopes destinados 
aos alunos, perguntando-lhe o que fazer; Que a orientação do 
professor Adenilson foi no sentido que a depoente separasse os 
envelopes por turma; Que no dia seguinte, sexta-feira, pela manhã, 
estando a depoente na escola Murilo Braga telefonou para 
coordenadora do DASE, conhecida por "Dora", dando as mesmas 
informações sobre o recebimento das caixas com envelopes e 
solicitando à coordenadora informações acerca de que providências 
deveria tomar; Que a professora Dora disse que, após conversar 
com o professor Luzivaldo, e estando as cartas fechadas, destinadas 
aos alunos, que fizesse a entrega; ( ... ) Que só veio a saber o 
conteúdo da real da correspondência no sábado a tarde, quando os 
alunos estavam em aula do pré-vestibular (...) (fls. 131-132) (sem 
destaque no original). 

Lindbergh Gondim de Lucena, então secretário de Educação, 

relatou em juízo:

Que não conhece o professor Milton, coordenador do PRESED 
Itabaiana/SE; (...) Que, mais ou menos, 10 dias após a
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de correspondências na cidade de ltabaiana/SE, no colégio Murilo 
Braga, veio a saber através da imprensa e do advogado que houve 
uma distribuição de panfletos políticos, porém desconhecia o 
conteúdo e que ainda hoje desconhece o seu conteúdo; (...) Que a 
Secretaria de Educação não possui gráfica e que, do seu 
conhecimento, a mesma não produz material gráfico; Que, no 
conhecimento do depoente, o material de fls. 6, do Anexo 1, não 
foi produzido na Secretaria de Educação e, se conhecimento 
tivesse, teria tomado as providências enérgicas (...); Que nunca, 
durante o tempo que foi secretário, esteve em campanha com o 
governador nas instituições de sua secretaria, entretanto, como 
cidadão, já participou de carreatas públicas em prol dos 
representados (fls. 134-135) (sem destaque no original). 

Adenilson Alves Maciel, coordenador-geral do curso 

pré-vestibular, disse: 

Que lembra-se (sic) ter recebido uma caixa com mais ou menos 
80cm de comprimento por mais ou menos 60 cm de altura e ao abrir 
a caixa percebeu que continha cartas nominadas aos alunos, não 
tendo o depoente aberto as correspondências e determinou que se 
fizesse a entrega aos destinatários; Que as correspondências foram 
entregues aos alunos através de suas assistentes Vera Lúcia 
Calheiros, Rivaneide e alguns professores; Que ao serem 
entregues as correspondências um aluno de nome Arnaldo, 
pertencente ao PT, chegou e disse que o depoente fazia política; 
Que o depoente respondeu ao aluno que entregou o que lhe foi 
remetido, respondeu também ao Arnaldo que se o Partido dele 
tivesse no poder e o governo ou secretário mandasse distribuir 
o material também o fazia (sic) se exercesse cargo de confiança; 
(...) Que a caixa foi entregue ao depoente através da direção da 
escola, através do professor Teacher; Esclarece que geralmente as 
correspondências recebidas vem da DR 03 de ltabaiana;( ... ) Que no 
caso da caixa de documentos não sabe informar se chegou à 
direção através dos CORREIOS ou da DR 03 (...) (f1.252) (sem 
destaque no original). 

A professora Selma Machado Araújo declarou que "Rivaneide 

lhe informou que esse material veio de Aracaju, tendo sido repassado à DR 03, 

para distribuição na coordenação do Pré-Vestibular e que o conteúdo da 

correspondência se 'referia às atividades realizadas pelo governador João 

Alves" (fl. 256).

Por fim, a professora Maria Rivaneide de Oliveira assegurou 

que "o professor Teacher entregou essa caixa com o material na coordenação 

do pré-vestibular (...) [e] que ainda hoje não sabe a procedência desse 

material. (...) Que ainda hoje o material que o Colégio recebe para o Pr



RO n°4818-83.2006.6.25.0000/SE	 13 

remetido a este é semelhante a caixa que chegou para distribuir o material aos 

alunos" (fi. 258).

De ressaltar que as testemunhas foram uníssonas em 

asseverar que ignoravam o conteúdo correspondências que distribuíram. 

Assim, embora alguns depoimentos indiquem ou constituam 

indícios de que o material teria sido distribuído a partir de Aracaju e por ordem 

de servidores estaduais, outras testemunhas afirmam desconhecer a origem 

das cartas.

Ademais, ainda com relação às testemunhas que sugeriram 

que as correspondências teriam partido de órgãos da rede pública de ensino, 

não o afirmaram com convicção, mas apenas por "ouvir dizer". Apenas 

Adenhlson Alves Maciel, coordenador-geral do curso pré-vestibular onde foram 

entregues as cartas com propaganda eleitoral deixa transparecer, em seu 

depoimento, que seu partido, "o governo ou secretário" teria determinado a 

distribuição, sem, no entanto, afirmá-lo categoricamente. 

No entanto, não há nenhuma outra prova que comprove a 

responsabilidade dos recorridos. 

III - Conclusão 

Ante as considerações expendidas, conclui-se que, quanto ao 

alegado custeio das correspondências com dinheiro público e à 

responsabilidade dos recorridos pela distribuição das cartas na rede pública de 

ensino, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para reconhecer a 

prática das condutas vedadas no art. 73, 1 e II, da Lei n° 9.504197, não sendo 

possível entendimento em contrário com base em meras presunções, motivo 

pelo qual o acórdão recorrido não merece reparos. 

No que se refere ao acesso ao banco de dados da Secretaria 

Estadual de Educação de Sergipe para fins de distribuição de propaganda 

eleitoral, os próprios recorridos reconheceram-no em sua defesa. Assim, o 

então governador, aqui recorrido, acessou as informações cadastrais de ali 

da rede estadual de ensino.
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No entanto, reafirmo que embora a utilização de informações 

de banco de dados de acesso restrito da Administração Pública possa, em 

tese, configurar a conduta vedada no art. 73, 1, da Lei n o 9.504197, não há, 

nestes autos, provas que demonstrem a natureza do banco de dados da 

Secretaria Estadual de Educação de Sergipe - se de acesso livre ou restrito - 

o que impede a condenação dos recorridos. 

No caso, também não se cogita de abuso de poder político, 

haja vista que o número cartas distribuídas aos alunos - sejam duzentas sejam 

quinhentas - mostra-se inexpressivo diante dos cargos em disputa (governador 

e senador), razão pela qual não reconheço a potencialidade, sem prejuízo da 

análise da conduta na seara própria. 

Forte nessas razões, nego provimento ao recurso ordinário. 

É o voto.

VOTO (vencido em parte) 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhor 

Presidente, peço vênia à eminente relatora para divergir, em parte. 

Parece-me que o acesso do governador ao banco de dados foi 

irregular; não digo o ato de enviar as cartas, por não ter ficado demonstrado ter 

sido ele quem o fizera. Sua Excelência, a eminente relatora, considera-o até 

irregular, porque o governador se valeu de sua posição para obter, de maneira 

informal, acesso ao banco de dados. 

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Mas deixa essa 

impressão curiosa. Ele diz que não fez as cartas, mas reconhece que teve 

acesso ao cadastro. 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: De qualquer 

maneira, parece-me que tão somente o acesso irregular já configurai 

conduta vedada do inciso 1 do artigo 73 da Lei n°9.504, de 1997.
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A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI (relatora): Mas, 

quando ele se refere a acesso, diz que qualquer outro candidato poderia ter 

acesso a esse banco de dados, e não o fizeram. 

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Mas ele não 

demonstra que outro candidato, ou ele mesmo, tenha tido acesso ao cadastro 

publicamente. Não foi nenhum correligionário, ou membro de algum comitê, 

por exemplo, que fez algum requerimento oficial ao órgão responsável para 

obter acesso ao cadastro. 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhor 

Presidente, minha preocupação é no sentido de que não assentemos que um 

administrador público - no caso, o governador - pode fazer o que quiser em 

relação à administração pública, como ter acesso a banco de dados, devido ao 

cargo, utilizá-lo, e não acontecer nada. 

Penso que, se ele poderia ter acesso como qualquer um, 

deveria obtê-lo oficialmente, por meio de requerimento. Não é por ser 

governador que ele tem posição melhor que a dos outros. Se os outros 

quisessem ter acesso ao banco de dados, teriam que requerê-lo e, 

eventualmente, pagar taxas. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: O enquadramento 

seria em que inciso, Ministro Marcelo Ribeiro? 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: A minha ideia é 

de que seria no inciso 1 do artigo 73 da Lei n° 9.504/1 997, que dispõe: "ceder 

ou usar em benefício de candidato, partidos políticos ou coligações, bens 

móveis ou imóveis [ ... ]". No caso, dar-se-ia uma análise mais abrangente para 

"bens móveis", mas não para cassar o mandato. Eu aplicaria tão somente a 

multa.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Eu sei. Mas o 

enquadramento fica difícil, porque nem no inciso II desse dispositivo, que 

cogita de materiais ou serviços... 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: O mci 

aplica-se a casas legislativas.
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Penso que, quando a lei menciona "usar bens móveis ou 

imóveis", não quer dizer apenas usar uma cadeira, uma mesa; utilizar um 

cadastro é muito mais do que usar uma cadeira, ou seja, pegar uma cadeira da 

administração pública e levá-la para o comitê é muito menos grave do que ter 

acesso a informações privilegiadas e utilizá-las. Podemos interpretar a lei 

dessa forma.

É claro que eu não cassarei o mandato de um governador ou 

de um senador por causa de um fato como esse, mas aplicar uma multa é ser 

didático, para mostrar que não se pode fazer uso de informações privilegiadas. 

Divirjo, então, com a vênia da Relatora, apenas para prover 

parcialmente o recurso, a fim de considerar incidente o inciso 1 do artigo 73 da 

Lei n° 9.50411997 e, consequentemente, aplicar multa no valor de quinze mil 

UFIR. Esclareço que a lei permite a fixação da multa entre cinco a cem mil 

Ufirs.

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: O Ministro 

Marco Aurélio estava lembrando o inciso II. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: O inciso II 

pressupõe material ou serviço. No caso, serviço tem o sentido de trabalho, não 

o lançamento de mão de um fichário ou de um cadastro. 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Mas o serviço é 

um cadastro custeado pelo governo. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: O sentido técnico 

- o preceito sempre foi tomado assim - é o de serviço em termos de trabalho 

desenvolvido, ou seja, colocar mão de obra do Setor Público em prol de uma 

candidatura.

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Vossa 

Excelência tem razão em relação ao inciso II, que registra "que excedam as 

prerrogativas consignadas", ou seja, refere àqueles casos típicos que têm 

direito a usar um tanto e que não pode ser mais do que aquilo. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: O enquadramento 

no tipo legal é difícil. Ninguém aplaude o procedimento, mas chegar-s e—à^
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imposição de multa sem enquadramento - que não seja extensivo quanto ao 

preceito - em um dos incisos do artigo 73 fica difícil, como ressaltou a Ministra 

Nancy Andrighi.

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: A meu ver, o 

inciso 1 comporta essa interpretação, pois interpretação do dispositivo contrária 

seria restritiva, e não estrita. 

Faço interpretação teleológica do dispositivo: "ceder ou usar 

bens móveis". Se pego uma cadeira do serviço público e a levo para o meu 

comitê, estou sujeito à multa; se pego um cadastro, utilizo-o e obtenho os 

dados - provavelmente até imprimiu etiquetas - para fazer propaganda 

eleitoral, para mim está abrangido. 

Então, aplico a multa de quinze mil Ufir. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO GILSON DIPP: Senhor Presidente, 

acompanho a Relatora. Também não vejo como enquadrar nos dispositivos 

legais a conduta, que não é elogiável, mas que é um fato que não pode ter a 

repercussão...

ESCLARECIMENTO 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI (relatora): Se 

Vossa Excelência me permite, quero ressaltar um ponto: não há prova do uso 

desse cadastro.

O SENHOR MINISTRO GILSON DIPP: Ele não confessa? 

prova do uso.

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI (relatora): Nãc
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O SENHOR MINISTRO GILSON DIPP: Haviam confirmado 

que se utilizaram do cadastro. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI (relatora): Só por 

ouvir dizer. Não há nada confirmado neste processo. 

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Os recorridos 

não confessam que se valeram desse cadastro? 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Pelo que 

entendi, eles teriam dito que qualquer um poderia ter tido acesso, como eles 

tiveram.

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGI (relatora): Não há 

provas. A resposta que ele deu foi a de que qualquer pessoa que quisesse 

usar o cadastro poderia usá-lo. Essa foi a resposta do governador. 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Ele nega que 

usou?

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI (relatora): Não há 

afirmação alguma. 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Há aquele caso 

em que divergimos, eu e o Ministro Arnaldo Versiani. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI (relatora): O 

acesso é aberto, Ministro Marcelo Ribeiro. 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Nós entendemos 

que há de haver a negativa. A parte contrária afirma "houve o uso". Se ele se 

defende dizendo "qualquer um pode usar", está admitindo que usou. Isso 

consideramos em um outro caso, porque ele tem o ônus de negar, pelo menos: 

"não usei". Se ele não diz que não usou e apenas afirma que qualquer um 

pode usar, o fato é incontroverso. 

O DOUTOR ADMAR GONZAGA NETO (advogado): O 

cadastro do governo do estado está, inclusive, acessível à Associação dos 

Estudantes, é utilizado para a concessão daquela meia passagem; é um 

cadastro aberto. A questão de dizer que não usou do governo está escIare
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O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Nesse caso, as 

questões de fato mudam muito, variam. Se não houve negação do uso do 

cadastro, entendo que foi utilizado, pelo menos para efeito processual. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Não teria veiculado 

que qualquer um poderia utilizar, ante o princípio da eventualidade? 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Mas é preciso 

negar que usou, certo? Se ele é acusado de usar... 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Se ficasse 

demonstrado que realmente utilizou... 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Mas se é 

afirmado pelo autor que ele usou, para tornar o fato controvertido, ele tem que 

negar. Se não negar, é fato incontroverso. 

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Pela alegação, 

entendi que o que ele diz é mais. Ele diz que qualquer um poderia ter 

requerido. E ele obteve sem requerimento. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Aplicaria a revelia em 

matéria eleitoral, Ministro Marcelo Ribeiro? 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Não é revelia. 

Aplicável a revelia, sem dúvida seria. Só não se aplica, na seara eleitoral, os 

efeitos da revelia de modo automático. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Mas para impor 

uma sanção - porque a multa o é - sem enquadramento... 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Baseei-me, 

Ministro, no voto da eminente Relatora, que reconhece que o acesso foi 

indevido, mas que não seria conduta vedada. Sua Excelência diz isso. 

Apoiei-me, então, nos seguintes pressupostos: primeiro, houve acesso; 

segundo, o acesso foi indevido. Assim, é verificar se há algum inc 

73 que seja adequado a esses fatos. Entendi que o inciso 1 se aj 

se os fatos não forem esses, muda tudo.



A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI (relatora 

autos não há isso.
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VOTO (vencido em parte) 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhor 

Presidente, reconsidero meu voto. Baseado no que está posto, ou seja, em 

que houve acesso ao cadastro e que foi indevido, entendo que configura a 

conduta vedada do inciso 1 do artigo 73 da Lei n° 9.50411997e aplico a multa 

de quinze mil Ufir.

VOTO (vencido em parte) 

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor 

Presidente, peço vênia à relatora, em parte, para acompanhar o Ministro 

Marcelo Ribeiro. Entendo que realmente o cadastro deve ser tratado de 

maneira abrangente, como bem móvel, e que o recorrido usou um bem móvel 

da administração em seu benefício. 

Compreendi que o recorrido obteve acesso privilegiado. Se o 

cadastro for eventualmente público, realmente não há o que se discutir. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI (relatora): O 

acesso é público. 

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Mas, por tudo 

que entendi, ele mesmo disse que não seria propriamente público. Seria 

público no sentido de que qualquer um poderia requerer esse acesso. Ele não 

requereu esse acesso. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Ainda não procedi 

à leitura da contestação, mas, pelo cabeçalho do item "mérito", está 

consignado: "prestação de contas, bem público não utilizado". 
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O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor 

Presidente, penso que as condutas vedadas foram criadas desde 1997 com o 

propósito salutar de impedir que o administrador - no caso, o governador era 

candidato à reeleição, mas não é preciso sequer ser candidato à eleição -, 

pelo mero fato de ocupar cargo público, se valha de cadastro, mesmo que seja 

público, de forma privilegiada. Por isso o caput do artigo citado dispõe que são 

"proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas 

tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos 

eleitorais".

Com a devida vênia, os autos não dão elementos suficientes 

para demonstrar que, talvez, outras circunstâncias possam ter ocorrido, mas 

entendo que, sob esse ponto de vista, se trata de aspecto didático que a 

Justiça Eleitoral deve empreender com relação a esse tipo de conduta, em que 

há, a meu ver, o reconhecimento expresso, ou, como o Ministro Marcelo 

Ribeiro afirmou, não há negação da conduta, qual seja, a utilização de bem 

público, que é o referido cadastro. 

Se ele quisesse, poderia requerer o acesso ao cadastro por 

meio de outra pessoa ou do comitê - se o acesso fosse público, poderia até 

estar divulgado na internet. Por que ele recolheria esses dados de forma 

privilegiada, valendo-se do cargo que ocupava, como governador de estado? 

Peço vênia, em parte, para acompanhar a divergência. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhor Presidente, 

ouvi atentamente o voto da eminente Relatora e Sua Excelência não afasta, 

em tese, a incidência do dispositivo. É importante que isso fique bastante claro. 

Então, acompanho a eminente Relatora porque, como disse 

Sua Excelência, não logrou a Procuradoria Eleitoral produzir prova da 

utilização desse bem público em favor da candidatura dos recorridos.
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Não entro na discussão relativa a respeito da aplicabilidade do 

uso de cadastros como algo vedado, ou não, pelo artigo 73, inciso 1, como 

fizeram os eminentes Ministros Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani, que 

abriram divergência. 

Estamos aqui a decidir, acompanhando a Relatora, que, em 

tese, esse tipo de conduta se enquadra no inciso 1 do artigo 73, mas não houve 

aqui a produção de prova e não posso presumi-ia. Não posso presumir que, do 

ponto de vista da potencialidade de acesso àquele cadastro, o recorrido obteve 

o cadastro desta ou daquela forma. 

O processo eleitoral é matéria de Direito Público e é necessário 

que quem alegue prove, e não houve a prova: não há falar-se que a defesa 

deveria ter feito uma prova negativa. 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Não alego isso, 

Ministro. Ele deveria apenas negar e dizer que não o fez, que estaria negado, e 

o fato seria controvertido. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Ele contestou, 

Ministro Marcelo Ribeiro. Estamos em matéria de Direito Público, não podemos 

aqui aplicar sanções gravíssimas, em matéria de Direito Político Eleitoral, sem 

haver provas nos autos. A eminente Relatora deixou isso evidente. 

Por isso, com a vênia dos votos dos eminentes Ministros 

Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani, acompanho a eminente Relatora. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 

(presidente): Também acompanho, com a devida vênia, o voto da eminente 

Relatora. Concordo tanto com o Ministro Marcelo Ribeiro quanto com o 

Ministro Arnaldo Versiani, que alegam que o uso de cadastro público é cor 

vedada.



Acompanho a Relatora para negar provimento ao recu
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A utilização do cadastro do SUS, por exemplo, que é cadastro 

que tem centenas ou milhares de integrantes, que claramente favorece aquele 

político ou candidato que o utiliza em proveito próprio ou de terceiros. Essa 

atitude é, inequivocamente, a meu ver, conduta vedada. A Corte está 

repudiando esse tipo de comportamento e dizendo que é enquadrável na 

legislação de regência. 

No caso, a meu ver, ficou muito claro, do voto da Relatora e 

também da sustentação oral da tribuna, com a devida vênia do representante 

do Ministério Público, que a prova não é suficiente para esse enquadramento. 

Aliás, tenho em mãos algumas anotações que mostram que o único dado 

comprovado inequivocamente e que consta do acórdão do Regional é que os 

representados confirmaram em sua defesa que o candidato João Alves Filho, 

com seu comando de campanha, confeccionou as cartas para serem 

distribuídas a estudantes como forma de fomentar sua campanha eleitoral. 

Agora como foram obtidos os endereços e distribuídas as 

cartas não há nenhuma prova mais consistente, segundo apurei do 

substancioso voto da eminente Ministra Relatora. 
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EXTRATO DA ATA 

RO n° 4818-83.2006.6.25.0000/SE. Relatora: Ministra Nancy 

Andrighi. Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorridos: João Alves Filho 

e outra (Advogados: Admar Gonzaga Neto e outros). Recorrido: Democratas 

(DEM) - Estadual (Advogados: Eliane Reis de Meio e outro). Recorrida: 

Coligação Sergipe no Rumo Certo (Advogado: Admar Gonzaga Neto). 

Usaram da palavra pelo recorrente, o Dr. Francisco Xavier e, 

pelos recorridos João Alves Filho e outra, o Dr. Admar Gonzaga Neto. 

Decisão: O Tribunal, por maioria, desproveu o recurso, nos 

termos do voto da relatora. Vencidos, em parte, os Ministros Marcelo Ribeiro e 

Arnaldo Versiani. 

Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes a 

Ministra Nancy Andrighi, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli, Gilson Dipp, 

Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em 

exercício, Francisco Xavier.

SESSÃO DE 10.9.2011*. 

* Sem revisão das notas de julgamento do Ministro Ricardo Lewandowski.
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