
SENTENt;:A N. 254/2017

345~ Zona Eleitoral de Vinhcdo
Autos n° 1-92.2017.6.26.0345

,
Demandantc: Estanislau Steck e Dlreloria MUjlCIPal do PHS
Dcmandado: Nicolau Finamore Junior c Neils 1AntonIo Orestes de Oliveira

VIstas.

I

Cuida-sc de a~aode impUgn~~iiO de mandato eletivo atraves da qual a
parle demand ante pretcnde a cassa~ao do registro de candidatura e a inc1cgibiliu<ldc das
demandados au argumcoLOde ahuso de poder ccon6mico, condutas de corrup<;ao c
conduta fraudulenta. Segunda a inicial, as demandados: (a) inauguraram
fraudulenlamcntc unidades de terapia illtcnsifa na Sanla Casa de Louvcira, anlr.:s do
perfocto vcdado de campanha, para utilizar 0 fa 0 em sua propaganda; ap6s a inaugurar;ao,
todo 0 maquimirio da UTI roi Tcmovido; (b) c ncorreram para a distribui'i:ao indevida de
propaganda partidaria no perfodo vedado de c<lmp<lnha.

Em conlcsla~ao, as demandados ~uscitaram preliminarcs de decadcncia e
incompetencia do juizo. No merito, qcgaram 0ifatos alcgados no argumento de que: (a) a
Santa Casa c institui~ao privada que reccbe s bsidios do Pader Publico; a inaugura~ao
dos lcilOS de UTI, foram convidadas diversas utoridades, enlre etas, as demandados; os
alas narrados [oram pral'icados por panicular s e nao possucm qualquer rela~ao com as
eleic,:6es; (b) naa hauve propaganda indevida na con[c~iia das revistas, mas propaganda
panidaria (fls. SlnS).

o Ministerio PLlhJico apinoJ pela rejei910 das preliminares e pela
designa~ao de audiencia de instru«aa e jUlgam1nta (t1s. 1211126).

Durante a instruc;ao, Coram inquiridas dllas testcmllnhas (fts. 131/164).

As parIes se manifcslaram em aJegac;6es finais, reiterando as posic,:6es
anleriormcnte expostas. 0 Minislcrio Publico SF manifestou pela procedencia do pcdiuu.

Eis 0 relato do necessario. I

Passo a fundamentar e dccidir.

Decadencia. Nao houve deca.dencia, porquanlo, como jn. padficou ()
TSE, Q prazo para a propositura da AIM t se prorroga ram 0 primeiro dia uti!
suhscquente a data do vencimento, sempre ue esta se der em dia no quaJ nao ha
expedienle ordinario I. Rcjeilo a preiiminar.

1 AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE INSlf~RUMENTO' Ac;,Ao DE IMPUGNA<;Ao 0
MANDATO ELETIVO PRAZO DECADENC AL ART. 184 DO epe APLlCAc::A
01SS1DI0 JURISPRUDENCIAL SUMULA Nn 8 /STJ. OESPROYiMENTO. 1. 0 prozo para
propo~llura da aqao de lmpugJlfH;aOde manuato de ivo suhmclc-sl: as regras do art. t84 e § 1", II
epe, prolfogando-se para 0 primelfo dIU uti! segur Ie se 0 Lermo fmal cau em fenado ou d1a em
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Competencia. Como ja liverno.') a oportunidade de decidir nos AulOS nO
660-38.2016.6.2fdH45, aqui nao sc debale os limites legftimos do aLa de propaganda
instiwcional pOT agentes publicos, mas 0 abuso de dircitu de um partido poliliw em
lornar publicas suas rcaliza~Cles a irentc do Municipio. Por Dutro, nada impede que a
invcstiga~iio alcance fatos antcriorcs a pr6prio rcgislro de candidatura, ou seja, 0

momenta do ala c imperLinenle para 0 fim de delerminac;;ao da compclencia. Basta que de
seja apto a dcscquilibrar 0 pleito clcitoral2

Passu au meritn.

Instrm;ao. Durante a instr,uyao, foram inquiridas duas tcstcmunhas.
:

Renata Ferreira dos Sarl/os con(ou que, dias ap6s a inaugura<;ao dos
kilos de UTI, conversou com uma pesso que se queixava que a irmao precisava de um
leito e nao havia nenhum em funcionam oto oa Santa easa. Essa pessoa parlicipotl das
denuncias .na tclevisao enos jornais sphre 0 fato. C01ltOU que rccebeu fotos par
aplicalivos de mensagem demonstrando que a UTI estaria desmontada. Acrediw (Jue 0

demandado nao participou da organiza~ao. Nao viu os demandados utilizando 0 material
na campanha. Ate a dala de hoje, as kilos, embora inaugurados no passado, nao
funcionilm.

Walter Wacheisk de S01(zq trabailla como conl<ldor para os demandlldos e'
para 0 partido ao qual eles sao filiados. fS revistas imp'ugnadas foram produzidas com
verba do rartido e serao objclo de presta~ao de conlas pr6pria.

I

Eis os fatos apurados durarte a instrll(;;ao.
i

Causas de pedir. A partll1emandante prctcndc a procedencia do pedido
formulado argumcntando em torn a de d as eausas distintas. Cad a uma delas deve ser
analisada em sepaTado.

1. InaugunH;ao de lcito em UTI - fraudc t!leitoral. Duas quest6es
disLintas devem seT cnmpreendidas em relat;ao a esta causa de pedir. De inicio,
precisamos determinar sc <I conduta se enquadra a hip6tese normativa defraude eieiroral.
Em seguida, positiva a resposta, ha de seJ'nqumT quanto it partJcJpa~£io dos demandados
na pratlca desse lato.

1.1. Fraudc eleitoral. Tnbunal Superior Eleitoral Ja paci licoll a
entendimento de que a fraude a que alude'o art. 14, §IO, da Constltllu;:ao Federal, "nao se
deve restringir -aqucla sucedida no exato momenta da vo\ao;;:iloou da apura~ao dos votos,
podendo-sc conngurar, lamborn, por quallcr arlificio ou ardil que induza 0 eicilor a erro,

!

que nao haja expedientc normal no Tribunal. Precedentes. 2. Estanda 0 enlendimcnto da Corte
Regional em consonancia com a jurispruden~"iadestc Tribunal, illcide, por analogia, a tear do
Enunciado nO 83/STJ. 3. Agnwo regimenta dcsprovido. (Agravo Regimemal em Agravo de
Instrumento n" 11349, TSE(Se, Rel. Marc 10 Henriques Ribeiro de Oliveira. j. 04.11.2010,
unanime, DJe 30.11.2010).
2 TSE, Ag. no RO 1.466(RL, Rei. Min. RicarJ~ Lewandoswki, Dlc 25/06(2009.
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com possihilidade de inOuenciar sua vontlde no momenta do voto, favorecendo
candidato au prejudicando seu adversario").

Ohviamente, nao sc dispensa ~ potencialidacle lesiva da conduta. 0 ata
fraudulcnlO deve ser de tal monta que scja can

l
33Zde alterar 0 rcsultado cia elei~ao. Como

destnca com precisao GOMES:

Frise-sc que tanto 0 abuso de pader econ6mico quanta a
corrup9ao e a fraudc devem leT por dc~idcralO a indevida influencia nas t:lei~/)es,
no processo e1citoral Oll em seus resultados, de sofie a macular a sinccridade do
p[cito c a soherania da vontade pop lar cxprcssa nas urnas. Por isso, lem-5e
exigiC\o que as cvcntos considcrado' apresentem aptidiio au potencialidade
lesiva, isto c, sejarn de tal magni ude au gravidade que possam refir a
normalidade au a legitimidade das c1 i,,;{)es.Nao ha mister seja demonstrado a
real tiesequilibrio do plcito, isto C, ue os eleitores efetivamente votafam ou
dcixaram de votar em detcrminado qandidato em vinutie dos [atos alcgados.
Mesmo porque 0 estabeiecimento dessa rela~ao causal seria impossivel tendo em
vista 0 segredo do vola. A aptidao lesiva nao se encomra necessariamcnte
vinculada ao resultado quantitativo das elei~6es, mas 11sua qualidade. Nesse
diapasfto, 0 inciso XVJ, art. 22, da LC no 64/90 esclareee que, "pam a
configura~ao do ato ahusivo, nao sef,l/ considerada a potencialidade de 0 falo
a/term· 0 resullado da elei~ao, mas a enas a gravidade das circunstancias que 0
earacterizam". 0 que importa realme te e a exisH!ncia objetiva clos evenlos, a
gravidade deles e a prova' de su potencial lesividadc a normalidade c
lcgilimidade do process() deitoral, benf que a present(; norma almeja proteger4.

Em tese, inaugurar falsamente leitos de unidade de lerapia illtensiva, em
urn p,lfs tao carente de recursos na area da saude, pode caracterizar fraude eleitoral. Esse c
um fato rc1evante capaz de interferir na manif4sta~ao de vontade do eieitor, que e levCldo
a erer, exalamente pOTquea Santa Casa recebe Irepasse de vaJores do Poder Publico, que a
Adl11init:llra~aOPublica concorreu de alguma r rrna para as melhorias no hospilal. Nesle
caso concreto, a eren.:;a tern ainda maior s fundamenlOS, porquanto no local da
inaugurar;ao foi fixada plaea afirmando que a "instalar;oes da UTI foram construidas e
equipadas eom 0 apoio da Adl11inistrar;ao M nieipal". A Illesma plaea raz eonsignar 0
nome dos demandados como os responsavci, pcln repasse dos recursos5. Finaimenle,
como fie vera com maior c1areza abaixo, 0 dbmandado Nicolau - prefeito candidato a
rcclei.:;no - fez propaganda em redc social sobrb a inaugura,:;,\o.

3 TSI;, AJ nO 4.661, AconHiode ReJal0r(a) Min. Fe I ando Neves da Silva, Publicat.;ao: OJ - Diario
de justi~a, Volume I, Data 06lOR/2()04, Pagina 162. No meSnlOsenlido, 0 TSE tarnbem se
manircstou que "eonceito da rra,Lde,para fins de abimento da a<;iiode irnpugna-;iiode mand,llo
eletivo (arl. 14, §1O,da Constitui~iioPcderal), e ab rto e poclc cnglnhar Indas as situar;:6esern que
a normalidade das eleit.;ocs e a legitimidade () manJatn cJcliVQsao afetadas por ar.;6es
fraudukntas, inclusive nos casos de fraudc a lei. inadmissiio da AJME, na esp6.:ie, i.Icarrelar~
violayao ao direito de afao e a inafastabilidade cia urisdiyao" (Rccurso Especial Eleitoral nO1 9~
Ac6rdao, Rdator(a) Min. Hcnriquc Neves Da Silva, Publicar.;ao: DIE - Diario de just ·a\
clclrclnico,Data 21/10/2015, Pagina 25-26). ' ,
4 GOMES, Jose 1airo. Direito Eleitoral. 12"ed. Sao Paulo: Atlas, 2016, p. 678. ,/
')Arquivos de imagem: "fnUllgura.yaoUTl(30).jpg" ~ "Inauguravao UT1(31).jpg".
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A' ] I "']]' j'SSlm, no p ano puramentc normallvo, e passive re aClonar os atos
narrados na inidal it hipOLCSCda regra qut pune 0 comportamentn fraudulenlo. Agora ha
de se analisar se ha provas ciaparticipa~fio,dos demandados na iraude. ,

1.2. Participa.y:lo dos de~andadOS na frande. A tese aprescntada pclos
dcmandante..<;C <l de que as dcmandados,1 em fraude cleitoral, (;onCorrcram para a falsa
innuguf<u;;5.ode leilos de UTI. TIes seri1m as principahs indicios da parLicipao:;aodos
demandados: (i) a inaugura($fto urn dia a~tesdo infcio da veda~ao legal para campanh<l
cleitoral; (ii) 0 dcmandado Nicolau compareccu ao fato c repercutiu-o em redes sociais;
(iii) as icilOS foram imediatamente desmOlhados ap6s a cerimonia. A lese de defcsa e a de
que a Santa Casa e uma instituis;:ao priv'ada e nao e possive] eanear aos dcmandados
quaisqucr falos refcrentes a sua geslfto. I

Nesses termos, vc-se con) dareza que a alegagao de que a inaugura<;fio
nau foj 5ucedida do cfetivo funcionamento do localniio C controvertida, ou seja, as pan~
concordam que 5e fez uma cerirnonia r1ra inaugurar algo que nan cstava pronto para
funcionar. As partes tambem concordam que a daL" dn inaugura<;ao se deu no limite da
dala para a inaugura9fio de obras. A contn1versia e ponlua!: determinar se os deruHndados,
de alguma forma, concorreram para 0 falo;

o tesle disponivel para a Jmllise da veracidade das teses falieas das paries
e 0 chamado teste de coed2ncia narrativp. 0 que torn a uma hist6ria plausfvel c a sua.
coerenci<:l intema avaliad<l a pmLir dos meios de prova dispolllveis no processo. Ela c
como urn quebra.-cabes;:a cLljas pe~as se e~caixam perfcitamcnte, onde nao cxiste nenhurn
raiD capilz de levanlar a possibilidadc logica de uma duvida razoilve16• A coerencia
narrativ<l, porlanto, funciona exatament'j como urn teste de verdadc, ou de verdade
provavel, sobre as proposi<;6es apresendldas pclas partes sobrc eventos c coisas que
ocorreramno passado. A proposigao que fatisfizer cerlas condig6cs de verdade pode ser
considerada, ao menos dentro dos limiles (10 processo, a vcrdadeira sabre a realidade das
coisas (crnbora nunca sc possa ler cerlc2ja absolula disl:io). E digna de maior cr6dito a
reconstru<;ao do passado que: (a) nan pos~uir inconsistencia 16gicas inexplicaveis atravcs
dos meios de ~rova; e (b) eSliv~r _melhor rxplic~da em termos causais ou mo:ivaci~nais.
Se houver malS de lima proposigao cocrelnte, ha de se optar pcla que cumpnr de lonna
m<tissubstanliva algum desses dois rcQuiSi'Os7.

A analise da prova introduzida nos aulos, a partir de urn leste de
cocrcncia narrativa, leva ~lineg{tvel conc~usao de que as demandados concorrem para a
pnitica da fraude. Vcjamos. A faJsa inaugura<;ao se deu as vesperas do inicio da veda~ao

I
6 MACCORMICK, Neil. Legal Reasoning a,d Legal Theory. 2nd ed. Oxford: Oxford University
Press, 1994, p. n. :
7MACCORMICK, Neil. Rhetoric and the Rr1e of Law. Oxford: Oxford UniversiLy Press, 2005,
pp. 226n. Como adverLc 0 aulor, dois sao os principios imporlantes para a avaliar,:ao da coerencia
narraLiva. 0 primciro - chamado de prindpio1da causalidade universal - sUsLenta que tudo 0 que
aconLece pode ser prima facie cxplicavel em termos de alguma causa nao posterior ao evcnto que
se explica. 0 segundo- chumado de prim.:ipib da motiv<l<;5.orllcionaJ -- sListenla que as dccis6es
humanlls sao baseadas em raz6es para agir. ~ inleressanle dcslllcar que cste segundo principio c
UlTIa excc<;iio parcial ao primciro. Se urn evcnto pode ser cxplicado em termt)s de uma dedsiio quo.:
o provocou. nal) existe a neccssidm.io.:de exp\lcar essa deCISaOem lermos de outras causas, mas
apenas em LermllSde ru£oes (embora nao sCJa tmpossfvcl reallzar uma reconSlru<;iio s6cJO-hlstonca
da lonte LIdS raziics indlvlduai~ para uglr) <:de, p 222).
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de i_naugura<;;aode obras. 0 Pader Publico concorreu para 0 custeio da UTI. Os
demandados parliciparam aa inallgura~ao. Foi fix<tdaplaca com 0 nome dos demandados
como responsaveis pe/os leitos. 0 demandauo Nicolau postou em rede social a
inaugura~ao, c1aramentc buscando colher as i frutos eleitorais. Nessc ponto, veja-se 0

conteudo da publicagiio: i
SAUDE PUBLICA DE ALT NivEL DE COMPLEXIDADE PARA
TODOS

A saudc publica de Louveira 5ta cada vcz mais pr6xima do que ofcrece
as melhores e mais avangados 'cnlras medicos do pafs.

Nesta semana cnlrou em fun ionarncnto a primeira UTI du Irmandadc
Santa Casa de Louveira. 1m lantada com recursos da Prefeitura, 0
cspago foi cquipado com equi amenlos de ultima gcragao, similares aos
cxistentcs nos mclhores hospi ais particulares, como a Strio Libancs e 0

AJbert Einstein. !

i
Para se fer uma ideia do quanto a sande IHiblica municipal csta
avancando, uma cidade como Louveir<l, segundo dirctrizcs do Ministt~rio
dll Saude, poderia ler apenas tres Icitos de UTI. Porem, para garantir
major agilidade e el'icienci~ ao tratamento medico, oferccido aos
moradores, nos fizemos os investimentos necessarios para que fossem
im lantados 05leitos de'UTIla oi em nossa cidadeB

•

Nesses termos, a versaO fali 'a narrada pclos demandanles c a mais
c()erenle e deve ser considerada a correta. Nfl hit como negar que, no minima, as obras
para a instala~ao da UTI atrasaram e os oema dados, na data Jimite para a inaugura!i;ao,
cancorreram para que a solcnidade fosse a tccip<Jua. E1cs, entao, para intluenciar a
vontade do e1citorado em lema de enorme ,.ensibilidade, concorreram para fraudar a
inaugura<;ao, 1'azendo passar pOTverdadeira rna siLua<;ao1'a1sa.Com isso, pretenoiam
inequivocamente angariar as louros eleilorai~ de um lrabalho que ainda nao estava
ultimado. Gutra versao carece de qualquer coerencia narrativa.

I

Gutra ponto que merece destaquc c a utiliza~ao de redes sociais para
disseminar a inaugurac;ao falsa. E praticamente imposslvel mensurar a quantidade de
cJcitores que foram expostos it fraude, mas 6 dcsncccssario, considerando 0 disposto no
inciso XVI, art. 22, da LC no 64/90, qualquer elermimH;ao cxata. Para a procedcncia do
pcdido, basta reconhecer a potencialidade lesiv e cia c inegavel.

Nao se ignore que a ale a<;ao de que os leitos cntraram em
funcionamento passadas uma ou duas sem' nas da inaugura<;ao (0. 1(9) carece de
demollstra!i;ao concrela. Trata-se de PropOSi~~'() de fala que dcveria leT sido objeto de
prova. Ademais, a prova nos aulos C no senti 10 conln1rio. A testemunha Renata contou
que ate hoje a UTI nao esla em funcionam nto. Fin~llmcntc, os demandados tivcram
?portunid~de de arrolar todas as ~essoas 9 c de algum~ forma :onco~reram p~ra a
tnaugurac;ao, esclarecendo todos os tatos perlillicntcs a qucstao, mas nao 0 flzeram. Na~se

~Grifamos. A pubJic<u;;ao[oi comprovada pe/a reportagcm kita pcJa TVB e esta no mom to
00:42 do arquivo de video juntado aos autos pelos demandanles. A veraddade da poslagem nih
infirmada na defcsa e, par esse motivo, presume-sc yerdudeira.

I
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ouviu uma lioiea pessoa do comili~ de g~SlaO da Sanla Casa. Nao se OtlVlU urn unico
medico que ali trabalha.

Em sarna, hoave [caade eti''''"l e os dcmandados del. partieipacam.

2. Propaganda indevida - abuso de poder economico. Em rela~aoa
essa scgunua causa de pedir, ,itt livcmos a oporlunidadc de anaJisar a quest50 de forma
exaurientc nos autos nO660-38.2016.6.2~.o345. Porque as ralas aqui analisfldos 5rl0 os
mesmos que decidimos naquc1cs autos c,l ainda, porgut! nao sc apresentou [aLo jurfdico
capaz - em nossa opiniao - de infirmar! as leses ali lan~adas, aqui nos limitarcmos it
lranscrevcr aguela dccisao. Nao fal. sentidf parafrascar 0 que ja foi dila.

"3. Rcvistas. Em apertadalsfntese, as dcmandados apresentaram Ires tescs
de defesa: (1) a compclcncia para a analisc do tema pertencc a Justic,,:aE,.,>tadual;(2) 0

partido polilico se limitou, com as revistar, a preslar eontas de sua atua~ao a popula~a();
(3) nao ha abuso de poder econ()mica, p~·s os valares foram exclusivamenl0 suportados
peln partido pnHtico e a condura na possui gravidade ncm potencialidade de
desequilibrar () pleito. Cada tese sera anali ada em scparado.

3.1. eompetencia. De linicio, ha cle se rejcitar a tese inovadora
apresentada em a1cga9oes finais, no scptido de que a viola~ao ao art. 37, §1°, cia
Constituic,,:iioFederal em periodo anterior ~ propaganda apenas pode ser apreciada pela
Juslic,,:aEstadual. Dais sao os argumentos.

Por urn lado, aqui nfm 5e debate os limites legitimos do ato de
propaganda instiludonal por agcntes pUblieos, mas 0 abuso de direito de urn partido
polftica em tamar publicas SU~IS realizaf'·oes a frente do Municipio. Por outro, nada
impede que a investiga~ao alcance [atos anteriores ao pr6prio registro de candidatura, ou
seja, 0 momento do ate c impertincnle pa 0 fim de dClermina~ao da compctencia. 13asla
que cIe seja aplo a desequilihrar 0 pleito e~eitora19.

3.2. Limites da propag.nda partida ria. A tcse de que a revista se
limitou a prestar conlas a populac,,:aosabre os scrvil.;os prcstauos pelo partido a frenle do
Exccutivo municipal encerra a premissa de que e direilo dos partidos polfticos veicular
esse tipo de puhlicagao. Em se tratando ~ exercfcio de direito, nao haveria ilicitude por
Teconhecer. A lese mercce maior pondera~ao.

A propaganda polftica 6 ~enero que engloba qualro especies distinlmi: (i)
propaganda partidaria; (ii) propaganda eleitoral; (iii) propaganda institucional ou
governamcntal e (iv) propaganda intrapart darialO. A lese da parte demandada e a de que a
rcvista desempenhou papel de propaganda partidaria e nao de outra modalidade de
propaganda 11.

I
9TSE, Ag. no RO 1.466/RL, ReI. Min. Ricardo Lewandoswki, DJc 25106(2009.
10AVALO, Alexandre (el. af). 0 IIOVO direif

J
' e!eitoral brasileiro: mmmo! de direilo e!eifural. 2"

ed. Belo Horizonte: Forum. 201 4. p. 2HO.
II A revis\a nao earacterizaria propaganda el ilOral, porque foi distrihufda durante () periodo no
qual a propaganda eleitoral era vedada; nao caraclcrizaria propaganda in~tjtueional, porque nan foi
produzida e dislrihuida pelo Poder Publico; e, finalmcnte, nao earacterizaria propagandH
inlrapartidaria, porque nao [oi distribuida aos lrliadOs, mas aos eleitores em geral.
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A analise da Lei nO 9.096/19 5 rcvcla a cxislencia de uma lacuna na
lcgisiagao eleitoral. Ali apenas sc disciplin u a propaganda partidaria em radio c
televisao. Qutros meios de comunica~ao nao foramdiscipiinados. 0 Tribunal Superior
E1citoral, em resposta a Consulta nO 1.132 DF, e'xpressamente decidiu seT licila a
propaganda partidaria em veiculos escritos, esde que sejam observadas as "vedayoes
previstas para a propaganda nas leis que disciplinam 0 Direito Eleitoral,,12. Nesses tefmos,
portanto, c Icgitimo aos partidos fazer propaganda, dcsdc que respeitados, dentre oulras
regras, os Jimitcs determinados no aT!. 45 da Ui nO 9.096/1995.,

A propaganda parlidaria, po tanto, pode ser legitimamente vciculada
apenas para: difundir as programas panidari s; transmilir mensa gens aos filiados ao
partido sabre assuntos de interesse partidario; ivulgar a posi<;;fiodo panido em rela<;ao a
temas poHtico-comunit<l.rios; c promover e dif ndir a participa~ao politica feminina. Ela
nao pode servir, sob pena de caracteriza<;ao de desvio, para divuJgar propaganda de
candidato a cargo eletivo (art. 45, §1°, indo II). Como bern dcstaca a doutrina, a
propaganda partidaria nao <Otratade propaganda de candidato a cargo detivQ au com 0

objctivo de defender intcrcsses pesso<lis. E forma de propaganda impessoal (no sentido de
que niio pode dizer respeito a uma delerminad~ pessoa), que visa possibilitar ao partido a
divulga~ao de seus ideais, de suas posic;6es in titucionais frcnlc aos assuntos de interesse
da comunidade e de suns mensagens aos filiad S,,13.

Nesses termos, h:1 de se con luir que revista integralm,ente dedicada a
exaltar os "feitos do partido" durante a gesta de seu presidcnte no posto de prefeito, e
que concorre a eiei!¥ao, sc afasta - e muito - d s lcgitimos limites do exerclcio do direito
de propaganda partichiria. 0 desvio fica ainda ais claro quando recordamos, novamcntc,
as espccies de propaganda poiflica. 0 que d partido afirrnou estar pralicancto com a
"propaganda pm1idaria" - prcsla~50 de conJas a popula~ao dos fcitos a frcnle do
Execulivo - caracteriza "propaganda institucional i!icita". Nao pode 0 partido chamar
para si 0 devcr de cumprir urn dcvcr que p£1rtence ao Poder Publico (art. 37, §1°, da
Cnnslitlli~ao Federal). Quando 0 partido assini se conduz, Se afasta dos limites legitimos
da propaganda partidaria, partidariza illdCVidat' cnte a gestao da coisa piiblica e promove
pessoalmente seu prcsidenle candidato a ree1ci -0.

Tomemos alguns exemplos da revista que bern demons tram 0 dcsvio de
finalidade de propaganda partidaria e a verda~cira intcll!¥ao de promover pessoalmente 0
candidalo it reeleiyuo. A capa ja e lima propag,anda eleitoral, pois anullcia que- "nunca se
t{:z tanto" nas areas de "saude, cdllcatyao e habitay1'iO".Ela aiar?eia que a revista mostrara
as "548 principais realizayoes que transformar~m Louveira". A pagina 12, a candidato Ii
ree1eiyao c apresentado. Na 11lanchete esta eschto: "Junior Finamore. Nunea sc fez ta11to,
por Louveira". No texto, ap6s naJTar uma ~reve biogratia do prefeito, a reportagc11l
coni;ignou:

I
12ResolllsflO TSE N° 21.983/2005. Consu[la nO 1. 32/DF, Rcl. Min. Francisco Pe',;anhaMartins.
Julg. 15/0212005, DJU 01/0412005, n. 158. Ei a cmcnta: "CONSULTA. PROPAGANDA
PARTIDARIA REAL!ZADA paR MEIO D OUTDOOR E lMPRENSA ESeRITA.
AUSENCIA DE PROIBr~Ao LEGAL. Ll ITES IMPOSTOS PELAS LEIS QUE
D1SC1PLINAM 0 DIRETTO ELElTORAL". Anot -se que, a epne;! ua consulta, a propaganda por
meio de Oil/doors ainda nan era expressamente ved da pcla kgislat;ilo eleitoral.
lJ AYALa, Alexandre (et. a[J: 0 nOl'O dire.ilo elei loral brusileiro: m(lllual de direito eleitoral. 2"
ed. Bela Horizonte: F6rum. 2014. pp. 280/281. i
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I
Visionario, Junior Finamore rcuniu uma cquipc comprometida

com 0 projcto de recuperar 0 tempo perdido e transformar a cidade, fazendo
mnito mais do que roi feito em 30 anos. E assim fez. Em menos de quatro
anos, a administra~ao contabiliza mais de 600 grandes' rcaliza~ocs que
mudaram Louveira para urna situa.;lio muito melhor.

Autos nU 1~92.2017.6.26.0345

Na lista de realiza~6es, e possivcl dcSLacar obms grandiosas em
areas consideradas prioritarias, ~omo Sa6de, Educa<;;:ii.o e Sancamcnto Basico, C

invcSlimcntos em bens e servic;(ps de qualidadc, scm contar no tratamento
acolhcdor ao cidadao, permit in 0 0 desenvoivimcnlo de suas habilidades e
pOlencialidades.

Com uma visao de futuro c urn born pianejamento, Junior
Finamor~ conseguiu que Louv ira se sobressafsse, ganhando visihilidade
nacinnai. Reccheu premios e me t;oes, sempre com dest:'que por sua vocm;:ao
cmpreendedora e transparenci nas 3fj:Oes.Alcm de conduzir a cidade com
medidas eficicntes e inovadoras Junior Finamore tamhem e hoje presidente
do, PTB de Louveira.

Como 0 prt'lprio prefeito diz "nao se pode ler a sensa~ao de dever
cumprido, e preciso manter 0 foco c avan,ar sem!)re mais", curnprindo com 0

compromisso de garanlir 0 bem-citar de todos (grifamos).,
A revisLa prosscgue, par 84 paginas, \'eccndo incontaveis elogios a

administn:l<;ao municipal. Ela fala que a administrar;;ao municipal, enquan!o ocupada pela
presidente do panido, desenvolveu sustentabilidade, gerou empregos, desenvolveu a
agriculLura, resgatou a hist6ria local, fez muito pela educao;;;ao(panl a felicidade dos pais e
alunos), cuidou da agua, fez ar;;6esde cidadania, providenciou lazer para os jovens, saude
em dobro para todos, distribuiu vaeinas, ampliou os sistemas de scguranr;;a, desenvolveu a
cultura e 0 esporte, rcorganizou 0 transitd da cidade e revitalizou bairr()s (pp. 1/47). Em
seguida, pilSSOUa ,lrfolar 548 "realizas:oes! que transformaram Louveira" (pp. 48/84). VC-
se que a pub,licayilo nii~ possui urn resqu~~io min~mo de "prop~gnnda partidaria". Ela e
uma vCldadclTa promor;;ao pessoal do prcfrO candldato it reele!'.;<to.

A data de eseolha da "p esta<;ao de eontas" nao poderia ter sido mais
"inapropriada". A revista foi distribuida e tre 29 dejunho e 2 dejullto de 2016, antes do
infcio do pcrfodo de propaganda eleitoral Resta claro que a revista encartada aos autos
nao buscava outra coisa se-nil.oexaltar a 'igura do candidato dctUandado. A publica<;ao
nao 56 antccipou indcvidamente 0 termo i 'cial da campanha eleitoral, como [oi custeatla
com recursos que escapam dos reslritos 'mites de despcsa de campanba impastos pela
legislao;;;50.Ela Lambem violOl! os limit s estrilos da propaganda eleiloral atravcs da
imprcnsa cscrj!a (art. 43 da Lei nO 9.5 11997), atraves do subterfugio de mar uma
fevista propria que prelensamenle buscav' alanlear os Ieilos do partido.

Conclui-se nes!e t6pico por!anto, que a revista se 1ravestiu de
propagandl-J parLidaria quando, em v rdade, caractcrizava vcrdadcira (c ilicitn)
propaganda eleiloral. Nao se ignore - e esse dado 6 rdcvante - que 0 candidato aqui
demandado tambem e presidente do parti a responsavel peJa confw;;ao da revista. Essa
coincid0ncia torna ainda mais claro 0 des io aqui constatado, pois quem detinha 0 poder
de decisao denim da es[era do partido era lambcm 0 principal c direto beneiieiario do ato
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ilfcilO comctido. Em suma, atravb:i do desvio de finalidade dos legitimos limitetl da
propaganda partidaria, os demandados prol1?overam verdadcira propaganda eleiloral
<lnleClpada.

, Ha de Sf! indagar, agora, sci esse ilfcito caractcflza abuso de poder
economlco. Eo que passamos a anali:.;ar no pr1imo IOpICO.

3.3. Abuso de poder cconom~co. A analise do pedido de inclegibilidade
pressupoe a compreensao de dois conceitos inqeterminados: "abuso de pader econ6mico"
(art. 19, pan'igrafo uniea, da LC nO 6411990) e "gravidade de :'iUas circunstancias" (art. 22,
inc. XVI). 0 ahuso de pader econ6mico c conceiLo cujo significado se constr6i em torna
das parlicularidades do easa em julgamento. Em todos os casos ele encerra condutas
capa~es de compromctcr a igualdade da diSPur cleitoral alraves do emprcga indevido de
recursos financciros. Quanta a gravidade, c rna ja anotou 0 TSE, fica caracLeriJ::ada
quando se dernonstra "que as prMicas irregu ares teriam eapacidade ou potencial para
influeneiar ° eleitorado, 0 que torna ilcgitim 0 resultado do pleito,,14. Nesses termos,
portal1to, pode-se definir que 0 abuso que aqu/ interessa c aquc1e que, atTaVeSdo uso de
recursos econ6micos indevidamcnte utilizad9s, IS capaz de gerar grave disturbio na
equilibria do pIe ito eleitoral. '

Passamos agora i\ analise da conduta dos demandados em rela~a() a
distribui~ao das revistas. Ja concluimos ant9riormente que as revistas, travestidas de
propaganda partidaria, eram verdadcir~ propalanda eleitoral que buscavam heneficiClr 0
presidcnLc do PTI3, entao prefeito que concorr I.ia a reelei~a() no cargo.

A analise do exemplar encartado am; autos revc1a que a revisla foi
impressa em material de altissima qualidade clpossui bela projeto gr:ifico. T6d<ts <tSsuas
paginas possuem alta gramatura e diversas imagens coloridas. Como ja dito aeima, clas
cram vcrdadcira promm;ao pessoal do eandidalo a rcc1ei9ao c nao se aproximaram -
sequer minimamente - dos limiles \egflimo~ da propaganda partidaria admitida pela
1cglsla(,;iio

A quentidade do matenal )t,ihUidO deve sec de<tacada. Segundo a<
nOlas fiseals trazldas aDs autos, Coram lmprtsos e dlstnbufdos gratUltamente 15.DOO
exemplare. ••da revlsta. Conslderando que 0 e)eltorado de Louvena e poueo supenor a
30.000 pessoas, houve a distrihuir;ao de pra~icamenle 1 revista para cada 2 cleitores.
Rccordan(\o que, segundo a IBGE, em 2010, Louveira tinha 37.125 hahitantcs,
dislrihufdos em 11.040 domidlios, isso signii"ica que, em media, cada domicilio c
habit ado por 3,36 pessoas15. Os numeros revelam, portanto, que 0 volume de revislas (1
para cada 2 cle!tores) tmha potencial mms do tue 0 sufictenle de alcan~ar a totahdade do
eleltorado da cidade (1 domlcflio cquivale a 3, 6 pessoas).

A utJ!iza~ao indcvlda de valol es pcrmite a caJacteriza~ao de abuso de
poder ccon6mico. as documenlos trazidos 3l">t<; autos revelam que urn dos partidos que
comp(ie a coliga~ao gastou R$52.500,OO para '!- confec~ao das rcvista5 e R$12.170,00 em
despesas na conlrala<;;~iode 47 pessoas para a distribui~a() gratuita, duranle 4 d;las

14 TSE _ RO no 752/ES - DJ 6-8-2004, p. 163 I ~
1<; b.l.UJ1...(·!dadc~ Ibo-c gQ\ .blLn,llllelL!?p..lli!l<1I&Q.Jlhp'llall"=&<':I~dl)1IJ!l=3S2n(l&scardl:::::~n :
p,IU!Q[lollvwajlnrogr%Elllcos·-~\iol(l%F 7' ;)!;'lli:nfUJaClonJJl.e-ll!.lj:('C2Inlde-~ta('fU.!..lli.;acesV
em 30 de novembro de 2016 \

\
- Pag. 9 / 11 - \

\



345" ZONA ELEITORAL DO ESTADd DE SAO PAULO
Autos nO) 1-92.2017.6.26.0345

(fts.171/264 e fl. 286). 0 valor total crupcnhado para desequilibrar () pieito eleitoral foi de
R$ 64.670,00. Win se ignore que () conc~ito de abuso aqui deve seT 0 de praticar alos
iHeilos atraves do emprego de recl1Tsos econ6micos utilizados indevidamente,
pressllposlos que eslao lolalmente atendidps. Assim, a gravidadc da conduta em abuso de
poder ccon6mico sc caractcrizou peln errlprego indevido de recursos para a prodw;:ao c
distribui'i=ao de revista com propaganda di~a "partidaria" de inegaveJ promoyao pessoal do
candidato a reelei~ao.A quantidade de material distribuido gratuiLamcnle e a forma de
distrihui~ao desequilibram pm compieto i pieito, pois 0 material tiuha pOlcncial mais do
que suficiente para alcant,;ar a totalidade ~releitores do Municipio de Louveira.

o dcsequilibrio eleitoral~ tbem se manifesta em oulras frentes. 0 valor
empregado C 0 momenta da "prestayao de contas a populayao" foram mecanismos
utilizados para escapar dos limites de asto de campanha, empenhando valores que,
cmbora c1aramcnte dirccionados a influentiar no destino das clcig6es, nao precisavam ser,
cnntabilizados nas contas da coligat,;iio. Esse ganho politico em propaganda desequilibrou
o pleito, pOTque nao permitiu que os den:tais candidatos concarressem em igualdade de
condi<;6es. Isso gerou inegavc1 e despropOrcionaJ vantagem competitiva, colocando em
duvida a lisura e a legitimidade do pleito.

Anote-se que conduta senwlhante a aqui analisada ja foi reconhecida, em
outra ocasiao, como caraclerizadora de abuso de poder ccon6mico pelo Tribunal Superior
Eleitoral: !

INVESTIGA(;A JUDICIAL: IMPRENSA ESCRITA.
JORNAL. CRIA(;AO. PRO IMlDADE. ELEI(;AO. DISTRIBUI(;AO
GRATUITA. NOTfcIAS. FO OS E MATERIAS. FAVORECIMENTO.
CANDlDATO. USO INDEVlDO DOS MEIOS DE COMUNICA(;Ao SOCIAL.
TIRAGEM EXPRESSIV A. A usa DO FODER ECONOMICO. LEI
COMPLEMENTAR N° 64/90.

1) Jornal de tidgem expressiya. distribuido g:ratuitamcntc.
que em snas edkoes enaltece adenas nm candida to, da-the oportunidade para
divulgar suas ideias e, principaimente, para exibir 0 apoiopolflico que detem de
oulras lideranc,;as estaduais e nacibnais, mostra potencial para deseguilibrar a
disputa eleitoral, caracterizand9 uso indevido dos meios de comunica~ao e
abuso do poder economico, nos tetmas do art. 22 da Lei Complementar nO64/90"
(RO nO688/SC, ReI. Min. Fernan 0 Neves, DJ de 21.6.2004).

gratuitamente nos Municipios d Palhoga, Santo Amaro da Imperatriz, Aguas
Marnas, Rancho Queimado, Ang lina e Sao Jose. Registra 0 Ac6rdao Regional
que essa tiragem alcan.;a 98.722 noventa e oito mil, sctccentos e vinte e duas)
pessoas.

4. Nos tcrmos dadurisprudencia do TSE, nao e falor suficiente
para desconfigurar 0 abuso do pdder previsto no art. 22 da LC nO64/90, (...) 0

fato de 0 candidatn por ele beneficiado nao ter sido eleito, pais 0 que se leva em
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considcra~ao na (;aracteriza~ao do abuso clo pader sao suas caraCleriSlicas e as
circunstancias em que ocorrido 16,

No[c-se que 0 prcccdcnte rec~'nhcccu abuso em uma situ3'Siio na qual
1.500 excmplares tinham 0 potencial de ating r 98.722 pessoas. Os fatos aqui S<tO ainda
mals graves, porquanto temos 15.000 cxempla es e poueo mais de 3U.000 eleilorcs. Li, a
rc1a~ao eru de 65,81 pcssoas pm exemplar. IAgui a rcla~ao e de aproxirnadamente 2
elei\orcs pOT exemplar. A potencialidade lesiva aqui e quase 33 vezeS maior do que a
considerada ilicita pela Tribunal Superior Eleitpral nesse precedente",

Dispositivo.

Ante 0 cxposto, julgo procedente a dcmanda.

Declaro a inclegibilidadc ~c NICOLAU F(NAMORE JUNIOR e
NEUSA ANTONIA ORESTES DE OUVEI para 0 pleito atual e para as eleio;.:i)esque
se reaHzarem nos 8 (oito) anos subsequcntes a sLa.

,
Casso 0 diploma de NICOLAU FINAMORE JUNIOR c NEUSA

ANTONIA ORESTES DE OLIVEIRA.

Extraiam-se e6pias integrais Ido feito e encaminhel!l-sc ao'Ministcrio
Publico Elciloral para que adote, se 0 eaSo, as ~edjdas que entendcr pertinenLt:s., I ",

P.RJ.

Vinhedo, 25 de abril de 2017.
,
I i
I

JUANPAUr',OHAYE ZEVIC
",uiz ElcHo,/ 1\

\
\
\

\

I" REspe n" 2(, 054/AL, ReI Mm. Cesar AsfoT R6cha, OJ de 25 82006 (gnfamos) No meSillO
sentido, 0 julgamento no RO nO nO 688, Adirkio nO 688 de 15/04/2004. Rclator(a) Mill.

f<ERNAl,\!DO NEVES OA SILVA, PUbllcao;;ao.tOJ - OlanO de Justlo;;a, Volume I, Ddla
21/06/2004, P<igma 86 RJTSE - Revlsta de Jurisp dem;la do TSE, Volume 15, Torno 2, Pagma
92.
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