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Relator designado: Juiz Ivorí Luis da Silva Scheffer 
Relator: Juiz Antonio do Rêgo Monteiro Rocha 
Recorrentes: Norberto Paulo Gonzatti, José Roberto Gomes e Coligação "Palmitos 

Para Todos" (PMDB-PT) 
Recorridos: Coligação "Palmitos Para Todos" (PMDB-PT), Norberto Paulo Gonzatti e 

José Roberto Gomes 

ELEIÇÕES 2012. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO 
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. 
CONDUTA VEDADA E ABUSO DE PODER. 

REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A 
ENTIDADES PRIVADAS REALIZADO PELO 
MUNICÍPIO NO ANO DA ELEIÇÃO. 
O repasse de subvenções sociais para entidades 
privadas realizada pelo poder público, no ano da 
eleição, configura a prática da conduta vedada pelo 
parágrafo 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/1997, a não ser 
que se encontrem configuradas a exceções previstas 
no proprio dispositivo (casos de calamidade pública, 
de estado de emergência ou de programas sociais 
autorizados em lei e já em execução orçamentária no 
exercício anterior). 
A natureza das instituições beneficiadas com as 
subvenções sociais e a destinação, prevista nas leis 
que as concederam, permite concluir tratar-se de 
programas sociais previstos em lei, que, em razão de 
remontarem a exercícios anteriores, enquandram-se 
na exceção prevista no § 10 do art. 73 da Lei das 
Eleições, que permite a sua continuidade no ano da 
eleição, não se configurando nem conduta vedada, 
nem abuso de poder. 

Vistos, etc., 

A C O R D A M os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catari-
na, à unanimidade, em conhecer dos recursos, negar provimento ao interposto pela 
Coligação "Palmitos Para Todos", e rejeitar a prefaciai de extinção do feito sem re-
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Gomes; e, por maioria de votos - vencidos o Relator e os Juizes Sérgio Roberto 
Baasch Luz e Luiz Henrique Martins Portelinha dar provimento ao recurso inter-
posto por Norberto Paulo Gonzatti e José Roberto Gomes, para julgar improcedente 
a ação, afastando as multas a eles cominadas, nos termos do voto do Relator desi-
gnado, que fica fazendo parte integrante da decisão. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral. 

Florianópolis, 26 de maio de 2014. 
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A Coligação "Palmitos Para Todos" (PMDB-PT) ajuizou ação de 
investigação judicial contra Norberto Paulo Gonzatti e José Roberto Gomes -
prefeito e vice-prefeito eleitos do Município de Palmitos no pleito de 2012 
imputando a distribuição de bens e valores a entidades sociais pela Administração 
municipal que importariam a suposta prática de conduta vedada aos agentes 
públicos durante a campanha (Lei n. 9.504/1997, art. 73, § 10), bem como o uso 
abusivo do poder econômico e político. Requereu a cassação do registro ou do 
diploma dos representados, cumulada com a declaração de inelegibilidade e 
aplicação de multa para cada ilícito cometido (fls. 02-19). 

Após a apresentação da contestação (fls. 49-167) e a manifestação da 
coligação autora sobre os documentos juntados pela defesa (fls. 170-176), o Juiz 
Eleitoral Samuel Andreis proferiu decisão extinguindo o feito, sem resolução de 
mérito, por entender ausente o interesse de agir pelo fato de a demanda ter sido 
proposta somente após a eleição (fls. 178-179). 

Essa decisão foi desafia por recurso da coligação autora (fls. 180-191), 
o qual foi provido por este Tribunal, a fim de determinar o retorno dos autos à origem 
para que se desse prosseguimento à demanda até seus ulteriores termos. Referido 
acórdão está assim ementado: 

"- ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
SUPOSTA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS 
EM CAMPANHA (LEI N. 9.504/1997, ART. 73, § 10) - SENTENÇA DE 
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 267, VI) -
ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELO FATO DA 
PRETENSÃO SER PROPOSTA APÓS O DIA DA ELEIÇÃO -
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ULTRAPASSADO EM RAZÃO DA 
ALTERAÇÃO NORMATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N. 12.034/2009 -
DISPOSITIVO LEGAL ESTABELECENDO A DATA DA DIPLOMAÇÃO 
COMO O TERMO FINAL PARA MANEJO DA REPRESENTAÇÃO 
DESTINADA A APURAR A PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA (LEI N. 
9.504/1997, ART. 73, § 12) - PROVIMENTO PARA DETERMINAR O 
RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA DAR PROSSEGUIMENTO A 
INSTRUÇÃO DO FEITO. 

Na atual conjuntura normativa, a data da diplomação constitui o prazo final 
para ajuizamento das representações destinadas a reprimir a conduta vedada 
aos agentes públicos durante a campanha (Lei n. 9.504/1997, art. 73, § 12)" 
(TRESC, Ac. n. 28.140, de 23.04.2013). 

Ato contínuo, o feito foi instruído com a produção das provas 
requeridas pelas partes e, ao final, sobreveio decisão condenando os representados, 
nos seguintes termos: 

R E L A T Ó R I O 
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"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos 
formulados na presente Ação de Investigação Judicial Eleitora, para aplicar 
aos requeridos Norberto Paulo Gonzatti e José Roberto Gomes, com base no 
artigo 73, § 4o, da Lei n. 9.504/97, multa individual, no valor de R$ 10.641,00 
(dez mil, seiscentos e quarenta e um reais), por infração ao disposto no artigo 
73, § 10, do mesmo diploma legal" (fl. 614). 

Colho da sentença os fundamentos da condenação imposta, a saber: 

"Os documentos constantes nos autos expressam de forma clara que, 
efetivamente, o Município de Palmitos, do qual o primeiro investigado é o 
Prefeito, beneficiou, no ano eleitoral de 2012, 1) Associação de Água Linha 
Téchio (fl. 222); 2) Cooperativa de Fornecimento de Água Potável de Palmitos 
(fl. 239); 3) Cooperativa de Distribuição de Água Vale do Rio Uruguai (fl. 256); 
4) Associação de Água São Domingos (fl. 272); 5) Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE (fls. 395, 422 e 438); 6) Associação Atlética 
Palmitos de Futsal - AAFF (fls. 297, 319 e 356); 7) Associação dos 
Universitários de Palmitos - AUC (fl. 465); 8) Associações dos Universitários 
Carlos Culmey - AUCA (fl. 484); 9) Associação dos Universitários Monteiro 
Lobato - AUML (fl. 512); 10) Cooperativa de Fornecimento de Água Potável 
de Palmitos, Cooperativa de Distribuição de Água Vale do Rio Uruguai e 
Associação de Água São Domingos (fl. 544). 
Tal proceder amolda-se, sem sombra de dúvida, aos termos do dispositivo 
proibitório supracitado [Lei n. 9.504/1997, art. 73, § 10], haja vista que houve 
doações de valores, que saíram do erário, a entidades privadas no ano das 
eleições. 
E, como bem pontuou o Ministério Público Eleitoral, 'não socorre os 
investigados o fato de haver lei municipal, aprovada pela Câmara de 
Vereadores, autorizando cada uma das subvenções ou incentivo financeiro, 
pois, como se disse antes, a análise de subsunção do fato ao § 10 do art. 73 
da Lei n. 9.504/97 exige critérios objetivos, preenchidos plenamente no caso 
sob exame, sem que se pudesse enquadrar os benefícios na exceção 
prevista no mesmo dispositivo legal" (fl. 566)" (fl. 612). 

Irresignados, Norberto Paulo Gonzatti e José Roberto Gomes 
interpuseram recurso, alegando, em síntese, que: a) o feito deve ser extinto, sem 
resolução de mérito, "por restar configurada a licitude dos repasses dos recursos 
financeiros às entidades nominadas nos presentes autos"] b) "no período entre 27 
de dezembro de 2011 e 25 de junho de 2012, o município de Palmitos encontrava-se 
em situação de emergência, afetada por forte estiagem, conforme faz prova através 
dos Decretos n. 155/2011 e n. 042/2012 (fls. 96/102), período em que as referidas 
subvenções sociais foram repassadas as entidades nominadas nos presentes autos, 
o que, por si só, não configura ilícito eleitoral"] c) "os tribunais pátrios vêm firmando 
decisões que pacificam o entendimento de que há de se comprovar, com provas 
robustas, que houve o desequilíbrio na disputa, que fatos apontados possuam 
potencialidade capaz de provocar esse desequilíbrio, essa quebra de isonomia a 
ponto de favorecer um dos concorrentes"] d) "os repasses financeiros não possuem 
cunho gratuito, são provenientes de autorização legislativa e não possuem a menor 
tendência em desequilibrar o certame eleitoral, pois i 
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anos anteriores"; e) "não há razão para a manutenção da condenação por abuso do 
poder político e econômico, eis que não se vislumbra gravidade na conduta do 
agente público". Requereu o acolhimento da preliminar de extinção do processo e, 
no mérito, a reforma da decisão para julgar totalmente improcedente a investigação 
judicial eleitoral ou, alternativamente, a minoração das multas aplicadas, "visto que 
os valores envolvidos nos repasses financeiros são mínimos e, consequentemente, 
os valores das multas são excessivos proporcionalmente" (fls. 615-623). 

A Coligação "Palmitos Para Todos" (PMDB-PT), de igual modo, não se 
conformou com a decisão, ofertando apelo, ao argumento de que: a) "deveria, o MM. 
Juiz, ter analisado os fatos sob a ótica do abuso de poder caracterizado pela 
infração ao art. 73 da LE e aplicado as sanções de cassação de registro ou diploma, 
bem como a declaração de inelegibilidade, correspondentes ao procedimento de 
investigação judicial eleitoral em virtude da quebra da lisura e normalidade do pleito 
pelos recorridos, conforme deixou induvidoso conjunto probatório dos autos"] b) "não 
restam dúvidas que as condutas dos recorridos foram suficientes para afetar a 
normalidade e legitimidade do pleito, justamente o que a Lei n. 9.504/97 busca 
garantir através do art. 73, § 10. As provas dos autos demonstram isso!"] c) "nenhum 
dos casos citados é objeto de programa social específico, autorizado por lei 
publicada no exercício anterior e em execução orçamentária no exercício anterior, 
conforme proclama a lei"; d) "a contraprestação aos auxílios pelas entidades 
privadas alegada pelos recorridos - o que segundo eles retiraria a gratuidade da 
distribuição de valores - é inexistente, eis que auxílios como os da espécie em tela 
devem ter contrapartida financeira, sob pena de caracterizarem-se gratuitos, como 
efetivamente ocorre no presente caso"] e) "Não se pode esquecer, ainda, que além 
da distribuição de bens e do valor total de R$ 62.226,00 (sessenta e dois mil 
duzentos e vinte e seis reais) em tela, os recorridos distribuíram o valor de R$ 
233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais) e concederam isenção tributária à 
população idosa e deficiente do município, os quais são objeto da Ação de 
Investigação Judicial Eleitoral n. 124-62.2012.6.24.0041". Requereu a reforma da 
sentença, "para aplicar aos recorridos as penas de cassação de registro ou diploma, 
bem como sejam declaradas as suas inelegibilidades" (fls. 624-632). 

Somente a coligação apresentou contrarrazões, na qual pugna pelo 
desprovimento do recurso dos representados e a condenação "ao pagamento das 
custas processuais e honorários de sucumbência" (fls. 650-653). 

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou "pelo 
conhecimento de ambos os recursos e rejeição da preliminar de extinção do feito 
suscitada pelos referidos Prefeito e Vice-Prefeito, conforme anteriormente 
assinalado; no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo daqueles Prefeito e Vice-
Prefeito, e provimento do apelo da Coligação 'Palmitos para Todos' para que sejam 
cassados os diplomas dos referidos Prefeito e Vice-Prefeito ora recorridos, bem 
como declarada a inelegibilidade destes pelo prazo de oito anos, nos termos do art. 
73, §§ 5o e 10, da Lei n. 9.504/1997, e art. 22, XIV, da LC n. 64/1990, e naqueles 
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e Vice-Prefeito ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, 
formulado pela Coligação 'Palmitos para Todos' em sede de suas contrarrazões, 
manifesta-se pela improcedência deste, conforme antes declinado" (fls. 656-672). 

O SENHOR JUIZ IVORÍ LUIS DA SILVA SCHEFFER (relator designado): 

Não obstante o bem fundamentado voto proferido pelo Relator, pedi 
vista do autos porquanto entendo que a situação aqui encontrada é 
substancialmente diferente da julgada por este Tribunal por meio do Acórdão n. 
28.065, de 6 de março de 2013, de relatoria da Juíza Bárbara Lebarbenchon Moura 
Thomaselli. Naquele processo, cujos investigados eram os mesmos, esta Corte 
entendeu que os repasses de verbas públicas em ano eleitoral para a realização de 
eventos comumente realizados em anos anteriores, ainda que calcados em lei 
municipal, não estavam respaldados pela exceção prevista no § 10 do art. 73 da Lei 
n. 9.504/1997, pois os eventos não se enquadravam no conceito de programa 
social. Transcrevo trecho da ementa: 

Os eventos promovidos pelas entidades sociais beneficiadas pela Prefeitura 
de Palmitos não se enquadram no conceito de programa social visado pela 
norma, uma vez que o objetivo principal de cada uma delas limita-se à mera 
obtenção de recursos financeiros para a sua realização. 

O conceito de programa social abrange a realização de projetos num período 
de tempo mais longo, sendo sua finalidade principal o atendimento de políti-
cas sociais do Estado, não podendo a destinação casuística de recursos ser 
enquadrada no aludido conceito. 

Naquele caso, as verbas municipais haviam sido distribuídas para 
auxiliar na realização de rodeio crioulo, aniversário de uma rádio e uma gincana. 
Não é necessário maiores digressões para se chegar à conclusão que, embora as 
referidas festas sejam realizadas periodicamente e possam incrementar o comércio 
e propiciar a geração de renda temporariamente no município, os referidos eventos 
não se caracterizam como "programas sociais". 

No entanto, no caso em tela, entendo que os repasses efetuados em 
ano eleitoral davam continuidade a programas sociais autorizados em lei e em 
execução orçamentária no exercício anterior e, portanto, estavam respaldados na 
própria legislação eleitoral. Vejamos. 

É o relatório. 

VOTO (VENCEDOR) 
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De acordo com as cópias das leis que autorizaram a concessão das 
subvenções sociais e a doação de insumos para a Associação Água Linha Techio, 
Cooperativa de Fornecimento de Água Potável de Palmitos, Cooperativa de 
Distribuição de Água Vale do Rio Uruguai e Associação Água Rio São Domingos (fls. 
22/31), os recursos deveriam ser destinados ao tratamento de água potável, sendo, 
portanto, de vital importância para comunidades que, segundo os investigados, não 
são atendidas pelo rede de abastecimento de água da CASAN, mormente quando 
havia situação de emergência decretada no município em virtude de estiagem, 
tornando ainda mais premente a necessidade de distribuição de água potável. 

Além disso, às fls. 66/77 demonstra-se que o repasse de valores a 
essas cooperativas e associações de águas já ocorria em exercícios anteriores. 

De acordo com a lei municipal (fls. 32/33), a contribuição financeira 
para a associação Atlética Palmitos de Futsal, deveria ser aplicada "especialmente 
no transporte para realização dos treinamentos; alimentação para atletas que 
treinam no contra-turno escolar e que residem distante da escola da qual estudam e 
dos campos de treinamento; disponibilidade de uniformes (fardamento de treinos e 
materiais esportivos); promoção de torneios internos entre as escolinhas e promoção 
de campeonatos e ou copas regionais (arbitragem e premiação); divulgação em 
mídia escrita e falada (jornais, rádios e som de rua); participação de competições 
esportivas em nível regional (torneios, taças, copas e outras competições 
esportivas); e alimentação para atletas quando da participação em torneios, taças, 
copas e outras competições esportivas fora do Município de Palmitos". 

A Constituição da República, em seu art. 217, estabelece que "é dever 
do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada 
um", dispondo ainda sobre a "destinação de recursos públicos para a promoção 
prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de 
alto rendimento" (inciso II). 

A prática esportiva, além de uma atividade de lazer, assume em nosso 
país, outras funções, como a promoção da saúde, o distanciamento de jovens do 
uso de drogas e da ociosidade, a inclusão e a integração do individuo na sociedade. 
Tratado na Constituição da República como um direito do cidadão e havendo na 
mesma Carta determinação para que o poder público o promova, entendo que 
também o incentivo à prática desportiva constitui um programa social, ao qual tão 
somente foi dado continuidade durante o período eleitoral, já que vinha sendo 
executado há vários anos, conforme os documentos das fls. 115/119. 

Outro repasse efetuado pelo Município de Palmitos foi à APAE, 
dependente de convênio, que, em contrapartida, segundo a lei municipal, 
disponibilizaria "equipe multidisciplinar com a finalidade de promover melhorias na 
edução, fundamentando na prevenção e no desenvolvimento humano" (fls. 34/35). 
Essa entidade, reconhecida nacionalmente, presta relevantes serviços ligados à 
educação, saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. O 
repasse de verbas a entidade dessa natureza constitui um programaste csráter 
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social dos municípios e que, no caso concreto, de acordo com os documentos das 
fls. 122/128, vinha sendo executado há vários anos, inclusive no exercício anterior, e 
por isso, penso que não poderia ser descontinuado em ano eleitoral sem prejuízo à 
população do município, sendo que as verbas públicas são, frequentemente 
imprescindíveis para o funcionamento dessas instituições. 

Por fim, no que se refere aos recursos repassados à Associação dos 
Universitários de Palmitos, à Associação dos Universitários Carlos Culmay e à 
Associação dos Universitários Monteiro Lobato, trata-se de auxílio financeiro que 
deveria ser aplicado única e exclusivamente em despesas com o transporte dos 
universitários Palmitenses, pertencentes às referidas associações, da cidade de 
Palmitos até Chapecó/SC e Frederico Wesphalen/RS. Trata-se, uma vez mais, de 
programa social de grande relevância, que possibilita aos estudantes universitários o 
deslocamento a outros municípios para frequentar curso de nível superior. Em última 
análise, trata-se tipicamente de um programa social para promover a educação no 
município, que provavelmente, não possui estabelecimento de ensino superior em 
funcionamento. 

Em todos esses casos, não poderia o Município de Palmitos deixar de 
dar continuidade aos programas apenas por se tratar de ano eleitoral, já que se 
cuida de serviços essenciais, fomentados pelo poder público em anos anteriores e 
que possivelmente não poderiam ser mantidos sem os recursos públicos, o que 
certamente afetaria grande parcela da população, prejudicando principalmente a 
população carente. 

Cito precedente do Tribunal Superior Eleitoral: 

ELEIÇÕES 2010. RECURSO ORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DE 
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO 
DE DEFESA. PRECLUSÃO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E 
CORRUPÇÃO ELEITORAL. MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL NO 
PERÍODO ELEITORAL PEDIDO DE VOTOS. FRAGILIDADE DA PROVA. 
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS FAVORÁVEIS AOS CANDIDATOS. AUSÊNCIA 
DE POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO DESPROVIDO. 

4. A manutenção, no período eleitoral, de programa social criado por lei e em 
execução orçamentária no exercício anterior encontra amparo no disposto no 
§ 10 do art. 73 da Lei n° 9.504/97. 

7. Recurso ordinário a que se nega provimento. 

(Recurso Ordinário n. 621334, Acórdão de 27/02/2014, Relator(a) Min. José 
Antônio Dias Toffoli, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 56, 
Data 24/03/2014, Página 74) 

1. (...) 

(...) 
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Há também julgados desta Corte: 

CONDUTA VEDADA DO ART. 73, § 10 - distribuição de valores para 
entidades civis mediante cumprimento de plano de aplicação autorizados em 
lei e já em execução orçamentária no exercício anterior não configuram a 
conduta vedada, diante das especificidades do caso concreto. Provimento do 
recurso para afastar a pena de multa. 

(Acórdão n. 28.051 de 04/03/2013, Relator Juiz Marcelo Ramos Peregrino 
Ferreira). 

- ELEIÇÕES 2008 - RECURSO CONTRA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA -
PREFEITO E VICE - CÓDIGO ELEITORAL, ART. 262, IV - PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO VICE-PREFEITO -
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - REJEIÇÃO - SUPOSTA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA DE BENS E VALORES NO ANO ELEITORAL (LEI N. 9.504/1997, 
ART. 73, § 10) - REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE ASSISTENCIAL, A 
UNIVERSIDADE PÚBLICA E A ASSOCIAÇÃO CIVIL - INAUGURAÇÃO DE 
PRAÇA PÚBLICA - PUBLICIDADE DE FESTA MUNICIPAL -
DESVIRTUAMENTO DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL - ALEGADO 
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E DE PODER POLÍTICO -
DISSEMINAÇÃO DE PLACAS DE PROPAGANDA ELEITORAL COM 
DIMENSÕES DE OUTDOORS - PRIVILÉGIOS CONCEDIDOS PELA 
IMPRENSA - USO INDEVIDO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - NÃO 
CARACTERIZAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS E DE SUA GRAVIDADE -
DESPROVIMENTO. 

3. O repasse gratuito de recursos públicos a entidades sem fins lucrativos no 
ano da eleição não fere a legislação eleitoral quando destinado a atender 
programa social instituído por lei publicada no exercício anterior e cuja 
execução orçamentária encontra-se em andamento. A conduta, nesse caso, 
preenche os pressupostos da regra de exceção prevista pelo § 10 do art. 73 
da Lei n. 9.504/1997. 

(Acórdão n° 25457 de 01/11/2010, Relator Juiz Sérgio Torres Paladino) 

REPRESENTAÇÃO - CONDUTA VEDADA - DOAÇÃO DE BENS EM ANO 
ELEITORAL - ART. 73, § 10, DA LEI N. 9.504/1997, ACRESCIDO PELA LEI 
11.300/2006 - CHEFE DO EXECUTIV 

(...) 

1.(...) 

(...) 
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RESPONSABILIDADE POR ATO LEGISLATIVO - POSSIBILIDADE DE 
DOAÇÕES DE CARÁTER CLARAMENTE ASSISTENCIAL E SEM 
CONOTAÇÃO ELEITORAL - IMPROCEDÊNCIA. 

A legislação eleitoral há de ser interpretada sob o influxo axiológico do zelo 
pelo equilíbrio no pleito. O administrador público não poder ser apenado por 
doação autorizada por ato do parlamento, durante o período eleitoral. 

Embora a Lei Eleitoral vede, desde a Lei n. 11.300, a distribuição de bens, 
valores ou benefícios, no ano eleitoral, devem ser decotadas da proibição 
legal aquelas feitas com nítido propósito assistencial e sem conotação 
eleitoral. As doações que não contenham essa característica e nem base em 
outra exceção legal, atraem a incidência da sanção pecuniária que 
recomenda fixação, à mingua de motivo em sentido contrário, do mínimo 
legal. 

(Acórdão n. 21.707 de 11/06/2007, Relator Juiz Márcio Luiz Fogaça Vicari). 

Portanto, entendo que se trata nestes autos, nos exatos termos da 
exceção contida no § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/1997, de "programas sociais 
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior". 

Como a distribuição poderia continuar durante o período eleitoral, 
também não se há falar em abuso do poder político ou econômico, não havendo 
como dar prvimento ao recurso interposto pela Coligação "Palmitos Para Todos", 
que pretendia a aplicação das sanções de cassação de diploma e de inelegibilidade. 

Ante o exposto, acompanho o voto do Relator no que diz respeito à 
rejeição da prefaciai e ao desprovimento do recurso interposto pela Coligação 
"Palmitos Para Todos", mas, pedindo vénia ao Juiz Antonio do Rêgo Monteiro 
Rocha, voto por dar provimento ao recurso interposto por Norberto Paulo Gonzatti e 
José Roberto Gomes, a fim de julgar improcedente a ação, excluindo a sanção 

10 



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
RECURSO ELEITORAL N. 207-78.2012.6.24.0041 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL ELEITORAL - 41a ZONA ELEITORAL - PALMITOS 

V O T O 

O SENHOR JUIZ ANTONIO DO RÊGO MONTEIRO ROCHA (Relator): 

1. Sr. Presidente, por serem tempestivos e preencherem os demais 
requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. 

2. A prefaciai de extinção do feito suscitada pelos candidatos 
representados será examinada com o mérito da demanda, pois tem por fundamento 
argumentos de fato e de direito diretamente relacionados aos elementos tipificadores 
da conduta iliícita imputada. 

Feito esse esclarecimento, passo ao exame das pretensões recursais. 

3. Versa a representação sobre afirmada prática de conduta vedada 
aos agentes públicos durante a campanha, supostamente perpetradas mediante a 
transferência gratuita de recursos financeiros do Município de Palmitos, no ano da 
eleição, para entidades privadas sediadas nesta localidade. 

Extraio da inicial o quadro fático supostamente delituoso, a saber: 

"Os representados devem ter cassados os seus registros ou os seus diplomas 
e declaradas as suas inelegibilidades, porquanto, consoante demonstram os 
documentos anexos, o representado Norberto Paulo Gonzatti, investido do 
cargo de Prefeito Municipal de Palmitos (gestão 2009-2012), distribuiu valores 
e bens a entidades sociais em ano eleitoral, o que é expressamente vedado 
por lei. 
Conforme se abstrai dos documentos, anexos, o representado Norberto Paulo 
Gonzatti distribuiu os seguintes valores e benefícios: 
a) Associação de Água Linha Téchio, CNPJ n. 11.01C>.235/0001-80 (Lei 
Municipal n. 3.576/2012) - valor de R$ 1.076,00 (um rM e setenta e seis 
reais); ' ' • 
b) Cooperativa de Fornecimento de Água Potável 
08.814.452/0001-19 (Lei Municipal n. 3.577/2012) 
(cinco mil reais); 
c) Cooperativa de Distribuição de Água Vale do. 
11.447015/0001-19 (Lei Municipal n. 3.578/2012) -
mil e quinhentos reais); 
d) Associação de Água São Domingos, CNPJ n. 
Municipal n. 3.579/2012) - valor de R$ 1.650,( 
cinquenta reais); 
e) Fornecimento de um total de 1.400 kg de sulfc 
ferroso, 500 kg de soda caustica 99% e 800 kg de hípoclo 
as seguintes entidades (Lei Municipal n. 3.580/2012Í 
- Cooperativa de Fornecimento de Água Potável /Pai' 
08.814.452/0001-19; 
- Cooperativa de Distribuição da Água Vale do Rio Urüfguai, 
11.447015/0001-19; 
-Associação de Água São Domingos, CNPJ n. 14.95O.O24/OO0l-16. 

almitcté 
r de /R$ 

juai, 
3.50Q 

24/000 
'mil seis< 

NPJ n. 
.000,00 

<tNPJ n. 
,00 (três 

-16 (Lei 
entos e 

ranulado 
de sódio a 12 % 

itos, ÇNPJ n. 

ÍNPJ n. 
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f) Associação Atlética Palmitos de Futsal - AAFF, CNPJ n. 03.664.191/0001-
84 (Lei Municipal n. 3.575/2012) - valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); 
g) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, CNPJ n. 
80.629.165/0001-66 (Lei Municipal n. 3.571/2012) - valor de R$ 27.000,00 
(vinte e sete mil reais); 
h) Auxílio financeiro no valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) 
às seguintes associações dos universitários de Palmitos (Lei Municipal n. 
3.582/2012: 
- Associação dos Universitários de Palmitos - AUC (CNPJ n. 
01.661.663/0001-10); 
Associações dos Universitários Carlos Culmey - AUCA (CNPJ n. 
05.333.421/0001-58); 
- Associação dos Universitários Monteiro Lobato - AUML (CNPJ n. 
14.263.457/0001-01)". 

O ilícito imputado, por sua vez, está assim descrito pela Lei n. 
9.504/1997: 

"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: [...] 
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita 
de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto 
nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas 
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anteri-
or, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento 
de sua execução financeira e administrativa". 

Também é atribuída o uso abusivo do poder político reprimido pelo art. 
22 da Lei Complementar n. 64/1990. 

Compulsando os autos, constato que conduta administrativa 
inadequada de idêntica natureza, igualmente imputada aos candidajojs recorrentes, 
já foi examinada por este Tribunal em decisão assim ementada: / / 

"- ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - INVESTIGAÇA1 

VEDADA A AGENTE PÚBLICO - ART. 73, § 10/ D 
REQUISITOS ESTABELECIDOS DE FORMA OBJETIV, 
REGÊNCIA. / / 
- REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS, POR/MEIO' DE 
ELEITORAL, PARA A REALIZAÇÃO DE 
REALIZADOS EM ANOS ANTERIORES 
ENQUADRAMENTO DAS ENTIDADES 
PERTENCENTES A PROGRAMAS SOÇlA 
EXECUTIVO MUNICIPAL - IRREGULARIDÁD 
Os eventos promovidos pelas entidades sooíáis 
de Palmitos não se enquadram no concéito de 
norma, uma vez que o objetivo principal/de ciada [uma delas/limita-se ã mera 
obtenção de recursos financeiros para a 'jsjua néalizpção. / 
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O conceito de programa social abrange a realização de projetos num período 
de tempo mais longo, sendo sua finalidade principal o atendimento de 
políticas sociais do Estado, não podendo a destinação casuística de recursos 
ser enquadrada no aludido conceito. 
- CONCESSÃO DE BENEFÍCIO À COOPERATIVA, POR MEIO DE LEI 
APROVADA PELA CÂMARA DE VEREADORES, EM ANO ELEITORAL, 
PARA INSTALAÇÃO DE FÁBRICA NO MUNICÍPIO - UTILIZAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS PÚBLICOS - VEÍCULOS - EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL PARA 
REDUÇÃO DO IPTU DE MUNÍCIPES IDOSOS E DE PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA COM VIGÊNCIA A PARTIR DO ANO SEGUINTE AO DO 
PLEITO - IRREGULARIDADES AFASTADAS. 
- ABUSO DE PODER POLÍTICO - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE 
PROVAS INCONCUSSAS PARA DEMONSTRAR A INFLUÊNCIA E 
GRAVIDADE DAS CONDUTAS NO PLEITO - PROVA TESTEMUNHAL QUE 
NÃO SE MOSTRA LIVRE COMPROMETIMENTO POLÍTICO. 
- APLICAÇÃO DE PENALIDADE - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE -
SANÇÃO DETERMINADA PELA GRAVIDADE DA CONDUTA - ÍNFIMA 
LESIVIDADE - PRECEDENTES - MULTA - REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL -
PROVIMENTO PARCIAL . 
A conduta perpetrada pelo agente não se mostra grave bastante a ensejar a 
imposição de sanção de cassação de registro ou, ainda, do diploma dos 
candidatos diretamente beneficiados, impondo-se tão somente a cominação 
da penalidade de multa. 
'Caracterizada a infração às hipóteses do art. 73 da Lei n. 9.504/1997, é 
necessário verificar, de acordo com os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, qual a sanção que deve ser aplicada. Nesse exame, cabe 
ao Judiciário dosar a multa prevista no § 4o do mencionado art. 73, de acordo 
com a capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a 
repercussão que o fato atingiu. Em caso extremo, a sanção pode alcançar o 
registro ou o diploma do candidato beneficiado, na fplma do § 5o do referido 
artigo' [Representação n. 2959-86, de 21.10.2010, Rei. IWin. Henrigue Neves]" 
(TRESC, Ac. n. 28.065, de 06.03.2013, Juí^á Bãr^ra^kébar^benchon 
Moura Thomaselli - grifei). 

No referido julgamento, restou assentada de/fprma unânime, a prática 
da conduta vedada pelo § 10 do art. 73 da Lei n. diante da edição das 
Leis Municipais n. 3.562, de 15.02.2012; n. 3.563/ de/15:02.2012; é n. 3.567, de 
09.03.2012, autorizando o repasse de verba publié^múnicipal para entidades 
sociais "com vistas à realização de eventos relativos/a0 aniversário de Palmitos", 
nestes termos: / / / / / / 

a) R$ 10.000,00 em favor do Piqulte JJLançadores Costeiros do 
Uruguai de Palmitos, para ajutJa/na realização/do II Rodeio Crioulo 
Interestadual; 

b) R$ 8.000,00 em favor da Associação,É^paço/Oeste, para auxiliar no 
custeio das comemorações ao/5o anf\iersáric/da rádio FM 101.5; e 
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c) R$ 15.000,00 em favor da Associação dos Moradores do Balneário 
de Ilha Redonda, com o fito de auxiliar a realização da 2a Gincana 
da Pesca Diversificada. 

Consta do voto condutor: 

"Todavia, ainda que tais atos se mostrem importantes e relevantes para o 
desenvolvimento do Município de Palmitos, sob o ponto de vista eleitoral, é 
indubitável que a conduta perpetrada mostra-se contrária ao disciplinado na 
norma de regência, porquanto os eventos festivos promovidos com o auxílio 
da prefeitura não se enquadram nas exceções taxativamente arroladas pelo § 
10 do art. 73 da Lei n. 9.504/1997. 
Com efeito, a norma não impediu a realização de políticas públicas, de amplo 
alcance social (como saúde, educação, meio ambiente e cultura) em ano 
eleitoral, tendo mesmo assegurado a continuidade dos programas sociais já 
aprovados no exercício anterior, com execução orçamentária iniciada naquele 
exercício, excetuando-os, portanto, da restrição contida na norma. 
Contudo, esta não é a hipótese dos autos, pois restou efetivamente 
demonstrado que as benesses concedidas referem-se a projetos para ações 
de curto prazo, com início e término no mesmo exercício, pelo que de 
destinação não justificada em ano eleitoral. 
Convém mencionar que há uma diferença bastante significativa entre o 
conceito de programa e o de projeto, segundo se retira do projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) exercício 2013 do Governo Federal, em 
trâmite no Congresso Nacional 
[http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/arquivo/01. 
%20LDO/O1.1 ,%202013/01.1.1 ,%20Elaboração/01.1.1.1 ,%20Projeto%20de% 
20Lei/410-Projeto%20de%20Lei/420-
Texto%20do%20Projeto%20de%20Lei/100-Texto%20da%20L.ei.pdf], a saber: [...] 
Art. 5o Para efeito, entende-se por: 
I - programa, o instrumento de organização d ^ ç ã o jfovernamentai vi-
sando à concretização dos objetivos pretendktós, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no plano plurianual; A / / 
11 - atividade, um instrumento de programação para áíoançár o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações ''qu&se realizarr/de modo 
contínuo e permanente, das quais resultp um pródujo necessária/a manuten-
ção da ação de governo; / / A / 
III - projeto, um instrumento de p r o g r a m a ç ã o / p a r a alcançado objetivo de 
um programa, envolvendo um conjunto d<^perações, limitadas no tem-
po, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aper-
feiçoamento da ação de governo; / / / 

Desse modo, tenho que as referidas sqbvençôès enquadram-se no conceito 
de projetos, limitados no tempo, porquanto naó restoi/comprovado se estes 
se encontram abrangidos por programa soaiàl específico da Prefeitura de 
Palmitos, razão pela qual resta configurada a irregularidade de natureza 
eleitoral" (grifo no original) / í / 
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Os membros da Corte entenderam, naquele momento, ser razoável e 
proporcional punir o ilícito apenas com a penalidade pecuniária, divergindo apenas 
quanto ao valor da multa que deveria ser arbitrado na condenação, o qual foi fixado, 
por maioria de votos, no mínimo legal, consoante posicionamento defendido pela 
então Relatora, nestes termos: 

"No caso em apreço, apesar da reprovabilidade das condutas aferidas, tem-
se que estas não apresentaram gravidade apta a afetar a regularidade das 
eleições, cuja lesividade seria de "ínfima extensão", na expressão do Min. 
Fernando Gonçalves [TSE. REspe. n. 35.739, de 26.8.2010], 
Demais disso, não restou demonstrado o efetivo aproveitamento eleitoral dos 
atos ora representados em favor de Norberto Paulo Gonzatti e de José 
Roberto Gomes, mesmo porque, ante o comprovado envolvimento tanto da 
prefeitura quanto da Câmara de Vereadores — que, em sua maioria, era 
formada por vereadores oponentes aos referidos candidatos —, constata-se 
que poderiam ter rendido dividendos tanto para a chapa majoritária da 
situação quanto da oposição naquele município. 
Não há, ademais, prova suficiente de que o auxílio da prefeitura às entidades 
sociais tinha conotação eleitoral, já que respaldado em lei municipal, 
inserindo-se mesmo entre os deveres da municipalidade, a quem incumbe dar 
apoio para a promoção de eventos de interesse da comunidade, com vistas a 
fomentar o turismo e efetiva movimentação da economia local. 
Constatado, assim, que as condutas perpetradas pelos agentes não possuem 
gravidade bastante a ensejar a imposição de sanção de cassação de registro 
ou, ainda, do diploma dos candidatos diretamente beneficiados, revela-se 
suficiente para reprimi-las a multa. 
De igual modo, tenho que as circunstâncias postas nestes autos não 
satisfazem os requisitos exigidos à configuração do abuso de poder político 
ou de autoridade, capaz de ensejar as duras sanções decorrentes. 
Convém mencionar, ainda, que, para a configuração dos abusos de^poder 
político ou de autoridade, é necessária a apresentação? de provas^fobustas, 
capazes de comprovar a gravidade das circun^nciaç/^iu^caractenzam 
irregularidades desta natureza, nos termos do p(n. 2y., ipéjso XVI, óajLC n. 
64/1990, o que efetivamente não é o caso dos 
Demais disso, já estabeleceu o Tribunal Superior Ejéitoíal que "a intervenção 
da Justiça Eleitoral há de se fazer com o devido cukJado no que concerne ao 
tema das condutas vedadas, a fim de nãç/se imtíor/sem prudencial critério, 
severas restrições ao administrador público" [Acórdão no Ag A 5.817, de 
16.8.2005, Rei. Min. Caputo Bastos; i^ém nç/JRespE n. 24.9/9, 31.5.2005, 
Rei. Min. Caputo Bastos], 
Assim, não há que se falar em incidência dáabuáo de podei/político por parte 
dos recorridos, porquanto não restou demonstrada a utilização da máquina 
administrativa municipal a favor dos candidatos. 
Contudo, tenho que a multa cominarei é demasiada ê desproporcional à 

/ / gravidade do indigitado ilícito. / 
Com efeito, exatamente as razões de convencimento/que levaram a Juíza a 
quo a aplicar a multa acima do mínitíiò — cpnsideradp o total das subvenções 
no valor de R$ 230.000,00, bem como o limite dos gastos declarado à Justiça 
Eleitoral pelos requeridos no montante de |R$ 68.4^9,09 —, justificam, a meu 
sentir, a redução. 
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Na espécie, não se pode verificar com a devida certeza os eventuais reflexos 
que as ações perpetradas geraram no eleitorado, pois os eventos festivos 
promovidos com o auxílio da administração municipal teriam também ocorrido 
em anos anteriores, pelo que não se mostraram atípicos ou promocionais em 
benefício dos então candidatos em ano eleitoral e, além disso, apresentam-se 
de interesse geral de toda a comunidade. 
Por fim, e não menos importante, não houve a efetiva aferição da capacidade 
financeira dos candidatos, não sendo possível considerar, para esse fim, o 
limite de gastos de campanha declarado à Justiça Eleitoral. 
De todo o modo, conferindo a declaração de bens prestada pelo candidato a 
prefeito 
(http://divulgacand2012.tse.jus.br/divulgacand2012/mostrarFichaCandidato.ac 
tion?sqCandidato=240000011731&codigoMunicipio=82376&dtUltimaAtualizac 
ao=20121025131015&ie=t), tem-se que o montante da multa arbitrada 
equivale a praticamente 10% (dez por cento) do valor de seus bens (R$ 
108.435,99) e, portanto, efetivamente excessiva. 
Isso posto, a multa, cominada individualmente aos recorridos Norberto Paulo 
Gonzatti e José Roberto Gomes, deve ser reduzida ao mínimo legal, no valor 
de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), 
conforme estabelece o art. 50, § 4o, da Resolução TSE n. 23.370, de 
13.12.2011". 

No que se refere aos repasses financeiros do Município de Palmitos 
examinados nestes autos, a documentação juntada demonstra que possuem as 
mesmas características da distribuição gratuita de recursos anteriormente reprimida 
por este Tribunal, especialmente porque, além de serem realizados no ano das 
eleições de 2012, beneficiaram igualmente entidades privadas locais (fls. 218-552). 

Sendo assim, por se tratar de casos análogos, a solução jurídica a ser 
dada a controvérsia deve ser idêntica, com a manutenção da condenação imposta. 

Como no precedente citado, não há nos autos segura^eapãi de 
demonstrar que as subvenções do governo municipal foraiyaismouídap^fío intuito de 
atender estados calamitosos ou emergenciais gerados por riatasfrofes naturais ou 
crises sociais, tampouco para subsidiar programa social in^toícjo pelo pode/públi-
co, motivo pelo qual não há como invocar nenhuma dás emjçoes legais qu^autori-
zariam a concessão de vantagens de parte da admi/ ist^caoem ano eleitpral, con-
soante expressamente delimitado na parte final /ao /§yj/0 do art. 73 /aa Lei n. 
9.504/1997. / ' / J / 

A propósito, sem respaldo, no acervo probaiório produzido, a alegação 
dos candidatos recorrentes no sentido de que os valores destinados ás associações 
e cooperativas de fornecimento de água forarfí emregues para atei/der situação de 
emergência decretada pelo Executivo em rázão/daVfofte estiagdm que atingiu o 
município no período de 27 de dezembro de 2041/a 25'de junho de 2012 (Decreto n. 
155/2011 - fl. 102-103; e n. 042/2012 - fl. 97T9J).j / 
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E isso porque a receita, de acordo com o teor dos atos legislativos de 
concessão das respectivas subvenções sociais, era exclusivamente destinada "para 
aquisição de insumos para tratamento de água potável", inexistindo qualquer 
exposição de motivo ou dispositivo atestando que a verba pública deveria ser 
utilizada para solucionar problemas de abastecimento de água provocados pela 
referida intempérie. 

A ausência de correlação entre a distribuição gratuita dos recursos 
financeiros e o estado emergencial decretado pelo Município é corroborada, ainda, 
pelo fato de que inúmeros outros repasses de semelhante natureza foram realizados 
fora do período da estiagem (09.12.2011 - fl. 66 e 74, 76), inclusive nos anos de 
2010 e 2009 (fls. 68-73). 

Nesse ponto, discordo respeitosamente do posicionamento defendido 
no voto divergente prolatado pelo Juiz Ivorí Luis da Silva Scheffer a defender que os 
repasses financeiros seriam lícitos por representarem programa social da 
municipalidade. 

Inequivocadamente, as transferências gratuitas de valores em análise 
não decorrem de programa social instituído por lei e já em execução orçamentária 
no exercício anterior, porquanto foram individualmente autorizados, no ano da 
eleição municipal, para atender a demanda específica de determinadas entidades 
privadas. 

Nesse sentido, ausente regramento específico a respeito da liberação 
da verba, os recorrentes tinha ampla liberdade para prover com aporte de recursos 
do erário municipal as instituições que entendesse mais adequadas^/Tjíexistiam 
quaisquer requisitos legais previamente estabelecidos pela muprfcipalicJí 
apontando, de forma genérica e impessoal, as organizações socijaís/doe Bôderiamy 
ter acesso às subvenções. A liberação da receita pública estava^ jbp^Mada, únic? 
e exclusivamente, a discricionariedade pessoal do administraddry 

Por isso mesmo, a meu sentir, o simples /fató^áe as entidédes 
beneficiadas utilizarem o recurso financeiro para custear/serviços de interesse 
público não é suficiente para, por si só, caracterizar a/ini^iaíiv^/administratiya como 
sendo "programa social". 

Como bem ressaltado no labofíos^ votó da Juí/a Bárbara 
Lebarbenchon Moura Thomaselli, anteriormente/citéfdo, o/programa social tem por 
elemento característico ser uma ação administrativa contmuada e prevista no plano 
plurianual do ente federativo, com a prévia inclüS/ap no respectivo orçamento público, 
o que não ocorreu no caso. 

Importa notar, outrossim, que a eventual /contrapartida social prestada 
pelas entidades privadas beneficiadas pela Administração nuinicipal não tem o 
condão de afastar o caráter gratuito da subvenção sc/pial, a Xepr do posicionamento 
majoritário firmado neste Tribunal, a sabei/ j 
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"SUPOSTA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS 
EM CAMPANHA (LEI N. 9.504/1997, ART. 73, § 10) - ALEGADA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MEDIANTE REPASSE DE 
SUBVENÇÕES SOCIAIS NO ANO DA ELEIÇÃO - EFETIVA 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ERÁRIO A ENTIDADES PRIVADAS 
PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO, BEM COMO 
PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LOCAIS -
AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA ECONÔMICA OU PATRIMONIAL PARA 
O ESTADO - REPASSE FINANCEIRO DE NATUREZA GRATUITA -
VALORES QUE NÃO SE DESTINAM À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 
PROGRAMA SOCIAL INICIADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR -
INOCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE PREVISTA EM LEI - ILÍCITO 
ELEITORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO - CONDUTA, CONTUDO, SEM 
GRAVIDADE SUFICIENTE PARA COMPROMETER A LISURA ELEITORAL -
SUFICIÊNCIA DA COMINAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA - NECESSÁRIA 
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE -
PROVIMENTO PARCIAL. 
O repasse de subvenção pelo município a entidades privadas para custear 
sua manutenção, bem como propiciar a realização de eventos culturais e 
esportivos, configura distribuição de valores do erário vedada pelo parágrafo 
10 do artigo 73 da Lei n. 9.504/1997, especialmente quando ausente prova de 
atendimento à programa social previamente instituído por lei, com execução 
orçamentária iniciada no exercício anterior ao da eleição. 
E isso porque, à luz das regras que disciplinam a atividade financeira do 
Estado (Lei n. 4320/1964, art. 12, § 3o), toda transferência de bens, valores ou 
benefícios destinada pela administração pública a entidades privadas de 
caráter assistencial ou cultural sem fins lucrativos, deve ser classificada como 
"subvenção social" e, por conseguinte, identificada como "despesa corrente", 
a qual não implica em qualquer contrapartida econômica ou patrimonial para 
o Estado, devendo, por isso mesmo, ser considerada gratuit^J^TRESC, Ac. 
n. 28051, de 04.03.2013). 

Na esteira do que assentou o Juiz Eládio TorretJRochaefn^éu voto de 
vista prolatado no referido julgamento, ao final acompajwado/pejsrmaioria da/s 
Juízes, "a definição acerca da natureza onerosa ou não da djsppuição de bens, 
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, para fins de configuração 
da prática de conduta vedada [Lei n. 9.504/1997/ a r t / ^ 3 , / § 10], deye ser 
objetivamente determinada pelo reflexo ecopômicpffinanceiro provocado, 
considerando-se gratuita quando não promover incrpmeiyto/na pstrutura dçf Estado", 
como ocorre na hipótese dos autos. 

Não se mostra igualmente impreáci^ctíveí psíra a coi^igu ração da 
ilicitude a demonstração da intenção eleitoreira éaÁçao adn|inistrativ£ 

Nesse sentido, é firme o entendimento /de /que "a Comprovação da 
distribuição graciosa de bens pelo Poder Público é suficiênte para a imposição da 
reprimenda, já que, 'para configuração da conduta veqada do art. 73, § 10, da Lei n. 
9.504/1997, não é preciso demonstrar carrier ejeitoneirp ou promoção pessoal do 
agente público, bastando a prática do ilícito ({...](TSE. Agravo Regimental em 
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Recurso Especial Eleitoral n. 36.026, de 31.3.2011, Min. Aldir Guimarães Passarinho 
Júnior)"(TRESC, Ac. n. 28.382, de 22.07.2013). 

Consoante firme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, "ainda 
que a distribuição de bens não tenha caráter eleitoreiro, incide o § 10 do art. 73 da 
Lei das Eleições, visto que ficou provada a distribuição gratuita de bens sem que se 
pudesse enquadrar tal entrega de benesses na exceção prevista no dispositivo 
legal" (TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n. 12.165, de 19.8.2010, 
Min. Arnaldo Versiani Leite Soares). 

Dentro desse contexto, exsurge recomendável - e, até mesmo, exigível 
do administrador público - atuar com prudência e comedimento no gerencimanto de 
recursos financeiros públicos durante o período das eleições. Mesmo porque, a 
legislação eleitoral, no intuito de tutelar ao máximo a igualdade entre os candidatos, 
estabelece rígida disciplina a reprimir, represar ímpetos beneficentes da 
administração pública no ano eletivo, ainda que não tenham expresso e manifesto 
conteúdo de persuasão eleitoral 

Outrossim, também não é imprescindível, para a tipificação do ilícito 
em análise, a comprovação da gravidade do ato, fator que somente importa para a 
fixação de possível penalidade, como já assentou a Instância Superior: 

"A configuração da prática de conduta vedada independe de potencialidade 
lesiva para influenciar o resultado do pleito, bastando a mera ocorrência dos 
atos proibidos para atrair as sanções da lei. Precedentes: Rei. Min. Arnaldo 
Versiani, Al 11.488, DJe 2.10.2009; Rei. Min. Marcelo Ribeiro, AgReg no 
REsp 27.197, DJe 19.6.2009; Rei. Min. Cármen Lúcia/REsp 26.838, DJe 
16.9.2009. O juízo de proporcionalidade incide apenas no momento da fixa-
ção da pena" (AREspe n. 27896, de 08.10.2009, Mh/Fe fa^cher i ^ - - - ^ 

Em conclusão, conquanto reconheça Á ajáfé^nctâ/ae eviaente 
conotação eleitoreira na distribuição de subvenções s^a is^a f í i z^da pelo Município 
de Palmitos, resta objetivamente configurada a prática óa ooprauta vedada (Lei n. 
9.504/1997, art. 73, § 10), devendo o exame de suai expressividade e gravidade ser 
transposto para o momento da aplicação da sançêtó cabfívar / 

Prossigo, assim, para a fixação da repmienda, a qujal se encontra 
delimitada nestes termos: j J / / / / 

Art. 73. São proibidas aos agentes/púhlícos(/servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a iguald/de de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais: / / / 

§ 4o O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão 
imediata da conduta vedada, quanpo for H caso, e sujeitará os responsáveis a 
multa no valor de cinco a cem m\\ UFIR. // / 
§ 5o Nos casos de descumprimeríto do /disposto nos incisos do caput e no § 
10, sem prejuízo do disposteyno § 4o o jcandidatc/beneficiado, agente público 
ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. 
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Para tanto observo os seguintes parâmetros estabelecidos pela 
jurisprudência da Instância Superior: 

"[...] Caracterizada a infração às hipóteses do art. 73 da Lei 9.504/97, é ne-
cessário verificar, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcio-
nalidade, qual a sanção que deve ser aplicada. Nesse exame, cabe ao Judi-
ciário dosar a multa prevista no § 4o do mencionado art. 73, de acordo com a 
capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão 
que o fato atingiu. Em caso extremo, a sanção pode alcançar o registro ou o 
diploma do candidato beneficiado, na forma do § 5o do referido artigo" (TSE. 
Representação n. 295.986, de 21.10.2010, Min. Henrique Neves). 

Invocando as mesmas razões expostas pela Juíza Bárbara 
Lebarbenchon Moura Thomaselli, para subsidiar a decisão colegiada que julgou 
procedente semelhante acusação imputada aos recorrentes Norberto Paulo Gonzatti 
e José Roberto Gomes (Acórdão TRESC n. 28.065, de 06.03.2013), exsurge 
suficiente e adequada para punir a conduta vedada cometida a aplicação tão 
somente da multa pecuniária, não se evidenciando elementos que sugiram e 
recomendem a cassação dos diplomas postulada pela Coligação "Palmitos Para 
Todos" e pela Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento no § 5o do art. 73 da 
Lei n. 9.504/1997. 

E isso porque, como consignado no referido acórdão, não há 
comprovação segura da conotação eleitoreira do ato ilícito praticado no exercício da 
gestão pública, com dimensão capaz de afetar o equilíbrio do pleito, especialmente 
porque os repasses financeiros destinados pelo Município de Palmitos às entidades 
privadas locais implicaram a mera reiteração de iniciativas administrativas que já 
vinham sendo observadas em anos anteriores. / / y 

Não se tratou, portanto, de estrategepna//polítipa oportunista, 
ardilosamente planejada para ser implementada somenJtô/ríA/ana^eitoral^, assim, 
persuadir indevidamente a vontade dos eleitores c o m y ^ i ^ i t j g m o de novas ações 
públicas beneficentes. / / / / / 

Por outro lado, inexiste prova da realizaçãc/de cerimônia/oficiais ou de 
eventos festivos com o propósito de enaltecer jsk transferências Áe recursos do 
erário e, desse modo, potencializar a imagem polraca/oos recorrentes. 

Sem consistência, ainda, o argumenro/de que restaria configurado o 
abuso do poder político e econômico em/razão da anterior condenação dos 
recorrentes pela prática de idêntica distribuiçap/yratuita de verbas públicas, imposta 
nos autos da Representação Eleitoral n. 124^2.2012.6.24.0041, a teor do acórdão 
deste Tribunal inicialmente citado. / / / / / 

Com efeito, vige no siste,m^processual/ brasileiro a teoria da 
substanciação, segundo a qual os limites da demanda são determinados pela 
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situação fática descrita na inicial, o que torna processualmente inviável reprimir 
conduta ilícita que não fundamenta o pedido de condenação, especialmente quando 
já dirimida e apenada em feito distinto. 

Nos termos do art. 128, CPC, o juiz haverá de decidir a lide nos limites 
em que foi proposta. 

Ademais, seria juridicamente despropositado aplicar o instituto da 
reincidência para reprimir a conduta com mais rigor, sem que a condenação anterior 
sequer tenha transitado em julgado, como no caso dos autos. 

Contudo, a reiteração de comportamento administrativo contrário à 
legislação eleitoral autoriza a exasperação da reprimenda pecuniária, motivo pelo 
qual se mostram razoáveis os argumentos consignados na sentença para justificar a 
fixação da multa em montante correspondente ao dobro do valor mínimo. 

Por fim, também não identifico os traços do abuso de poder político, os 
quais comumente exsurgem de comportamentos com notório intuito de aliciamento 
eleitoral mediante o uso indevido da máquina pública, com grave repercussão para a 
legitimidade e regularidade do pleito, nos termos da jurisprudência: 

"O abuso de poder configura-se no momento em que a normalidade e a 
legitimidade das eleições são comprometidas por condutas de agentes 
públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas, 
em manifesto desvio de finalidade" (TSE, RCED n. 711647, de 
27.10.2011, Min. Fátima Nancy Andrighi). 

"Não há como se reconhecer a prática de abuso do poder político ou de 
autoridade pelo candidato, porquanto, ainda que se tenha utilizado de bens, 
serviços e servidores da Administração Pública, o fato não teve repercussão 
suficiente a ponto de desequilibrar a disputa eleitoral" (TSE, AgR-RO n. 
282772, de 14.06.2012, Min. Arnaldo Versiani). 

"A norma contida no art. 22 da Lei ComDlemejw n. 64/1990 visa a impedir 
que o poder político seja usado por candidatou em fàvOfHfe candidato, com 
a finalidade de promoção, direta ou ipdireta^^seqjJilÍDrando o pleito e ferindo 
o princípio da igualdade de oport^idajzré^qu^-lTorteia 6 processo eleitoral" 
(TRESC, Ac. n. 20.036, de 2M6.20p5Ukfíz HenrwGoy Petry Júnior). 

Evidentemente, caso a emen^o/4nmoderação da conduta com viés 
eleitoral fosse manifesta, fartos e lem^to^e /p rova estariam ao alcance dos autores 
diante da maior repercussão que o ^ n t ^ a r ô f o s fatos, aiíiorizando, por conseguinte, 
a cassação dos mandatos eletivos/ / / / / 

4. Posto isso, negc/proyimen|6 aos recursos*^ 

i 



TRESC 
Fl. 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

EXTRATO DE ATA 

RECURSO ELEITORAL N° 207-78.2012.6.24.0041 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO - ABUSO -
DE PODER POLÍTICO / AUTORIDADE - DE PODER ECONÔMICO - CONFECÇÃO, UTILIZAÇÃO 
OU DISTRIBUIÇÃO DE BRINDE - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE - PEDIDO 
DE CASSAÇÃO DE REGISTRO - PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA - PEDIDO DE 
APLICAÇÃO DE MULTA - 41a ZONA ELEITORAL - PALMITOS 
RELATOR: JUIZ ANTONIO DO RÊGO MONTEIRO ROCHA 
RELATOR DESIGNADO: JUIZ IVORÍ LUIS DA SILVA SCHEFFER 

RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO PALMITOS PARA TODOS (PMDB-PT) 
ADVOGADO(S): EDUARDO FIEGENBAUM 
RECORRENTE(S): NORBERTO PAULO GONZATTI; JOSÉ ROBERTO GOMES 
ADVOGADO(S): ELIMARA FRANK STAHLHOFER; NILTON CÉSAR RIGONI; ANDRÉA BEDUSCHI 
ANTONIOLLI AZAMBUJA 
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO PALMITOS PARA TODOS (PMDB-PT) 
ADVOGADO(S): EDUARDO FIEGENBAUM 
RECORRIDO(S): NORBERTO PAULO GONZATTI; JOSÉ ROBERTO GOMES 
ADVOGADO(S): ELIMARA FRANK STAHLHOFER; NILTON CÉSAR RIGONI; ANDRÉA BEDUSCHI 
ANTONIOLLI AZAMBUJA 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Decisão: após a apresentação o voto-vista do Juiz Ivorí Luis da Silva Scheffer, o Tribunal 
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Coligação "Palmitos Para Todos"; e, por maioria - vencidos o Relator e os Juízes Sérgio 
Roberto Baasch Luz e Luiz Henrique Martins Portelinha -, dar provimento ao recurso 
interposto por Noberto Paulo Gonzatti e José Roberto Gomes para julgar improcedente o 
pedido, excluindo a sanção pecuniária, nos termos do voto do Relator designado, Juiz Ivorí 
Luis da Silva Scheffer. Participaram do julgamento os Juízes Sérgio Roberto Baasch Luz, 
Antonio do Rêgo Monteiro Rocha, Luiz Henrique Martins Portelinha, Marcelo Ramos 
Peregrino Ferreira, Ivorí Luis da Silva Scheffer, Carlos Vicente da Rosa Góes e Hélio do 
Valle Pereira. 
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