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PARECER 
Eleitoral. Ação de Impugnação de 

Mandato Eletivo. Abuso de Poder Econômico. 
Oferecimento de cisternas construídas por 
órgão público em troca de votos. Farta Prova 
Testemunhal. Quebra do sigilo dos registros 
telefônicos. Comprovação de contatos entre o 
impugnado e o responsável pelas obras. 
Influência no resultado do pleito. Eleições 
municipais majoritárias. Inelegibilidade do 
Prefeito que se comunica ao Vice-Prefeito. 
Anulação dos votos atribuídos à chapa eleita. 
Percentual de nulos superior a 50% dos votos. 
Nova eleição. Art. 175, § 3º, c/c 224, caput, do 
Código Eleitoral. 

RELATÓRIO 
Marco Aurélio dos Santos Cardoso, candidato a Chefe do Poder 

Executivo Municipal que não logrou êxito no último pleito, ingressou com 
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo contra Francisco de Assis 
Tavares da Cunha e Terêncio Lino de Queiroz, Prefeito e Vice-Prefeito de 
Santana. Alegou, em síntese, que os requeridos teriam praticado abuso do 
poder econômico no pleito passado, com a “farta distribuição de bens em 
troca de votos”: tubos de pvc, caçambas de areia e reforma de casas, 
destacando o “esquema Neves e Carapiá”, consistente em promessa pelos 
impugnados aos seus eleitores de receberem uma das caixas d’água 
construídas pela CODEVASF naquelas duas localidades. Segundo ressalta na 
exordial, os réus entregariam àqueles que aceitassem suas propostas 
bilhetinhos nos quais constariam os números da chapa majoritária e de um 
dos vereadores que os apoiariam. Tais situações teriam levado a que os 
impugnados viessem a vencer o pleito pela diferença de dez votos. Acostou 
diversos documentos, dezenas de tíquetes assinados pelo irmão do primeiro 
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requerido, muitas fotografias de caixas d’água e dois bilhetes cuja autoria se 
atribuiu ao primeiro réu: um datilografado e subscrito, referente ao 
supracitado “esquema” (fl. 32); outro, manuscrito e apócrifo, relativo ao 
encaminhamento de uma pessoa a um médico (fl. 71). 

Citados, os réus levantaram preliminar de citação do seu Partido 
como litisconsórcio necessário, a qual foi indeferida pelo M. M. Juiz no 
saneador. No mérito, rechaçaram todas as acusações, considerando-as 
falsas, inócuas e despidas de suporte probatório. Disseram que os citados 
tíquetes teriam sido subscritos pelo irmão do segundo réu (sem as 
referências aos bens e aos números dos candidatos) quando atuou como 
Secretário de Obras e Transportes, época em que eram entregues aos 
funcionários para que recebessem o café-da-manhã na garagem. Negaram a 
autoria de ambos os bilhetes, afirmando que, embora seja de um deles a 
assinatura no primeiro, este seria resultado de uma montagem que se 
aproveitou de sua rubrica em outro documento, o que se demonstraria pelos 
recortes em todos os lados. Apresentaram vasta jurisprudência para reforçar 
a necessidade de prova fundamentada para condenação em ação dessa 
espécie. Juntaram diversos documentos, entre os quais uma conta telefônica 
do primeiro requerido, fotografias das caixas d’água e declarações 
subscritas por eleitores quanto à negativa de negociação de seus votos. 

Os peritos da Polícia Federal deste Estado examinaram o bilhete 
de fl. 32 e concluíram que todas as bordas do documento foram recortadas, 
mas que seria impossível cientificamente determinar as datas em que a 
mensagem e a assinatura teriam sido lançadas. 

Foram tomados os depoimentos do autor e dos réus, bem como de 
cinco testemunhas arroladas pelo primeiro e de três pelos últimos, tendo as 
demais sido dispensadas por ambas as partes. Posteriormente, foram 
ouvidas treze referidas, que foram convocados pelo M. M. Juiz, com base 
no comando do art. 418 do CPC. 

Durante a fase instrutória, foram apresentados novos documentos, 
dos quais tiveram vista as partes e o Ministério Público: fotografias de 
inscrições nas caixas d’água, contas telefônicas e extratos bancários de 
Vanginaldo Silva Santana (testemunha responsável pela coordenação dos 
trabalhos de construção das cisternas), ata de uma reunião realizada na 
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Associação de Moradores de Neves e Carapiá, ofícios da CODEVASF 
relativos a informações solicitadas pelo Juiz Eleitoral. 

Utilizando-se do disposto no art. 342 do CPC, o magistrado 
entendeu necessário tomar novo depoimento do primeiro requerido. 

Após duas tentativas frustradas de entrega de ofício pelos 
Correios à Universal Empreendimentos Ltda., empresa vencedora da 
licitação para construção das multicitadas cisternas, enviou-se carta 
precatória ao Juízo Eleitoral de Palmas de Monte Alto, a qual retornou com 
as respostas subscritas pelo proprietário. 

O Ministério Público apresentou requerimento de quebra dos 
registros telefônicos do primeiro requerido porque foi encontrado, em sua 
conta por ele apresentada, o número do celular do contratante de 
Vanginaldo, embora tenha afirmado que não o conhecia. Deferido o pedido, 
as empresas telefônicas apresentaram os registros relativos aos meses de 
julho/2000 a janeiro/2001. 

Em meio à instrução, surgiram vários recursos dos requeridos, 
bem como uma exceção de suspeição contra o Juiz Eleitoral, fatos que 
atrasaram o trâmite processual. 

Em alegações finais, o impugnante reiterou suas 
alegações iniciais, destacando os seguintes pontos: 

a) a perícia, ao confirmar os recortes nos quatro lados do bilhete 
de fl. 32, não teria negado a autoria do bilhete nem confirmado 
a montagem alegada pelo primeiro requerido; ao contrário, tal 
documento, associado ao de fl. 71 e aos “vales”, demonstraria 
que o atual Prefeito e seu irmão seriam acostumados a 
escrever “bilhetinhos”; 

b) as obras das cisternas não teriam iniciado em 23 de outubro de 
2000, apesar da informação pela CODEVASF, pois as notas 
fiscais apresentadas pela Universal Empreendimentos Ltda. 
foram emitidas em dezembro/2001 e, inclusive, em uma delas, 
consta que a entrega seria feita em uma barragem de 
Paratinga, o que levaria à presunção de alguma fraude, 
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principalmente porque os materiais nelas constantes dariam 
para construir mais de 140 caixas d’água (e não apenas 63); 

c) a testemunha Vanginaldo Silva Santana, pedreiro responsável 
pela execução da obra, teria mentido e omitido em seu 
depoimento, principalmente ao afirmar que contactara Luiz 
Augusto, seu contratante, pela primeira vez, em meados de 
outubro/2001, quando, na verdade, em sua conta telefônica, 
constam ligações para o número deste nos dias 21 e 25 de 
setembro de 2001; 

d) o primeiro réu teria faltado com a verdade ao dizer que, antes 
da instauração deste processo, nada teria ouvido sobre tais 
cisternas e que não conhecia Luiz Augusto, pois teria 
telefonado para essa pessoa em quatro dias, antes das eleições; 

e) o primeiro impugnado teria mentido também ao depor que não 
conhecia Vanginaldo, pois, na conta telefônica deste, haveria 
uma ligação para a Prefeitura Municipal de Santana em 05 de 
janeiro de 2001, exatamente o dia em que ele revelara ao autor 
que a construção das cisternas começara antes das eleições; 

f) várias testemunhas teriam corroborado que as cisternas foram 
feitas antes das eleições e que foram oferecidas pelo réu ou 
por Zé de Plácido, seu cabo eleitoral, em troca de votos; 

g) o chamado “esquema Neves e Carapiá” consistiria na 
“antecipação da obra, a sua vinculação aos RR. e o trabalho 
de persuasão desenvolvido, tanto pelos RR. quanto pelo seu 
cabo-eleitoral ZÉ DE PLÁCIDO”, o que teria alterado o 
resultado da eleição. 

O primeiro impugnado rechaçou as alegações do 
requerente, contestando a possibilidade de influência no 
resultado do pleito, principalmente pelos seguintes fatos: 

[a] os fatos narrados não demonstrariam o abuso de poder 
econômico e, mesmo que, por absurdo, assim se considerasse, 
não haveria comprovação de que os requeridos teriam 
participado na sua prática; 
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[b] as declarações escritas não mereceriam crédito tanto porque 
não se comprovara que os ditos corrompidos seriam eleitores 
como porque teriam sido firmadas por semi-alfabetizados que 
talvez nem conhecessem seu conteúdo e que poderiam até 
mesmo ser comprometidos com os então candidatos; 

[c] nenhum eleitor teria sido surpreendido recebendo dádivas ou 
estando de posse dos “vales” colacionados com a exordial; 

[d] o bilhete de fl. 32 seria uma montagem, como teria atestado a 
perícia documentoscópica; 

[e] os “vales” teriam sido datilografados com a mesma máquina 
que produzira o documento acima e também seriam uma 
fraude, pois haveriam sido elaborados com base em tíquetes de 
distribuição de café da manhã para os funcionários da garagem 
na época em que o irmão do Prefeito era Secretário de Obras; 

[f] as cisternas teriam sido instaladas também nas casas de 
eleitores de outro município; 

[g] o Prefeito e seu companheiro de chapa não integrariam os 
quadros da CODEVASF, logo não seriam competentes para 
determinar qualquer obra e dela se valer, o que nem mesmo o 
Presidente da República seria capaz de fazer, de acordo com o 
atual sistema de administração pública; 

[h] os depoimentos seriam contraditórios. 
O segundo requerido também negou os fatos da inicial 

e ressaltou as situações abaixo: 
a - nenhuma das testemunhas ouvidas teria afirmado a 

existência de ato que comprometesse a lisura do pleito; 
b - ninguém teria recebido os tíquetes colacionados pelo 

autor e atribuídos à distribuição de benesses em troca de votos; 
c - o bilhete de fl. 32 seria uma montagem, devido aos 

recortes em todas as suas bordas; 
d - a construção das cisternas fora atribuição exclusiva da 

CODEVASF, não tendo qualquer dos réus responsabilidade ou 
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influência sobre os atos de dirigentes de um órgão federal, pois 
seriam meros particulares; 

e - as cisternas teriam beneficiado praticamente toda a 
população daquelas localidades, inclusive eleitores de Serra 
Dourada, outro município; 

f - nada nos autos comprovaria a oferta de benefícios pela parte ré 
em prol de quaisquer eleitores com intuito de aliciá-los. 

DAS QUESTÕES 
A presente impugnação, em síntese, acusa os requeridos de terem 

abusado do poder econômico, influenciando no resultado do pleito devido 
às seguintes práticas: 

1. Distribuição de materiais de construção; 
2. Oferecimento de um tratamento médico; 
3. Promessa de entrega de caixas d’água que seriam construídas 

pela CODEVASF nas localidades de Neves e Carapiá. 
Cabe-nos analisar as provas e indícios apresentados nos autos a 

fim de concluir onde se encontra a verdade, eis que todas as condutas 
imputadas aos réus foram por eles contestadas. 

Em que pese terem sido três as espécies de acusação atribuídas 
aos réus, o autor, durante a instrução, apenas apresentou provas quanto à 
última delas. Bem verdade que juntou, com a exordial, uma declaração 
pública e fotografias que se associariam aos “vales” dos materiais de 
construção; além disso, também acostou o bilhete de fl. 71 e as declarações 
de fls. 72 a 75, atinentes a um pretenso tratamento médico que teria sido 
conseguido pelo primeiro impugnado em troca do voto do paciente, no 
entanto pouco significam por si sós. 

Em relação às duas primeiras hipóteses, os documentos 
apresentados não são suficientes para provar os fatos. Quanto à oferta de 
materiais de construção, somente foram anexados a declaração de fl. 82, de 
pequeno valor probante por não ter sido reproduzida em juízo, os tíquetes e 
as fotografias, que, por si sós, nada provam, vez que, para possuírem 
potencial ofensivo, seria necessário que os “vales” houvessem sido 
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entregues aos eleitores, o que não se demonstrou. O mesmo se diga quanto 
aos documentos de fls. 71 a 75, principalmente quando, após o próprio 
suposto favorecido negar a prática do ato ilícito (fl. 170), não se apresentou 
contraprova quanto à época e às circunstâncias da dádiva do tratamento 
médico. Assim sendo, o Ministério Público entende que não ficaram 
provadas as práticas descritas nas alíneas a) e b) acima. 

No que tange à última alegação (o chamado “esquema Neves e 
Carapiá”), torna-se conveniente um exame mais profundo, tendo em vista a 
quantidade de material probatório e a relevância que se lhe deu nestes autos. 

Segundo o impugnante, os requeridos, principalmente o primeiro 
deles, ao tomar conhecimento de que a CODEVASF estaria licitando a 
construção de cisternas em Neves e Carapiá, fizeram-se presentes nessas 
localidades, onde prometeram uma caixa d’água aos moradores que se 
tornassem seus eleitores. Haveriam, também, recebido o auxílio de um cabo 
eleitoral influente naquela região, José Joaquim Flôres Cardoso, conhecido 
como Zé de Plácido. Enquanto isso, teriam travado contato com o vencedor 
do pleito para que as obras fossem antecipadas para a semana anterior às 
eleições, quando seriam feitas apenas algumas, o que levaria as pessoas a 
manterem suas promessas de votos. 

Por outro lado, os requeridos recusam qualquer participação nessa 
obra, inclusive negando até mesmo conhecerem o executor da obra, 
Vanginaldo Silva Santana, e o contratante deste, Luiz Augusto Gordiano de 
Moraes. Disseram que seria impossível terem utilizado tais cisternas em seu 
favor, tendo em vista que as obras só foram iniciadas no final de 
outubro/2000, muito após as eleições. 

DA PROVA TESTEMUNHAL 
Foram ouvidas diversas pessoas daqueles povoados: 

Sabino Teodoro dos Anjos (fls. 501 a 504) 
“QUE, aproximadamente no mês de agosto do ano de 2000, na 

localidade de Neves, circulava a notícia de que seriam construídas algumas 
cisternas d’água na região; QUE o Senhor Francisco Tavares da Cunha, 
aproximadamente no mês de agosto/2000, esteve na casa do depoente e falou 
para ele que havia se candidatado novamente a prefeito e que iriam ser 
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construídas algumas caixas d’água na região e que, se o depoente votasse nele, 
daria uma para ele; (...) QUE o pessoal levou o material para construir a caixa 
d’água antes da política; (...) QUE, no dia em que o depoente foi votar, o 
material para construir a caixa d’água já havia sido colocado; QUE, na primeira 
vez em que o Senhor Francisco foi na casa do depoente, ele falou que havia 
candidatado e que iria dar uma caixa d’água se ele arrumasse uns votos;” 

José Bispo dos Santos (fls. 505 a 507) 
“QUE, no dia 29 de setembro de 2000, Zé de Plácido e a sua esposa 

(não sabe o nome) foram à casa do depoente, pedindo para o depoente dividir 
os votos para que ele pudesse receber a caixa d’água; QUE o depoente deveria 
votar em Chicão; (...) QUE Zé de Plácido falou para o depoente: “Só pode 
receber a caixa d’água se dividir os votos para Chicão”; QUE as caixas d’água 
das casas de Valdeci, Julivan, Zé de Teodoro, Doquinha e Zé de Dedé já 
estavam prontas no dia 29 de setembro;” 

Julivan Mata Pereira (fls. 514 e 515) 
“QUE o trabalho de construção iniciou no dia 27 de setembro e 

terminou em 29 de setembro/2000; (...) QUE, na tampa da caixa d’água da 
casa do depoente, a esposa dele fez a inscrição “29/09/2000”, no dia em que 
foi terminada a construção;” 

Valdeci Pereira da Conceição (fls. 597 e 598) 
“QUE a caixa d’água da depoente foi construída no mês de 

setembro de 2000, antes das eleições; QUE a caixa d’água de sua mãe, de 
nome Ana Maria Pereira, também foi construída antes das eleições;” 

Ana Maria Pereira (fls. 601 e 602) 
“QUE a caixa d’água da depoente foi feita no dia 28 de setembro de 

2000, antes das eleições; (...) QUE a caixa d’água de Valdeci (Valda) foi feita 
junto com a da depoente (setembro/2000); QUE, durante a construção da sua 
caixa d’água, Zé de Plácido esteve em sua residência e conversou com os 
pedreiros, não sabendo o teor da conversa;” 

Rosalita Gomes dos Santos (fls. 605 a 608) 
“QUE, na casa da depoente, oito pessoas são eleitores; QUE Zé de 

Plácido esteve no dia 29 de setembro de 2000 na residência da depoente e lhe 
disse que, se ela dividisse os votos de sua residência, dariam a caixa d’água para 
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ela; (...) QUE, durante a construção da caixa d’água, Zé de Plácido esteve na 
residência da depoente e conversou com os pedreiros; (...) QUE os votos da 
casa da depoente eram todos destinados a um único candidato, Marco 
Cardoso, e que dividiu os votos pois acreditava em que, se não fizesse assim, 
não iria receber a caixa d’água; (...) QUE Chicão foi na casa da depoente pela 
segunda vez quando sua caixa d’água estava sendo construída; QUE Chicão 
estava com Ormindo e Vanginaldo conversando;” 

Abel José de Souza (fls. 609 e 610) 
“QUE Zé de Marcos, casado com o filho do Velho Tutu da 

Umburana, e Zé de Maria Rosa, ambos residentes na localidade de Neves, 
disseram ao depoente que Chicão era quem estava dando as caixas d’água; (...) 
QUE Zé de Plácido falou para o depoente da seguinte forma: “Vamos 
construir uma caixa d’água para você.”; QUE, logo depois, Zé de Plácido falou 
para o depoente: ‘Você vai votar pra nós, não vai?’, tendo o depoente 
permanecido calado.” 

Joselino Barbosa dos Santos (fls. 611 s 613) 
“QUE o rapaz da caçamba falou para o depoente que era Zé de 

Plácido quem resolvia a construção das caixas d’água; QUE posteriormente Zé 
de Plácido esteve na residência do depoente no Carapiá e lhe disse que ‘Chicão 
mandou dizer que só fazia a caixa se dividisse os votos’; QUE o depoente 
falou para Zé de Plácido que dividiria os votos para Chicão; QUE só aceitou 
dividir os votos pois, caso contrário, não iria receber a caixa d’água; (...) QUE 
o material de construção da caixa d’água do depoente foi colocado no sábado 
anterior às eleições; (...) QUE o pessoal da região falava que as caixas d’água 
tinham sido construídas por Chicão;” 

Benedito Batista (fls. 625 e 626) 
“QUE, no começo da campanha política, Chicão, Ormindo e Zé de 

Plácido estiveram na casa do depoente para pedir votos; QUE, quando 
estavam de saída, Zé de Plácido e Ormindo falaram para Chicão: ‘Fala, Chicão, 
o que você vai fazer para o pessoal.’; QUE Chicão falou que iria fazer um 
reservatório para aparar água da biqueira e chuva em Neves e Carapiá;” 

Pelos depoimentos acima, todos de moradores das duas 
localidades, percebem-se três fatos: 

 a construção das cisternas iniciou-se antes das eleições; 
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 aproveitando-se do desconhecimento da população quanto às intenções 
da CODEVASF, o primeiro réu e seu cabo eleitoral fizeram várias 
pessoas acreditarem que aquele era o responsável pelas obras; 

 muitas vezes, o pedido de voto foi atrelado direta (como uma exigência 
sine qua non) ou indiretamente (como uma compensação ou um 
“presente”) ao recebimento da caixa. 

Os depoimentos dos demais moradores da região (Antônio de 
Jesus, José da Silva Filho, João Francisco Pereira, José Rodrigues da Mata e 
Joaquim Teodoro dos Anjos) nada acrescentam ao deslinde da questão. 
Muitos “pareciam tudo ignorar” (suas respostas quase sempre eram “não sei 
dizer”); outros chegaram mesmo a mentir, como Antônio de Jesus, 
desmascarado pela ata de fls. 545 a 549, relativa a uma reunião na qual ele 
afirmava que as caixas foram feitas em setembro, e José de Dedé e José 
Teodoro, que afirmaram que suas caixas foram feitas após as eleições, 
quando várias pessoas disseram ter sido antes. 

Ainda que a oferta da caixa d’água não tenha sido feita 
diretamente pelo primeiro réu, porque ele nega que sabia de tal obra, se 
esteve na região em outubro, período em que ela estava sendo realizada? 
Várias pessoas o viram ali naquela época. 

Ignora-se como a licitação chegou ao seu conhecimento em 
agosto, antes mesmo de ser publicado o edital, sabe-se, contudo, que isto é 
possível. Não sejamos ingênuos a ponto de, como o disseram os advogados 
do primeiro requerido, imaginarmos que um particular, principalmente um 
político, não consiga utilizar-se do tráfico de influência dentro de órgãos 
públicos. 

Se não havia um esquema tendente à captação de votos atrelado a 
tal obra, por que ele negaria já haver falado com Luiz Augusto, contratante 
de Vanginaldo, se, na verdade, fez, pelo menos, quatro ligações para o 
celular daquele? A propósito, vejam-se as folhas 779 e 781 (25/08, 28/08, 
07/09 e 08/09). 

Os depoimentos de Vanginaldo também não demonstram 
credibilidade, pois, embora insistisse em afirmar que as obras iniciaram 
após as eleições, mostrou-se relutante quanto à data real depois de 
confrontado com as declarações das outras testemunhas. Além disso, 
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afirmou que só teria contatado com Luiz Augusto após 10 de outubro de 
2000, mas, nas contas telefônicas que ele próprio apresentou, constam três 
ligações para tal pessoa feitas nos dias 21 e 25/09/2000. Entre suas 
alegações, eivadas de incertezas e incoerências, e as de várias testemunhas, 
que disseram tê-lo visto trabalhando na região desde meados de setembro, 
dúvida não há de que prevalece as dessas últimas. 

Mesmo desconsiderando-se o bilhete de fl. 32 e os vales 
colacionados, o conjunto probatório mostra-se favorável à confirmação dos 
fatos alegados na exordial. Não é preciso que os aliciadores sejam 
surpreendidos na captação de sufrágio; a lei não exige o flagrante. Pouco 
importa, ainda, que outras pessoas que não votaram no candidato também 
sejam beneficiadas com as promessas ou doações; necessário é que o ato 
daquele ou de terceiro em seu favor influa na vontade dos eleitores. 

Ainda que se considerasse que Zé de Plácido atuou sozinho, sem 
o consentimento dos requeridos, suas atitudes seriam capazes de causar a 
procedência do pedido, desde que influenciassem no resultado do pleito. No 
caso vertente, verifica-se que o primeiro requerido participou diretamente 
da corrupção eleitoral, seja propagando que iria dar as caixas (depoimentos 
de Sabino e Benedito), seja contatando o responsável pela obra, Luiz 
Augusto (telefonemas supracitados). 

Bem disse o Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do 
recurso nº 9.145 (acórdão nº 12.030): 

“O que importa é a existência objetiva dos fatos – abuso de 
poder econômico, corrupção ou fraude – e a prova, ainda que 
indiciária, de sua influência no resultado eleitoral.” 
Também nesse sentido, o acórdão prolatado no REsp nº 15.891 – 

TSE, publicado no DJ de 17/12/1999, p. 171: 
“1. A penalidade de perda do mandato, decorrente da 

procedência da ação de impugnação de mandato eletivo, não possui 
natureza criminal, sendo mera conseqüência do comprometimento 
da legitimidade da eleição por vícios de abuso do poder econômico, 
corrupção ou fraude. Precedentes. 

2. Configurado o abuso do poder econômico por meio do exame 
das provas, é irrelevante para a procedência da ação de impugnação 
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de mandato eletivo a comprovação da participação direta dos 
beneficiários nos atos e fatos caracterizadores da pratica ilícita.” 
Levando-se em conta a pequena margem de votos que deu a 

vitória à chapa dos impugnados (10 votos), bem como o fato de que, pelo 
menos em duas famílias, de acordo com as testemunhas, houve uma 
“divisão de votos”, tudo leva a crer em que o mesmo tenha ocorrido com 
outras pessoas, pois, em toda a comunidades, já se comentava que o 
primeiro requerido é que estaria distribuindo as cisternas, o que, certamente, 
influenciou a vontade dos eleitores, pessoas carentes em região seca para 
quem tal objeto seria uma dádiva, e o voto uma oportunidade de recebê-la. 

Mais uma vez, merecem lembranças as lições do mestre Adriano 
Soares da Costa (in Instituições de Direito Eleitoral, Ed. Del Rey, 3ª ed., 
2000, p. 365): 

“Nesse giro, pode-se prescindir de qualquer elemento volitivo 
ou subjetivo vinculado ao candidato eleito, sendo suficiente a 
demonstração objetiva de ter havido abuso de poder econômico, 
fraude ou corrupção, cuja finalidade seria trazer um plus à eleição 
do candidato. (...) Trivial seria dizer que o benefício auferido pelo 
candidato não necessita ser quantificado em votos, bastando a 
demonstração da potencialidade do fato ilícito para gerar um ganho, 
uma vantagem, em favor do candidato eleito. Não fosse assim, 
restaria a ação de impugnação de mandato eletivo esvaziada, 
tornando-se improfícuo e patético meio de preservação da 
legitimidade do resultado eleitoral.” 

DOS EFEITOS DA DECISÃO 
Dessa forma, caracterizando-se o abuso de poder econômico 

praticado por Francisco de Assis Tavares da Cunha, deve ser julgado 
procedente o pedido de impugnação, acarretando-lhe a inelegibilidade para 
essa eleição bem como para as futuras que ocorrerem nos próximos três 
anos com base no art. 1º, I, d, da Lei Complementar nº 64/90. 
Conseqüentemente, com base nos arts. 175, § 3º, e 222 c/c 237 do Código 
Eleitoral, também serão eivados de nulidade os votos que lhe foram 
atribuídos na última eleição majoritária, o que lhe acarretará a perda do 
mandato eletivo. Ressalte-se que, embora não se tenha comprovado 
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efetivamente qual a participação do Vice-Prefeito na trama urdida, 
estendem-se também a ele os efeitos dessa decisão desconstitutiva, pois a 
mácula se refere à chapa, una e indivisível, formada por ambos; tanto é 
assim que os dois atuaram como litisconsortes passivos necessários. 

A respeito da matéria, vale destacar novamente os ensinamentos 
do mestre Adriano Soares da Costa (in Instituições de Direito Eleitoral, Ed. 
Del Rey, 3ª ed., 2000, p. 360 e 361): 

“Há necessidade de litisconsórcio pela unicidade e 
indivisibilidade da chapa, no sentido de que a candidatura não é 
individual, mas conjunta: votas-se na chapa, não apenas no 
candidato A ou B. Sendo inelegível um dos componentes da chapa, 
deixa ela de existir, não sendo mais possível sua candidatura. (...) 
Se houve corrupção, fraude ou abuso de poder econômico, os quais 
serviram em benefício dos eleitos (por conseguinte, da chapa una e 
indivisível), a ação deve ser manejada contra os beneficiários, pois 
ambos alcançarão o mesmo destino, sob pena de nulidade.” 
No mesmo sentido, explicita Fábio Konder Comparato (in 

Impugnação de Eleição de Governador de Estado. Direito Público: estudos 
e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1996): 

 “Na verdade, a dicção da norma constitucional é mais direta 
e precisa: a votação e, por conseguinte, a eleição é feita no candidato 
à chefia do Executivo. O candidato a vice segue sempre a sorte do 
candidato principal: ele é realmente um candidato acessório.” 
Por fim, cabe analisar qual a solução para preencher a Chefia do 

Poder Executivo com a perda do mandato pelo atual Prefeito. À primeira 
vista, parece que o correto seria diplomar o segundo colocado, que, no caso, 
é o impugnante, entretanto a solução legal aponta para outro caminho. 
Dispõe o art. 175, § 3º, do Código Eleitoral: 

“Serão nulos para todos os efeitos os votos dados a candidatos 
inelegíveis ou não registrados.” 
Como Francisco de Assis Tavares da Cunha tornou-se inelegível, 

inclusive para essa eleição, os votos que lhe foram atribuídos ficaram 
anulados, não se lhe aplicando o § 4º do mesmo artigo, que, pela própria 
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leitura, demonstra que se refere à eleição proporcional, uma vez que é 
impossível, na majoritária, contar os votos para o partido. 

Anulando-se os votos do primeiro candidato, há de se verificar se 
o percentual dos nulos, incluindo-se estes, ultrapassa 50%, caso em que se 
aplicará o art. 224, caput, do Código Eleitoral: 

 “Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do País, 
nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e 
estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão 
prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para 
nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.” 
No caso de Santana, o primeiro colocado obteve 6.464 votos; o 

segundo, 6.454; os brancos foram 80; os nulos, na época do pleito, 793. 
Como os direcionados ao eleito foram anulados, o percentual de nulos 
ultrapassou 50%, incidindo na regra acima exposta. 

Esse entendimento acompanha a jurisprudência majoritária, da 
qual são exemplos os acórdãos abaixo: 

Ac. nº 18.086. RE 1.920 – PR, pub. DJ 14.07.93: 
Matéria eleitoral. Decisão judicial de inelegibilidade de 

candidato a prefeito transitada em julgado. Constituição Federal, 
art. 14, §. 7º. Votos considerados nulos (art. 175, §. 3º do Código 
Eleitoral). Soma dos votos nulos superior a metade dos votos 
colhidos na eleição municipal majoritária. Nulidade do pleito. 
Determinação de dia para nova eleição (art. 224 do CE). 

1. Se o candidato a eleição majoritária municipal tem 
cancelado o seu diploma de prefeito eleito, por motivo de 
inelegibilidade de ordem constitucional (art. 14, § 7º), tal fato 
implica em considerar-se nulos os votos que lhe foram destinados, eis 
que dados a candidato sem condições de concorrer (art. 175, § 3º do 
Código Eleitoral). 

2. Tendo a nulidade dos votos alcançado número superior a 
50% dos votos do município, nas eleições majoritárias para prefeito, 
incidente é a regra que determina a realização de novo pleito (art. 
224 do Código Eleitoral) pouco importando que o cômputo dos 
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votos nulos tenha levado em estima aqueles dados a candidato 
inelegível. 

3. Sendo caso específico de renovação da eleição municipal 
majoritária, todo o processo eleitoral há de ser declarado reaberto, 
desde a escolha pelas convenções partidárias, dos postulantes ao 
cargo executivo. 

Ac. nº 388/2000. RD 532.000 – MG, pub. DJMG 
06.07.2000. 

Diplomação de segundos colocados em eleições municipais. 
Preliminar de intempestividade - rejeitada. 
Cassação de Prefeito e Vice-Prefeito. Totalização de votos 

nulos ultrapassando o percentual de 50%. Prejudicialidade das 
demais votações. Art. 224, do Código Eleitoral. 

Realização de nova eleição. 
Assim, considerando-se a ocorrência de abuso de poder 

econômico praticado em prol do primeiro colocado nas eleições 
majoritárias municipais ocorridas em 2000, deve ser considerado inelegível 
o candidato eleito, cassando-se o seu diploma e anulando-se os votos que 
lhe foram atribuídos, o que acarreta a necessidade de se convocarem novas 
eleições majoritárias, permanecendo o Presidente da Câmara Municipal na 
Chefia do Poder Executivo até que se proclame o resultado do pleito. 

Santana, 5 de dezembro de 2001. 

Millen CASTRO M. de MOURA 
Promotor de Justiça Eleitoral 
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