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Abuso do poder econômico e político

Marcelo Velasco Nascimento Albernaz1

1 Introdução

Como	cediço,	cabe	à	Justiça	Eleitoral	assegurar	o	regular	exercício	da	
soberania popular por meio do voto, mediante resguardo da normalidade e 
legitimidade das eleições, da igualdade de oportunidades entre os candidatos 
e da liberdade do eleitor.

Sua atuação já evoluiu bastante em todas as searas, com destaque 
para	a	segurança	e	agilidade	no	exercício	do	voto	e	na	apuração	dos	resul-
tados,	proporcionadas	pelo	sistema	eletrônico	de	votação	e	totalização.

Também não há como negar que a Justiça Eleitoral tem evoluído 
bastante no combate à corrupção eleitoral, às condutas vedadas e a outros 
tipos de atos abusivos, os quais podem comprometer a liberdade do eleitor, 
a	paridade	de	armas	e	a	legitimidade	do	pleito.

Exemplos	disso	são	as	inúmeras	cassações	de	detentores	de	cargos	
eletivos, merecendo destaque a cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral 
de	três	governadores	eleitos	em	2006.

Essas	cassações,	aliadas	à	imposição	de	inúmeras	outras	sanções	pela	
Justiça	Eleitoral,	a	exemplo	de	multas,	demonstram	ter	ela	deixado	a	fase 
passiva/omissiva que a caracterizou até o início da primeira década deste 
século, passando a adotar uma postura mais pró-ativa, indispensável para 
a plenitude da democracia.

Mas a Justiça Eleitoral ainda ostenta muito espaço para evoluir, espe-
cialmente no combate à corrupção eleitoral, aos atos abusivos e à fiscalização 
das contas de campanha.

E essa evolução passa, necessariamente, pela mudança de postura por 
parte de alguns tribunais regionais eleitorais e juízes eleitorais, que precisam, 
cada vez mais, adotar a mencionada postura pró-ativa, seja determinando 
medidas preventivas ou repressivas imediatas, seja apreciando condutas de 

1	 Juiz	federal.
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candidatos,	partidos	e	coligações	dentro	da	perspectiva	da	legislação	(com-
bate	à	corrupção	eleitoral	e	ao	abuso	de	poder),	e	não	mediante	aplicação	
do princípio da adequação social, ainda que disfarçada sob o argumento de 
fragilidade	da	prova.

Este	pequeno	texto	se	destina	a	abordar	o	abuso	do	poder	econômico	
e	político	na	seara	eleitoral,	citando	situações	que	já	foram	consideradas	
abusivas pelo Poder Judiciário, com o objetivo de demonstrar que é possível 
evoluir ainda mais no combate a esse tipo de ilícito, mediante a difusão de 
tais	precedentes	por	todos	os	órgãos	da	Justiça	Eleitoral.

2 Abuso do poder econômico e político: noções gerais

Sobre	a	noção	de	abuso	de	poder,	leciona	José	Jairo	Gomes	(2010,	
p.	259-260):

O substantivo abuso (do	latim	abusu: ab + usu)	diz	respeito	a	“mau	
uso”, “uso errado”, “desbordamento do uso”, “ultrapassagem dos limi-
tes	do	uso	normal”,	“exorbitância”,	“excesso”,	“aproveitamento”,	“uso	
inadequado”	ou	“nocivo”.	Haverá	abuso	sempre	que,	em	um	contexto	
amplo, o poder — não importa sua natureza — for manejado com 
vistas	à	concretização	de	ações	irrazoáveis,	anormais,	inusitadas	ou	
mesmo injustificáveis diante das circunstâncias que se apresentarem 
e,	sobretudo,	ante	os	princípios	agasalhados	no	ordenamento	jurídico.	
Por conta do abuso, ultrapassa-se o padrão normal de comportamento, 
realizando-se condutas que não guardam relação lógica com o que 
normalmente	ocorreria	ou	se	esperaria	que	ocorresse.	A	análise	da	
razoabilidade da conduta e a ponderação de seus motivos e finalida-
des oferecem importantes vetores para a apreciação e o julgamento 
do	evento.
Já o vocábulo poder,	no	contexto	em	tela,	deve	ser	compreendido	no	seu	
sentido	comum,	expressa	a	força	bastante,	a	energia	transformadora,	a	
faculdade, a capacidade, a possibilidade, enfim, o domínio e o controle 
de	situações,	recursos	ou	meios	que	possibilitem	a	concretização	ou	
a	transformação	de	algo.	Poder	é	vontade	de	potência.	Revela-se	na	
força, na robustez, no império, na potencialidade de se realizar algo no 
mundo.	Implica	a	capacidade	de	transformar	uma	dada	realidade	ou	a	
faculdade de colocar em movimento novas energias ou procedimentos 
tendentes	a	modificar	um	estado	de	coisas	ou	uma	dada	situação.
[...]
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Destarte,	a	expressão	“abuso	de	poder”	deve	ser	interpretada	como	
a	concretização	de	ações	que	denotam	mau	uso	de	recursos	detidos,	
controlados	pelo	beneficiário	ou	a	ele	disponibilizados.	As	condutas	le-
vadas	a	cabo	não	são	razoáveis	nem	normais	à	vista	do	contexto	em	que	
ocorrem,	revelando	existir	exorbitância,	desbordamento	ou	excesso.

Adotando semelhante diretriz, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral 
que “abusa do poder econômico o candidato que despende recursos patri-
moniais, públicos ou privados, dos quais detém o controle ou a gestão em 
contexto	revelador	de	desbordamento	ou	excesso	no	emprego	desses	re-
cursos	em	seu	favorecimento	eleitoral”	(TSE.	AG-RESPE	1622602.	Relator:	
Marcelo	Henriques	Ribeiro	de	Oliveira.	DJE,	Tomo	29,	de	09/02/2012,	p.	43).

A mesma Corte também já decidiu que 
[...]	o	abuso	de	poder	político,	para	fins	eleitorais,	configura-se	no	mo-
mento	em	que	a	normalidade	e	a	legitimidade	das	eleições	são	com-
prometidas por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua 
condição funcional, beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de 
finalidade	(TSE.	RCED	661.	Relator:	Aldir	Guimarães	Passarinho	Junior.	
DJE,	Tomo	33,	de	16/02/2011,	p.	49).

Disso se pode concluir que a aferição da prática de abuso de poder 
pressupõe	apreciação	das	circunstâncias	que	caracterizam	o	evento	supos-
tamente ilícito, a fim de que se possa afirmar que houve uso não razoável de 
recursos	patrimoniais	próprios	ou	alheios	(abuso	do	poder	econômico)	ou	do	
poder	de	autoridade	(abuso	do	poder	político)	para	beneficiar	determinada	
candidatura	presente	ou	futura.

Aliás,	consoante	jurisprudência	do	Tribunal	Superior	Eleitoral,
[...]	o	dia	do	registro	das	candidaturas	não	é	o	marco	inicial	para	a	
atuação da Justiça Eleitoral na apuração de abuso de poder político 
ou econômico, bem como do uso abusivo dos meios de comunicação, 
capazes	de	prejudicar	a	igualdade	de	oportunidades	nas	eleições	e	
a	livre	manifestação	da	vontade	política	popular.	Atos	anteriores	ao	
registro	podem	ser	apurados	(TSE.	RCED	n.	703.	Relator:	Felix	Fischer.	
DJE,	Tomo	166,	de	01/09/2009,	p.	38-39).

Também não se pode olvidar que o bem jurídico tutelado pelas nor-
mas que reprimem o abuso de poder na seara eleitoral consiste na norma-
lidade e legitimidade	das	eleições.
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Isso	está	bastante	claro	no	§	9°	do	art.	14	da	Constituição	Federal,	
quando preceitua que lei complementar estabelecerá outros casos de inele-
gibilidade, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das	eleições	contra	
a	influência	do	poder	econômico	ou	o	abuso	do	exercício	de	função,	cargo	
ou	emprego	na	administração	direta	ou	indireta.

A	mesma	conclusão	se	extrai	do	art.	19,	parágrafo	único,	da	Lei	Com-
plementar	64/1990,	na	parte	em	que	dispõe	que	a	apuração	e	punição	das	
transgressões	pertinentes	ao	abuso	do	poder	econômico	ou	político,	em	
detrimento da liberdade de voto,

 [...]	terão	o	objetivo	de	proteger	a	normalidade e legitimidade das elei-
ções	contra	a	influência	do	poder	econômico	ou	do	abuso	do	exercício	
de função, cargo ou emprego na administração direta, indireta ou fun-
dacional	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	dos	Municípios.

Em	função	disso,	antes	do	advento	da	Lei	Complementar	135/2010,	
o	Tribunal	Superior	Eleitoral	fixou	o	entendimento	de	que	a	caracterização	
do abuso de poder para fins eleitorais pressupunha reconhecimento de sua 
potencialidade para influenciar o resultado da eleição, assim considerada a

[...]	capacidade	de	o	fato	apurado	como	irregular	desequilibrar	a	igual-
dade	de	condições	dos	candidatos	à	disputa	do	pleito,	ou	seja,	de	as	
apontadas irregularidades impulsionarem e emprestarem força des-
proporcional à candidatura de determinado candidato de maneira 
ilegítima	(TSE.	AgR-Respe	36357.	Relator:	Aldir	Guimarães	Passarinho	
Junior.	DJE –	Diário	da	Justiça	Eletrônico,	de	14/05/2010,	p.	20).

Contudo, a mesma Corte também assentou que
[...]	o	reconhecimento	da	potencialidade	em	cada	caso	concreto	implica	
o	exame	da	gravidade	da	conduta	ilícita,	bem	como	a	verificação	do	
comprometimento da normalidade e da legitimidade do pleito, não 
se vinculando necessariamente apenas à diferença numérica entre 
os votos ou a efetiva mudança do resultado das urnas, embora essa 
avaliação	possa	merecer	criterioso	exame	em	cada	situação	concreta	
(TSE.	RCED	661.	Relator:	Aldir	Guimarães	Passarinho	Junior	DJE, Tomo 
033,	de	16/02/2011,	p.	49).

Enfim, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a potencialidade para 
influenciar a eleição não se confunde com nexo de causalidade	nem	pressupõe	
vinculação	aritmética	da	conduta	ilícita	com	o	resultado	das	urnas.
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É	verdade	que	a	Lei	Complementar	135/2010	pretendeu	alterar	esse	
entendimento, ao dispor que, “para a configuração do ato abusivo, não será 
considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas 
apenas	a	gravidade	das	circunstâncias	que	o	caracterizam”	(art.	22,	XVI,	da	
LC	64/1990).

No entanto, essa investida legislativa parece ter sido em vão, por-
quanto	subsistiram	incólumes	o	art.	14,	§	9º,	da	Constituição	Federal	e	o	art.	
19,	parágrafo	único,	da	Lei	Complementar	64/1990,	os	quais	continuam	a	
dispor que o bem jurídico tutelado pelas normas que reprimem o abuso de 
poder na seara eleitoral consiste na normalidade e legitimidade das	eleições.

Note-se	que,	por	sua	estatura	constitucional,	o	art.	14,	§	9º,	da	Lei	
Maior	não	poderia	ter	sido	derrogado	pela	Lei	Complementar	135/2010	
nem	tido	sua	interpretação	modificada	pelo	advento	desta.

Assim, para que se possa reconhecer a prática de ato abusivo na seara 
eleitoral, continua sendo indispensável sua aptidão para ofender o bem jurí-
dico	tutelado	pela	norma	que	o	reprime,	o	que	pressupõe	necessariamente	
reconhecimento de sua potencialidade para comprometer a normalidade e 
legitimidade das	eleições.

De qualquer modo, seja para aferir a potencialidade (art.	14,	§	9º,	da	
CF/1988	e	art.	19,	parágrafo	único,	da	LC	64/1990),	seja	para	aferir	apenas	
a gravidade da	conduta	(art.	22,	XVI,	da	LC	64/1990),	deve-se	levar	em	conta	
não apenas sua aptidão para influenciar a vontade dos eleitores diretamente 
beneficiados pelos atos abusivos, como também seu efeito multiplicativo re-
lativamente	às	pessoas	que	lhes	são	mais	próximas	(familiares,	amigos	etc.).

3 Jurisprudência

O TSE já decidiu que podem configurar abuso de poder na seara elei-
toral:

I	–	promessa	de	doação	de	lotes	públicos	a	eleitores	em	troca	de	voto	
e distribuição de camisas associadas à cor da campanha dos candidatos, na 
véspera	e	no	dia	do	pleito	(TSE.	AR-AI	229810);

II	–	distribuição	massiva	de	combustível	a	eleitores	—	patrocinada	
por pessoas que apoiavam determinada candidatura — um dia antes das 
eleições,	sem	nenhuma	vinculação	da	doação	a	carreata,	mas	sim	condiciona-
da	à	manifestação	favorável	à	mesma	candidatura	(TSE.	AR-RESPE	60117);
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III	–	significativo	uso	de	linhas	telefônicas	do	município,	por	servidor	
comissionado, em benefício da campanha eleitoral de candidato à reeleição, 
com	capacidade	de	o	fato	influenciar	o	eleitorado	(TSE.	RESPE	1632569);

IV	–	utilização	da	estrutura	de	empresa	de	considerável	porte	para	
a realização de campanha eleitoral em favor de candidato, mediante a con-
vocação	de	1.000	funcionários	para	reuniões	nas	quais	houve	pedido	de	
votos e disponibilização de material de propaganda, bem como a distribuição 
posterior de fichas de cadastros nas quais cada empregado deveria indicar 
ao	menos	dez	pessoas	(TSE.	RO	437764);

V	–	distribuição	de	refeições	a	eleitores,	na	antevéspera	das	eleições,	
durante a realização de evento político, com a utilização de trio elétrico e a 
presença da própria candidata ao cargo de prefeito, cujo fato teria evidente 
intuito	de	viciar	a	vontade	do	eleitor	e	macular	a	legitimidade	das	eleições	
(TSE.	RESPE	557);

VI	–	significativo	valor	empregado	na	campanha	eleitoral	e	vultosa	
contratação	de	veículos	e	de	cabos	eleitorais	correspondentes	a	expressiva	
parcela	do	eleitorado	(TSE.	RESPE	191868);

VII	–	grande	quantidade	de	obras	e	serviços	realizados	em	município	
às	vésperas	das	eleições	—	que,	na	sua	maioria,	não	eram	essenciais	ou	atos	
de	mera	gestão	–	e	tiveram	conotação	eleitoral	(TSE.	AR-RESPE	5158657);

VIII	–	transporte	de	eleitores,	por	meio	de	dois	ônibus,	de	um	muni-
cípio	para	outro	(TSE.	AR–RESPE	63441);

IX	–	publicidade	institucional	consistente	na	distribuição	de	calendá-
rios,	com	destaque	a	obras	e	realizações	da	administração	municipal,	com	
evidente promoção pessoal do prefeito candidato à reeleição e conotação 
eleitoreira	(TSE.	AR–AI	12099);

X	–	coação	de	eleitores	a	fim	de	que	votem	em	candidato	à	reeleição,	
sob	pena	de	serem	excluídos	sumariamente	de	programa	social,	bem	como	
contratação de cabos eleitorais para obrigar eleitores a retirar a propaganda 
de	adversário	e	realizar	propaganda	do	candidato	impugnado	(TSE.	RESPE	
36737);

XI	–	ampla	divulgação,	em	programa	de	televisão	apresentado	por	
candidato, da distribuição de benefícios à população carente por meio de 
programa social de sua responsabilidade, acompanhado de pedidos de votos 
e	do	condicionamento	da	continuidade	das	doações	à	eleição	de	candidato	
no	pleito	vindouro	(TSE.	RO	2369);
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XII	–	doação	de	milhares	de	lotes,	nomeação	para	centenas	de	cargos	
comissionados em desvio de finalidade, no período vedado e concessão de 
bens	e	serviços	sem	execução	orçamentária	no	ano	anterior	(fotos,	alimentos,	
cestas	básicas,	óculos,	etc.	em	quantidades	elevadíssimas)	em	16	municípios,	
até	29/06/2006,	por	meio	de	ações	descentralizadas	do	governo	estadual	
(TSE.	RCED	698);

XIII	–	utilização	do	trabalho	de	servidores	públicos	municipais	e	de	ca-
bos	eleitorais,	que	visitaram	residências	de	famílias	carentes,	cadastrando-as	
e prometendo-lhes a doação de quarenta reais mensais, caso os beneficiários 
se	sagrassem	vencedores	no	pleito	(TSE.	AgR-AI	11708/MG);

XIV–	utilização	de	empresa	concessionária	de	serviço	público	para	
o transporte de eleitores, a título gratuito, em benefício de determinada 
campanha	eleitoral	(TSE.	REspe	28040/BA);

XV	–	publicidade	institucional	consistente	na	distribuição	de	calen-
dários,	com	destaque	a	obras	e	realizações	da	administração	de	prefeito	
candidato	à	reeleição	(TSE.	AgR–AI	12099/SC);

XVI	–	distribuição,	em	período	eleitoral,	de	mais	de	6	mil	mochilas	
com	material	escolar	e	30	mil	cartões	magnéticos	denominados	“cartões-
-saúde”,	contendo	o	símbolo	da	administração	municipal	(TSE.	AAG	6416/
SP);

XVII	–	propaganda	eleitoral	irregular,	desde	que	o	excesso	praticado	
possa	influir	no	resultado	do	pleito	(TSE.	AAG	7191/BA);

XVIII	–	distribuição	de	camisetas	e	santinhos,	juntamente	com	di-
nheiro,	e	contratação	de	mais	de	400	pessoas	(servidores	públicos)	sem	
concurso	e	de	transporte	escolar	em	período	vedado	(TSE.	AAG	7640/BA);

XIX	–	divulgação	e	assinatura	de	convênios	celebrados	entre	o	Go-
verno do Estado e prefeitura municipal durante comício, para favorecer 
candidato	(RCED	671/MA);

XX	–	candidato	que,	na	qualidade	de	secretário	de	comunicação	mu-
nicipal, beneficia-se com a publicação de matérias a seu respeito em jornais 
e revistas cujas empresas de comunicação foram contratadas pela prefei-
tura,	sem	licitação,	para	a	divulgação	de	propaganda	institucional	(TSE.	RO	
1460/SP);

XXI	–	realização	de	reuniões	convocadas	pelo	prefeito	e	pela	cúpula	
administrativa municipal, de caráter supostamente administrativo, para 
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convencer	os	servidores	públicos	a	votarem	no	irmão	do	titular	(TSE.	RO	
1526/PB);

XXII	–	realização	de	contratações	irregulares	de	servidores	temporá-
rios	entre	os	meses	de	janeiro	e	agosto	do	ano	das	eleições	(TSE.	AgR-Respe	
3247344);

XXIII	–	utilização	por	candidatos	de	recursos	patrimoniais	privados	
na	manutenção	de	albergues	em	contexto	revelador	de	excesso,	cuja	fina-
lidade, muito além da filantropia, era o favorecimento eleitoral de ambos 
(TSE.	RO	1445/RS).

4 Instrumentos processuais

Até	a	diplomação,	o	abuso	de	poder	econômico	e/ou	político	pode	
ser	objeto	da	ação	de	investigação	judicial	eleitoral	(AIJE),	prevista	na	Lei	
Complementar	64/1990.

Até	três	dias	após	a	diplomação,	o	abuso	de	poder	econômico	e/ou	
político	pode	ser	objeto	de	recurso	contra	a	expedição	de	diploma	(RCED).

Até quinze dias após a diplomação, o abuso de poder econômico pode 
ser	objeto	de	ação	de	impugnação	de	mandato	eletivo	(AIME).	O	abuso	de	
poder político somente pode ser objeto de AIME quando revelar dimensão 
econômica	(ex.:	realização	de	serviços	particulares	mediante	uso	de	máqui-
nas	públicas).

5 Sanções

O reconhecimento de abuso de poder em sede de AIJE enseja a cas-
sação do registro ou do diploma do candidato diretamente beneficiado pela 
conduta e a decretação de inelegibilidade do representado e de todos os que 
houverem contribuído para o ato por oito anos, a contar da eleição em que 
se	verificou	(art.	22,	XIC,	da	LC	64/1990).

Seu reconhecimento em sede de AIME acarreta a cassação do mandato 
do	candidato	beneficiário	da	conduta.

Já o seu reconhecimento em sede de RCED implica a cassação do 
diploma	do	candidato	beneficiado.

Note-se que, conforme já decidiu o TSE, “na apuração de abuso de 
poder,	não	se	indaga	se	houve	responsabilidade,	participação	ou	anuência	do	
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candidato,	mas	sim	se	o	fato	o	beneficiou”	(TSE.	Recurso	Ordinário	11169.	
Relatora:	Fátima	Nancy	Andrighi.	DJE,	Tomo	163,	de	24/08/2012,	p.	36-37).

Além	disso,	a	condenação	por	abuso	de	poder	econômico	e/ou	polí-
tico para fins eleitorais também caracteriza causa de inelegibilidade por oito 
anos,	a	contar	da	eleição	em	que	se	verificou	(art.	1º,	I,	d e h,	da	LC	64/1990).

6 Conclusão

A legislação eleitoral contempla inúmeros instrumentos para viabi-
lizar a realização de eleições legítimas.

Entre	eles,	estão	as	ações	e	sanções	destinadas	a	prevenir	e	reprimir	
as condutas caracterizadoras de abuso de poder econômico e político, visto 
que	estas	atentam	contra	a	legitimidade	e	normalidade	das	eleições,	viciando	
o	resultado	das	urnas.

Todavia,	é	necessário	que	todos	(magistrados,	membros	do	Ministério	
Público,	coligações,	partidos,	candidatos	etc.),	na	esfera	de	suas	respectivas	
atribuições,	atuem	na	busca	daquele	objetivo,	sem	fazer	vistas	grossas	para	
os	ilícitos	que	infelizmente	ainda	se	repetem	por	todo	o	território	nacional.

Somente	assim	será	plenamente	assegurado	o	exercício	da	democracia.
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