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EXMO. SR. JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO

DA BAHIA

Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº. 0603902-35.2018.6.05.0000

O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua Procuradoria Regional Eleitoral no Estado

da Bahia, nos autos referenciados, em que figura como investigado o deputado estadual

MARCELL CARVALHO DE MORAES, vem, com fundamento nos artigos 121, §4º, inciso

III, da Constituição Federal, e 276, inciso II, alínea “a”, do Código Eleitoral, e súmula 36

do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  interpor  RECURSO  ORDINÁRIO,  consoante  razões

anexas, visando à reforma do acórdão proferido por essa Corte.

Requer,  assim,  seja  o  presente  apelo,  após  admitido  e  regularmente

processado, submetido ao julgamento do egrégio Tribunal Superior Eleitoral.

Salvador, 08 de novembro de 2019.

[Assinatura Eletrônica]

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR

Procurador Regional Eleitoral Auxiliar
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Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº. 0603902-35.2018.6.05.0000

Recorrente: Ministério Público Eleitoral

Recorrido: Marcell Carvalho de Moraes

RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO

MM. Relator, 

Egrégio Colegiado,

Ilustre Procurador-Geral Eleitoral:

I- DO SUMÁRIO DOS FATOS

Trata-se  de  ação  de  investigação  judicial  eleitoral  proposta  em  face  de

MARCELL CARVALHO DE MORAES, que tem como causa de pedir a prática de abuso

de poder econômico consistente na realização de campanhas de vacinação e castração

gratuitos e/ou a preços módicos de cães e gatos no período pré-eleitoral, com a maciça

exposição da imagem do investigado, vinculando-a aos serviços sociais prestados.

Com  efeito,  restou  comprovado  nos  autos  que  o  recorrido,  por  meio  de

campanhas  realizadas  em  conjunto  com  a  ONG  GEAMO,  promoveu,  em  diversos

municípios do Estado da Bahia, campanhas de vacinação e castração gratuitas e/ou a
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preços módicos de cães e gatos no período pré-eleitoral, com a maciça exposição da

imagem do investigado, atrelada aos serviços sociais prestados. 

Nada obstante o rico arcabouço probatório reunido nos autos – suficiente

para embasar o acolhimento da pretensão, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, por

maioria, julgou improcedente os pedidos, vencidos o relator e os Juízes Freddy Carvalho

Pitta Lima e Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, em acórdão assim ementado: 

AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL  –  AIJE.

ABUSO  DE  PODER  ECONÔMICO.  REALIZAÇÃO  DE

CAMPANHAS  DE  VACINAÇÃO  E  CASTRAÇÃO  GRATUITAS

E/OU A PREÇOS SIMBÓLICOS. COM SUPOSTA EXPOSIÇÃO

DA  IMAGEM  DO  INVESTIGADO.  IMPROCEDÊNCIA.

ATIVIDADES PARTICULARES E ANTERIORES A ENTRADA DO

ACUSADO  NA  VIDA  PÚBLICA.  ÂNIMO  VOLUNTÁRIO.

AUSENTES  A  GRAVIDADE  DA  CONDUTA  E  PROVAS

SUFICIENTES  QUE  DEMONSTREM  DESEQUILÍBRIO  NA

DISPUTA DO PLEITO VINDOURO.

1.  Inexiste  vedação  constitucional  ou  legal  ao  exercício  de

atividades filantrópicas por parte da classe política, ainda que em

ano eleitoral, notadamente quando o comprometimento do político

em questão com determinada causa é anterior ao seu ingresso na

vida política através de mandato eletivo.

2. Os documentos colacionados aos autos não trazem qualquer

comprovação  de  que  os  eventos  de  vacinação  e  castração

realizados pela ONG GEAMO foram financiados pelo Deputado

investigado, não existindo, neste sentido, prova cabal de abuso do

poder  econômico  cuja  gravidade  influa  na  normalidade  e
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legitimidade  do  exercício  do  poder  de  sufrágio  popular  apto  a

desequilibrar o processo eleitoral.

3.  No  que  pertine  às  supostas  irregularidades  administrativas,

ainda que de fato tenham ocorrido, consoante as denúncias do

Conselho Regional de Medicina

Veterinária - CRMV, não devem ser objeto da presente demanda,

por refulgirem à competência desta Justiça Especializada.

4. Conclui-se que não consta dos autos provas cabais de que os

serviços oferecidos nas atividades denunciadas eram realizados

em troca de votos, com o custeio do investigado, ou vínculo com o

pleito futuro, havendo, diga-se, mera presunção de que tais ações

guardassem cunho eleitoreiro por parte do investigado.

5. AIJE julgada IMPROCEDENTE.

É contra a referida decisão que o MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe o presente

recurso, com base nos fundamentos a seguir expostos:

II- DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO

II.1- DA CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA

NATUREZA FILANTRÓPICA DAS  ATIVIDADES  DO  RECORRIDO.  DO  CARÁTER

ELEITOREIRO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

 O juízo ad quem entendeu que “inexiste vedação constitucional ou legal ao

exercício  de atividades filantrópicas por  parte  da classe política,  ainda que em ano

eleitoral,  notadamente  quando  o  comprometimento  do  político  em  questão  com
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determinada causa é  anterior  ao  seu  ingresso  na  vida  política  através  de  mandato

eletivo”.

Não  obstante,  com  a  devida  vênia,  esse  entendimento  confronta  todo  o

arcabouço probatório constante nos autos, bem como vai  de encontro às diferenças

estabelecidas  por  este  E.  Tribunal  Superior  Eleitoral  entre  exercício  de  atividade

filantrópica e atividade assistencialista com fim eleitoreiro. 

O  procedimento  preparatório  eleitoral  que  ensejou  a  AIJE  e  a  instrução

processual  deixaram  indene  de  dúvidas  que  a  finalidade  do  ora  recorrido  não  era

filantrópica, mas, sim, eleitoreira. Vejamos.

O investigado Marcell Carvalho de Moraes, ora recorrido, teve sua imagem

associada ao atendimento veterinário à população do Estado da Bahia, com forte apelo

visual de sua imagem, durante o ano de 2018.

De fato, consoante assentado no acórdão recorrido, o deputado investigado

sempre teve sua imagem veiculada à defesa dos animais, mas os autos desvelaram que

a sua atuação no ano eleitoral excedeu aos limites da filantropia e teve nítida conotação

eleitoral,  verdadeiramente  “queimando  a  largada”  da  campanha  e  vilipendiando  os

princípios norteadores do processo eleitoral.

De acordo  com os  vídeos  acostados  com a  petição  inicial,  os  engenhos

publicitários (com imagens do investigado e artes variadas) eram afixados em todos os

atendimentos  e  a  divulgação  do  serviço  fazia-se  de  forma  frequente  no  perfil  do

investigado nas suas redes sociais. A divulgação da imagem do investigado em banners
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de grandes proporções em ano eleitoral  está  comprovada pelas  fotos  e  vídeos que

instruem a presente ação bem como pelos depoimentos testemunhais, ou seja, tal fato é

incontroverso. 

A testemunha ANA ELISA FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, ex-presidente

do Conselho  Regional  de  Medicina  Veterinária  –  CRMV,  confirmou a  ocorrência  de

diversos mutirões de vacinação e castração em vários municípios baianos realizados a

pedido do deputado investigado. Ela afirmou que, no ano de 2018, o CRMV recebeu

várias  denúncias  envolvendo  irregularidades  em eventos  de  castração e  vacinação,

inclusive,  de  vigilâncias  sanitárias  dos  municípios  em  que  eles  ocorriam,  todos

vinculados ao investigado. Que recebeu fotografias que demonstravam que todos os

mutirões tinham a marca do deputado investigado.  Que muitos mutirões não tinham

autorização do Conselho. Citou, como exemplo, um evento de castração realizado no

município  de  Feira  de  Santana,  no  qual  os  fiscais  do  CRMV  encontraram  vários

panfletos com a imagem do deputado investigado.

A referida testemunha asseverou, ainda, que, em muitos eventos a que o

conselho conseguiu chegar para fiscalizar,  que as carteiras de vacinação -  que não

podem ter nada além dos dados colocados pelo médico veterinário - tinham a logomarca

do deputado, “que isso aconteceu n vezes”. Outrossim, citou um evento de vacinação no

bairro  de  Pernambués,  em  Salvador,  no  qual  havia  vários  panfletos  do  deputado

investigado sendo distribuídos.

A testemunha ANA ELISA FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA asseverou,

outrossim, que foi um volume muito grande de eventos de castração e vacinação na

Bahia inteira, todos vinculados à imagem do deputado, inclusive divulgados por ele em

suas redes sociais.  Que o CRMV passou a acompanhar os eventos de castração e
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vacinação através das redes sociais do deputado investigado,  para saber onde eles

seriam realizados. Que não havia divulgação da imagem da ONG, mas tão somente da

do investigado.

Com efeito, as campanhas de vacinação e de castração foram realizadas ao

menos nos seguintes municípios e respectivos bairros, sempre com a utilização maciça

de  peças  publicitárias,  nos  termos  dos  calendários  divulgados  nas  páginas  do

investigado no Facebook e Instagram:

– Ilhéus, Barreiras, Eunápolis, Santo Antônio de Jesus, Itaberaba, Salvador,

Jacobina,  Candeias,  Vitória  da  Conquista,  Alagoinhas,  Casa  Nova,  Juazeiro,  Paulo

Afonso, São Francisco do Conde, Guanambi, Valença e Feira de Santana.

A testemunha ALAN  PAZIAN, médico veterinário responsável por realizar as

castrações, afirmou que o investigado divulgava os mutirões em suas redes sociais. Que

os  mutirões  começaram em 2017  e  acabaram em junho  a  julho  de  2018.  Que  os

mutirões de castração cessaram porque o conselho parou de autorizá-los. 

A testemunha ALAN  PAZIAN confirma que os mutirões ocorreram apenas no

período pré-eleição.

Registre-se que, embora a testemunha tenha afirmado que os mutirões

cessaram  em  decorrência  da  ausência  de  autorização  do  CRMV,  convém

consignar que tal circunstância não foi impedimento para a realização de tantos
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outros mutirões clandestinos,  conforme faz prova as alegações da testemunha

ANA ELISA e os documentos que acompanharam a exordial.

Registre-se  que  todas  as  testemunhas  ouvidas  confirmaram  a  ampla

divulgação dos eventos de castração e vacinação nas redes sociais do recorrido, o que

deixa indene de dúvidas o caráter eleitoreiro das ações.

Para  afastar  qualquer  dúvida  acerca  da  finalidade  eleitoreira  –  e  não

filantrópica  –  das  ações  ora  narradas,  convém  registrar  que,  nos  serviços  que  o

recorrido,  através  da  ONG  GEAMO,  fazia  prestar  não  havia  preocupação  com  a

qualidade dos atendimentos veterinários,  mas apenas com a quantidade de animais

atendidos,  porquanto  não  eram  observadas  as  regras  do  Conselho  Regional  de

Medicina Veterinária (CRMV).  As irregularidades na qualidade da prestação do serviço

estão evidenciadas em documento apresentado pelo médico veterinário Carlos Eduardo

de Oliveira Cordeiro Lima, Fiscal de Controle Sanitário, ao Ministério Público Eleitoral

(ID 1936482). 

De  acordo  com  o  documento,  no  dia  04/07/2018,  uma  campanha  de

vacinação contra raiva canina foi realizada no município de São Francisco do Conde/BA

por meio de uma caravana do Deputado Marcell Morais, sem autorização do CRMV-BA,

tampouco dos órgãos municipais competentes. Após inspeção da vigilância sanitária,

constatou-se  irregularidades  quanto  ao  acondicionamento  e  transporte  das  vacinas

(caixas de isopor sem termômetro e sem identificação), além da ausência de um médico

veterinário,  preenchimento  dos  dados  de  vacinas  por  pessoas  não  capacitadas  e

ausência  de  documentações  necessárias.  Outra  caravana  de  vacinação  animal  foi

realizada  pelo  recorrido  no  mesmo  município,  em  01/08/2018,  com  as  mesmas

irregularidades apontadas.
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Do mesmo modo, em 05/08/2018, o recorrido promoveu uma campanha de

vacinação no município de Paulo Afonso, a qual foi realizada sem comunicação prévia à

Secretaria Municipal  de Saúde, à Unidade de Controle de Zoonoses ou à Vigilância

Sanitária,  sem a presença nesta campanha dum médico veterinário responsável,  de

acordo com o Ofício N/01/2018, da Prefeitura de Paulo Afonso (ID 1936532).

Demais  disso,  de  acordo  com  o  Ofício  n°  15/2018  do  CRMV/BA  (fls.

223/224),  foi  realizada  campanha  gratuita  de  vacinação  irregular  na  cidade  de

Guanambi, em 12/08/2018, vinculada ao então candidato Marcell Moraes, na qual foram

distribuídos  material  publicitário  (folders),  além  de  cards que  circulavam  em  redes

sociais,  nas  quais  o  investigado  aparece  como  apoiador.  As  imagens  a  seguir

evidenciam que no evento foram fornecidos panfletos com o nome e imagem dele, a

confirmar, mais uma vez, a intenção de massificar sua imagem:
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Todos esses elementos comprovam, pois,  que MARCELL CARVALHO DE

MORAES,  nos  meses de junho a agosto de  2018,  em período até  mesmo anterior

àquele  permitido  para  veicular  propaganda  eleitoral,  promoveu  uma  série  de

“campanhas  veterinárias”  cujo  objetivo,  obviamente,  era  captar  o  maior  número  de

eleitores possível.

A propósito, o entendimento aqui esposado é o defendido por este E. TSE:
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RECURSO  ORDINÁRIO.  ELEIÇÕES  2014.  DEPUTADO

FEDERAL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL.

ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 22 DA LC

64/90.  ASSISTENCIALISMO.  CENTRO  SOCIAL.  FINALIDADE

ELEITOREIRA.  CONFIGURAÇÃO.  CONDUTA  GRAVÍSSIMA.

DESEQUILÍBRIO.  LEGITIMIDADE  DO  PLEITO.  PARIDADE  DE

ARMAS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI

9.504/97.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL.

<br>HISTÓRICO DA DEMANDA 

[...]  Também se verifica abuso na hipótese de aproveitamento

eleitoreiro de instituição filantrópica, de modo a comprometer

a legitimidade do pleito e a paridade de armas. Precedentes.

Cabe à Justiça Eleitoral apurar e punir, com rigor, prática de

assistencialismo - verdadeiro clientelismo - por ocupante de

mandato eletivo que, visando obter votos para pleito futuro,

manipula  a  miséria  humana  em  benefício  próprio  ao

aproveitar-se da omissão do Estado em inúmeras áreas - com

destaque  para  a  saúde  pública,  direito  social  assegurado

indistintamente a todos (arts. 6º e 196 da CF/88). 8.  O ilícito é

incontroverso  e  as  circunstâncias  são  gravíssimas.  O

candidato  atrelou  seu  nome  e  imagem  ao  centro  social

Entidade  Luz  do  Amanhã  Criança  Esperança  (ELACE),  que

oferecia  serviços  médicos,  odontológicos,  fisioterapêuticos,

advocatícios e esportivos, gerando nos munícipes vínculo de

dependência  entre  voto  e manutenção das benesses.  9.   O

conjunto  probatório  não  deixa  dúvida  a  respeito. [...]   A

associação  em  favor  da  pessoa  do  recorrido  é  incontroversa,

porquanto no referido santinho, em seu sítio eletrônico na Câmara

Municipal de Duque de Caxias e no informe publicitário do ELACE

noticia-se que ele  fundou a entidade.  Toda essa documentação

revela de modo insofismável o ilícito, porquanto o candidato usou
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ostensivamente  de  instituto  assistencial  como  plataforma

política,  vinculando  seu  nome  e  imagem  aos  serviços

oferecidos à comunidade para se promover.. Nesse ambiente,

em que serviços comunitários e atos de campanha confundiam-se,

sobreleva o intento de se construir vínculo político entre o recorrido

e  os  inúmeros  eleitores  que  o  procuravam,  pois,  repita-se,

apreendeu-se grande quantidade de itens relativos em especial a

atendimentos  médicos.   É  certo  que o  recorrido  se  apresentou

como  inequívoca  porta  de  acesso  para  fruição  de  serviço  de

natureza pública, aferindo, ao fim e ao cabo, notórios dividendos

eleitorais.  O  uso  dessa  ferramenta  constituiu  elemento

distintivo ante os demais candidatos em condições normais

de  disputa. [...]  Houve  notório  aproveitamento  do  calamitoso

sistema de saúde pública para intermediar e distribuir benesses,

com  o  fim  de  obter  votos  de  pessoas  carentes,  em  afronta  à

normalidade e  à  legitimidade das  eleições.  [...Recurso  ordinário

provido em parte para cassar o diploma de suplente de deputado

federal de Francisco dos Santos e declarar sua inelegibilidade por

oito anos por abuso de poder econômico e político.

(Recurso Ordinário nº 800319, Acórdão, Relator(a)  Min.  Herman

Benjamin,  Publicação:   DJE -  Diário  de  justiça  eletrônico,  Data

19/12/2018) 

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  ELEIÇÕES

2016.  VEREADOR.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL

ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 22

DA  LC  64/90.  ASSISTENCIALISMO.  ASSOCIAÇÃO.

ATENDIMENTO  MÉDICO.  FINALIDADE  ELEITOREIRA.

CONFIGURAÇÃO.  CONDUTA  GRAVE.  DESEQUILÍBRIO.
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LEGITIMIDADE  DO  PLEITO.  PARIDADE  DE  ARMAS.

DESPROVIMENTO.

1. Abuso de poder econômico caracteriza-se pelo uso exorbitante

de  recursos  patrimoniais,  sejam  eles  públicos  ou  privados,  de

forma  a  comprometer  a  isonomia  da  disputa  eleitoral  e  a

legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura.

Precedentes.

2.  Também  se  verifica  abuso  na  hipótese  de  aproveitamento

eleitoreiro de instituição filantrópica, sobretudo quando usada em

desvio  de  finalidade,  de  forma  a  afetar  os  postulados  acima

referidos. Precedentes.

3. Cabe à Justiça Eleitoral  apurar e punir,  com rigor, prática de

assistencialismo por pessoa que, visando obter votos para pleito

futuro,  manipula  a  miséria  humana  em  benefício  próprio  ao

aproveitar-se da negligência do Estado em inúmeras áreas com

destaque  para  saúde,  direito  social  garantido  indistintamente  a

todos (arts. 6º e 196 da CF/88).

4. A configuração de abuso de poder independe da circunstância

de o ilícito ter sido praticado dentro ou fora do período eleitoral.

Precedentes.

5. Na espécie, o TRE/RN consignou que Mariozan Medeiros dos

Anjos, vereador e candidato à reeleição em 2016, às vésperas do

início da campanha, nos meses de abril, maio e junho, ofereceu de

forma gratuita atendimento médico por meio da Associação das

Águas e Comunicações de São José do Seridó/RN com intuito de

se  promover  e  obter  o  voto  dos  beneficiados  pelo  ato

assistencialista.

6.  O conjunto probatório  disposto  no  aresto regional  demonstra

que  o  ilícito  é  incontroverso  e  que  as  circunstâncias  são
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graves, tendo em vista que o candidato atrelou seu nome e

imagem  à  entidade  beneficente  (presidida  por  sua  própria

esposa),  que oferecia atendimento médico, surgindo para o

grupo  comunitário  vínculo  de  dependência  entre  voto  e

manutenção das benesses.

7.  O  notório  aproveitamento  do  deficiente  sistema  de  saúde

pública para intermediar e distribuir benesses, com o fim de obter

votos da parcela carente, em afronta aos bens jurídicos tutelados

no referido artigo normalidade e legitimidade das eleições é apto a

ensejar cassação de diploma.

8. Tendo o TRE/RN reconhecido "claramente o interesse eleitoreiro

na disponibilização daquelas consultas médicas, inclusive com a

ampla  exploração  publicitária  pelo  investigado  [agravante],  com

expressa declaração de que ele seria o mentor daquele projeto" (fl.

230), concluir em sentido diverso demandaria o reexame de fatos

e provas, providência inviável  em sede extraordinária, a teor  da

Súmula 24/TSE.

<br>9. Agravo regimental desprovido.

(Recurso  Especial  Eleitoral  nº  16298,  Acórdão,  Relator(a)  Min.

Jorge Mussi, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data

15/05/2018, Página 32)

II.2- DA RESPONSABILIZAÇÃO DO INVESTIGADO NA QUALIDADE BENEFICIÁRIO

DOS ATOS ILÍCITOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO TSE 

Para afastar a imposição de sanções ao investigado, ora recorrido, restou

sedimentado no acórdão guerreado que  “os documentos colacionados aos autos não

trazem qualquer comprovação de que os eventos de vacinação e castração realizados
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pela ONG GEAMO foram financiados pelo Deputado investigado, não existindo, neste

sentido, prova cabal de abuso do poder econômico cuja gravidade influa na normalidade

e legitimidade do exercício do poder de sufrágio popular apto a desequilibrar o processo

eleitoral”.

Com efeito, a decisão ora guerreada, nesse aspecto, vai de encontro a toda a

prova produzida nos autos.

Não importa, para o presente caso, quem foi o financiador das práticas ilícitas

narradas  na  AIJE  objeto  deste  recurso.  Independentemente  das  ações  terem  sido

realizadas pelo próprio investigado ou por terceiro, restou incontroverso nos autos que o

deputado  investigado  se  beneficiou  da  sua  massiva  exposição  associada  aos

serviços de castração e vacinação prestados.

No que tange à propaganda eleitoral e à prática de conduta vedada e abuso

de  poder,  a  responsabilidade  restará  configurada  com  a  evidenciação  do  benefício

eleitoral angariado com o ato, independentemente de prova da efetiva participação ou

prévio conhecimento do beneficiário. 

De acordo com Jairo José Gomes, a imputação de responsabilidade eleitoral

funda-se,  “nos  benefícios  que  elas  proporcionaram  (ou  teriam  proporcionado)  a

determinada candidatura”1. A jurisprudência deste E. Tribunal Superior Eleitoral agasalha

tal entendimento. Nesse sentido, vide julgados do TSE: RO 406.492 e AR no REspE

3.888.128.

1 in Direito Eleitoral. 10ª edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 264.
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Em se tratando de  responsabilidade decorrente  de  abuso de  poder,  vale

observar, a partir do voto da Relatora do Recurso Ordinário 406.492/MT, ministra Laurita

Vaz, que o TSE, com esteio no art. 23 da Lei Complementar 64/1990, entende que a

anuência do candidato quanto ao ilícito eleitoral que configure abuso de poder político

ou econômico “pode ser revelada por presunções ou indícios, sem necessidade de

existência de prova robusta de sua participação direta ou indireta nem mesmo da

mera ciência ou conhecimento do fato”. 

Resta  claro,  portanto,  que,  independentemente  da  participação  direta  ou

imediata na prática do abuso de poder  ou condutas vedadas,  os candidatos devem

responder pelo ato ilícito, sofrendo as sanções previstas, inclusive, a perda do mandato

nos  casos de  gravidade suficiente  para  macular  a  legitimidade do  pleito.  Assim,  no

Direito Eleitoral, é admissível falar em responsabilização por ato de terceiro.

Consoante o entendimento do TSE, “embora o candidato não participe do ato

e não atue com culpa, dolo ou prévio conhecimento, a supressão do mandato seria a

única forma de restabelecer a legitimidade do pleito viciado pelo ato de terceiro”.2 

Vejamos, excerto jurisprudencial do TSE, a título de exemplo:

[…]

6. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem
toda  condenação  por  abuso  de  poder  econômico  em ação  de
impugnação  de  mandato  eletivo  gerará  a  automática
inelegibilidade  referida  na  alínea  d,  mas  somente  aquelas  que
imputem ao cidadão a prática do ato ilícito ou a sua anuência a

2 SILVEIRA, Marilda de Paula. Responsabilidade eleitoral por ato de terceiro. Disponível em: 
http://oseleitoralistas.com.br/os-ilicitos-eleitorais-praticados-por-terceiros-e-o-nexo-de-causalidade-para-responsabilizacao-
do-candidato/. Acesso em julho. 2019.
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ele,  pois,  como  se  sabe,  não  se  admite  a  responsabilidade
objetiva em matéria de inelegibilidades. Circunstância ausente no
caso concreto. 7.  Conquanto o mero benefício seja suficiente
para cassar o registro ou o diploma do candidato beneficiário
do abuso de poder econômico, nos termos do art. 22, inciso
XIV, da LC nº 64/90, segundo o qual, "além da cassação do
registro  ou  diploma  do  candidato  diretamente  beneficiado
pela  interferência  do  poder  econômico  ou  pelo  desvio  ou
abuso  do  poder  de  autoridade  ou  dos  meios  de
comunicação", a parte inicial do citado inciso esclarece que a
declaração  de  inelegibilidade  se  restringe  apenas  ao
"representado e de quantos hajam contribuído para a prática
do  ato,  cominando-lhes  sanção de  inelegibilidade  para  as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição
em que se verificou". 8. Conclusão jurídica que se reforça com o
art. 18 da LC nº 64/90, que consagra o caráter pessoal das causas
de  inelegibilidade,  afastando,  consequentemente,  qualquer
interpretação que almeje a responsabilização de forma objetiva,
pois "a declaração de inelegibilidade do candidato à Presidência
da  República,  Governador  de  Estado  e  do  Distrito  Federal  e
Prefeito  Municipal  não  atingirá  o  candidato  a  Vice-Presidente,
Vice-Governador  ou  Vice-Prefeito,  assim  como  a  destes  não
atingirá  aqueles".  9.  Recurso  do  candidato  provido.  (Tribunal
Superior  Eleitoral  TSE  -  Recurso  Ordinário  :  RO  0000296-
59.2014.6.24.0000  FLORIANÓPOLIS  –  SC,  Relator  Ministro
Gilmar Mendes, Julgado em 03 de março de 2016)

Assim sendo, com fulcro na legislação pátria e no entendimento pacífico do

TSE,  sanciona-se  não  apenas  os  responsáveis  diretos  e  imediatos  pela  prática  de

conduta  vedada  ou  abuso  de  poder,  mas  também  os  beneficiários  de  tais  atos,

independentemente de prova da culpa ou participação. O que pertine para os autos é

que  a  isonomia  do  pleito  eleitoral  foi  maculada  em  benefício  do  investigado,  ora

recorrido.

Não obstante, as provas dos autos demonstram que o recorrido não foi tão

somente beneficiário dos atos ilícitos, mas foi também seu orquestrador e financiador.
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Há uma verdadeira simbiose entre a ONG GEAMO e o recorrido, no que

concerne aos eventos de castração e vacinação de animais domésticos. 

Malgrado  o  recorrido  tenha  afirmado  que  as  ações  sociais  tenham  sido

promovidas pela ONG GEAMO, e não por ele, é dito na própria peça defensiva que

estas fazem parte de “programa itinerante de parceria”  entre  os dois  – o que elide,

portanto,  a  tese  de  que  MARCELL CARVALHO  DE  MORAES  não  fazia  parte  das

atividades.

Além  do  mais,  na  mesma  contestação,  há  a  confissão  de  que  a  ONG

GEAMO é financeiramente subsidiada pelo referido deputado estadual.

Ademais,  consoante  se  observa  nos  documentos  de  id  2315632,  os

pedidos para autorização e apoio de serviços de castração e vacinação saíam do

gabinete  do deputado Marcell  Moraes,  ora recorrido.  Eram os seus prepostos,

seus  assessores  e  secretários,  usando  o  papel  com  timbre  da  Assembleia

Legislativa  da  Bahia,  que  solicitavam  a  autorização  ao  Conselho  Regional  de

Medicina  Veterinária,  bem  como  apoio  de  prefeituras  e  de  suas  respectivas

Vigilâncias  Sanitárias. Essa  circunstância,  bem verdade,  que só foi  descoberta  ao

longo da instrução processual, constitui um verdadeiro abuso de poder político.

Repise-se,  o  recorrido  usava  o  seu  nome  e  os  seus  assessores

parlamentares para orquestrar os eventos de vacinação e castração.

__________________________________________________________________________________________
Primeira Avenida do Centro Administrativo da Bahia, 150, Salvador/BA, CEP: 41.745-901. 

Telefone: (71) 3373-7015.

18



MPE
Ministério Público Eleitoral

 Procuradoria

 Regional Eleitoral

 na Bahia

Corrobora com essa assertiva os depoimentos das testemunhas ANA ELISA

FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina

Veterinária da Bahia, e CARLA NAIARA DE JESUS ROCHA, assessora parlamentar do

deputado.

De acordo com as declarações de ANA ELISA FERNANDES DE SOUZA

ALMEIDA,  “CARLA,  assessora  do  deputado,  foi  orientada  pela  depoente  sobre  a

necessidade de aprovação do conselho para realização dos eventos de castração e

vacinação. Que CARLA foi muitas vezes ao Conselho tratar acerca dos eventos. Que

CARLA ligava muito para o Conselho, bem como que teve reuniões com CARLA para

tratar das irregularidades perpetradas nos mutirões de castração e vacinação.”

A testemunha ALAN  PAZIAN, médico veterinário responsável por realizar os

mutirões  de  castração,  também confirmou que os  trâmites  junto  ao  Conselho  eram

operacionalizados por CARLA, a assessora do deputado recorrido.

Nessa linha de intelecção, CARLA NAIARA DE JESUS ROCHA, no horário

em que deveria  fazer  o  seu  trabalho  junto  à  Assembleia  Legislativa,  organizava  os

trâmites  para  que  os  mutirões  de  castração  e  vacinação  ocorressem.  Em  seu

depoimento, ela confirma essas assertivas.

Registre-se, ademais, e para dissipar quaisquer dúvidas acerca do caráter

ilícito  das  campanhas  promovidas  pela  ONG GEAMO,  constata-se  do  seu  Estatuto

Social (trazido aos autos pelo próprio recorrido nos ID’s 2316182 a 2316282) que os

responsáveis pela gerência desta são, na sua maioria, ligados ao deputado recorrido.
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Mais precisamente, a presidente e o vice-presidente da ONG GEAMO são,

respectivamente, a irmã e o primo de MARCELL CARVALHO DE MORAES, enquanto

que a  2º  Titular  do  Conselho Fiscal  é  companheira  do  mesmo.  Finalmente,  demais

membros  da  organização  são  familiares  ou  assessores  parlamentares  do  recorrido,

conforme pormenorizadamente explicitado nas alegações finais  do Ministério Público

Eleitoral.

Por  derradeiro,  a  simbiose  entre  os  atos  da  ONG e  o  investigado  resta

comprovada, com clareza solar, pelo  modus operandi da divulgação dos mutirões de

castração e vacinação por parte do investigado, ora recorrido.

Com efeito, as fotografias do INSTAGRAM do investigado constantes

nos autos demonstram que ele divulgava os mutirões não como se fossem atos

da ONG, mas, sim, como se fossem de sua responsabilidade, sempre vinculando-

os à sua imagem, nunca à imagem da ONG. Não há sequer menção à GEAMO em

suas publicações

Diante  de  todo  o  exposto,  não  há  como  afastar  a  responsabilidade  do

investigado,  ora  recorrido,  pelas  condutas  ilícitas  objeto  desta  ação,  pois  foi  ele  o

beneficiário, orquestrador e financiador de todas elas.
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II.3- DISPÊNDIO DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO VETERINÁRIO.

DA GRAVIDADE E DA POTENCIALIDADE DOS ATOS ILÍCITOS

Entendeu o juízo ad quem que o Ministério Público Eleitoral não logrou êxito

em demonstrar que os eventos tinham alto custo, hábil a caracterizar o abuso de poder

econômico.

Com a devida vênia, o entendimento consubstanciado no acórdão, mais uma

vez, vai de encontro a tudo quanto documentado nos autos.

De um lado, o aproveitamento eleitoral relativo à associação da imagem do

investigado às campanhas de vacinação e de castração por ele promovidas é evidente,

tendo em vista a ampla distribuição de folders de campanha nesses eventos, bem como

a exposição da imagem e do nome dele nos locais em que são prestados os serviços.

De outro lado, a alegação de que a população contribui com valores módicos ou com a

doação de alimentos não tem o condão de descaracterizar o abuso do poder econômico

empreendido pelo investigado, ora recorrido, que realizou as citadas campanhas em

diversos municípios baianos com o intuito de interferir na vontade do eleitor, ferindo a

normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral.

Ora, segundo as testemunhas ALAN PAZIAN e ANA ELISA FERNANDES DE

SOUZA ALMEIDA,  ambos médicos veterinários,  uma cirurgia  de castração custa  de

R$800,00 (oitocentos) a R$1.000,00 (mil reais). Nessa linha de intelecção, o valor de

R$53,00 (cinquenta e três reais) cobrado é meramente simbólico.
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Demais  disso,  é  evidente  e  inegável  o  elevado  dispêndio  de  recursos

econômicos  para  a  realização  dos  serviços  de  castração  e  de  vacinação  e  para

exposição da imagem do investigado/recorrido nos serviços veterinários que forneceu

aos eleitores. Assim, ressalte-se, por exemplo, as notas fiscais acostadas pelo próprio

investigado,  quando  da  sua  manifestação  no  bojo  do  procedimento  preparatório

eleitoral, nas quais se comprova gastos de até R$ 7.620,00 (sete mil e seiscentos e

vinte reais) na compra de vacinas no mês de agosto de 2018.

Houve também gastos  para  compra  do  material  utilizado nos  serviços.  A

grande quantidade de animais atendidos em diversos municípios baianos demonstra

que tais gastos foram extremamente elevados. Além disso, de acordo com declaração

enviada pelo próprio investigado ao CRMV/BA, ele se comprometia pessoalmente em

arcar com possíveis despesas que viessem a surgir durante as campanhas de castração

com relação às emergências transcirúrgicas.

Ademais,  as  peças  publicitárias  utilizadas  nos  atendimentos  eram  de

excelente  qualidade  e  de  grandes  dimensões,  o  que  comprova  alto  dispêndio  de

recursos. Sobre esse ponto, o investigado sequer se manifestou, muito embora tenha,

em  sua  resposta,  anexado  a  imagem  de  uma  grande  tenda  utilizada  para  a  sua

promoção pessoal na realização dos eventos, conforme imagem abaixo:
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O  investigado  promoveu,  enfim,  a  distribuição  de  serviços  veterinários

gratuitos em larga escala, uma vez que os serviços foram prestados tanto na capital

como em diversas cidades do interior, principalmente em período anterior ao início da

campanha eleitoral. Há nos autos diversas publicações do investigado em redes sociais

que provam que os serviços foram realizados em diversos meses, mais intensamente

nos  meses  de  junho,  julho  e  de  agosto  de  2018,  o  que  evidencia  a  prática  de

propaganda eleitoral antecipada.
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II.4-  ABUSO DE PODER ECONÔMICO POR CONTABILIDADE CLANDESTINA EM

PROPAGANDA  ELEITORAL  ANTECIPADA.  NÃO  CONTABILIZAÇÃO  NA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os elementos dos autos desvelam que houve maciça exposição da imagem

do  recorrido  em  todos  os  atendimentos  prestados,  por  meio  de  peças  publicitárias

variadas, principalmente  banners, de tamanhos diversos e muitos com efeito outdoor.

Ademais, está evidenciado nos autos que o investigado promoveu propaganda eleitoral

antecipada, haja vista que a associação indevida de seu nome e imagem à prestação

dos serviços veterinários ocorreu em período anterior a 16/08/2018, principalmente nos

meses  de  junho  e  julho  de  2018.  Além  disso,  houve  dispêndio  de  recursos  para

realização  dos  serviços  veterinários  (estrutura  do  local,  material  para  atendimentos,

pagamento de pessoal, etc.). 

Com efeito, como a propaganda eleitoral, vide calendário eleitoral disponível

no  site  do  TSE,  somente  teve  início  em  16  de  agosto  de  2018,  todos  os  gastos

realizados pelo investigado anteriores a este período sequer podem ser computados na

sua prestação de contas,  ou seja,  eles  ficam à margem da fiscalização das contas

exercida pela Justiça Eleitoral.

Repise-se, esses gastos, embora tenham tido nítida natureza de campanha

eleitoral, sequer podem ser considerados gastos lícitos de campanha, como impõe a

Resolução 23.553, de 18 de dezembro de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral, sujeitos à

prestação de contas. 
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O  fato  dos  gastos  não  terem  sido  declarados  pelo  candidato  em  sua

prestação de contas obviamente não o isenta de sofrer as consequências próprias, em

razão de suas contas não refletirem a real movimentação financeira da campanha. Ao

contrário, omissão de gastos em prestação de contas do investigado deve gerar-lhe as

sanções jurídicas apropriadas.

Configurada a ausência de contabilização de recursos empregados com fins

eleitorais  na  prestação  de  contas,  tem-se  contabilização  paralela  desses  valores,  o

chamado “caixa dois”, e caracterização de abuso de poder econômico. 

II.5-  DAS  IRREGULARIDADES  ADMINISTRATIVAS  NO  ÂMBITO  DO  CONSELHO

REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV

 No  acórdão  ora  guerreado  restou  consignado  que  “no  que  pertine  às

supostas irregularidades administrativas, ainda que de fato tenham ocorrido, consoante

as denúncias do Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV, não devem ser

objeto  da  presente  demanda,  por  refulgirem  à  competência  desta  Justiça

Especializada.”

Ora, em nenhum momento as irregularidades administrativas foram objeto

desta ação. Elas apenas foram citadas para demonstrar o volume dos atendimentos e a

falta de qualidade destes, o que deixa claro que os atendimentos tinham fins eleitoreiros

e não filantrópicos.
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III.6- GRAVIDADE DAS CONDUTAS

De  acordo  com  o  art.  22,  XVI,  da  Lei  Complementar  64/1990,  a

caracterização de ato como abusivo só ocorre se a conduta se revestir de gravidade

suficiente  para  justificar  aplicação  de  penalidade,  o  que  se  dá  no  caso,  como

demonstrado a seguir.

Consoante a firme jurisprudência do TSE, não há um marco temporal a partir

do qual se possa qualificar os fatos como abusivos e, pois, ilícitos. Assim, mesmo que o

evento ocorra em período anterior ao início do processo eleitoral, pode ser caracterizado

como abuso de poder. Nesse sentido: 

Eleições  2012.  Recurso  especial  eleitoral.  Ação  de

investigação judicial eleitoral. Candidatos a prefeito e vice.

[...] 6. O abuso do poder político pode ocorrer mesmo antes

do  registro  de  candidatura,  competindo  a  esta  Justiça

especializada  verificar  evidente  conotação  eleitoral  na

conduta,  como  a  transferência  eleitoral  fraudulenta,  que

somente pode acontecer antes do fechamento do cadastro

eleitoral, no mês de maio do ano da eleição, nos termos do

art.  91  da  Lei  nº  9.504/1997,  segundo  o  qual  “nenhum

requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será

recebido  dentro  dos  cento  e  cinquenta  dias  anteriores  à

data  da  eleição”.  Precedentes.  [...].”  (TSE  –  REspe  nº

68.254/MG – DJe t. 35, 23-2-2015, p. 56-57).
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O recorrido promoveu a distribuição de serviços  veterinários  gratuitos  em

larga  escala,  uma  vez  que  os  serviços  foram  prestados  tanto  na  capital  como em

diversas cidades do interior, em período anterior ao início da campanha eleitoral. Há nos

autosinúmeras publicações do investigado em redes sociais que provam que os serviços

foram realizados em diversos meses, mais intensamente nos meses de junho a agosto

de 2018, o que evidencia a prática de propaganda eleitoral antecipada.

As testemunhas ANA ELISA e ALAN PAZIAN deixam claro que o volume

de eventos de castração e vacinação se agigantou no ano de 2018, nas vésperas

do período eleitoral.  Esta última testemunha, inclusive, acerca da existência de

mutirões de iniciativa das prefeituras municipais dos interiores, respondeu que

“devido a repercussão de mutirão de castração que o deputado acabou abrindo

as portas pra que houvesse nos interiores, que nunca houve [...]”. Ou seja, os

mutirões  de  castração  e  vacinação  usados  para  promover  a  imagem  do

investigado foram notícia e chamaram a atenção em todo o Estado da Bahia, o

que demonstra a potencialidade e a gravidade dos ilícitos objeto desta ação.

Em decorrência da grande quantidade de animais atendidos, fica evidente o

elevado  dispêndio  de  valores  em  favor  de  sua  candidatura,  sem  contabilização  na

prestação de contas de campanha. Houve vultosos gastos com recursos materiais e

humanos  necessários  para  os  milhares  de  atendimentos  veterinários  e  com  peças

publicitárias para divulgar o serviço e a imagem do investigado.

A gravidade  das  condutas  fica  ainda  mais  flagrante  diante  das  inúmeras

irregularidades verificadas nos atendimentos veterinários, verificadas em denúncias ao

Conselho  de  Medicina  Veterinária  feitas  por  órgãos  sanitários  (anexadas  ao

procedimento preparatório eleitoral).
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Ademais, assessores do investigado também coordenavam as atividades de

atendimento veterinário. O conjunto de condutas traduz inequívoco e grave abuso de

poder  econômico.  Em  suma,  o  investigado  foi  gritantemente  desleal  com  seus

oponentes, com o que desequilibrou a igualdade de oportunidades no processo eleitoral,

um dos postulados fundamentais das eleições.

Diante de todo o exposto, não há dúvidas de que se está diante de típica

hipótese de abuso de poder econômico: distribuição de bens ou serviços no ano da

eleição. É óbvio que não é preciso pedir votos, tendo em vista que a vinculação da

imagem do futuro candidato à prestação do serviço é suficiente para caracterizar

o abuso de poder.

III- CONCLUSÃO

Isto  posto,  pugna  a  Procuradoria  Regional  Eleitoral  pelo  provimento  do

presente recurso, a fim de reformar o acórdão vergastado e, consequentemente, ser

cassado o diploma expedido em nome de MARCELL CARVALHO DE MORAES, bem

como a declaração de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos

subsequentes à eleição de 2018.

Salvador, 07 de novembro de 2019.

CLÁUDIO GUSMÃO
Procurador Regional Eleitoral

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR
Procurador Regional Eleitoral Auxiliar
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