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RESUMO  
 
O presente trabalho tem como objeto o abuso de poder ou de autoridade religiosa no 
processo eleitoral brasileiro, mais especificamente, a tentativa de imposição de limites à 
influência religiosa no processo eleitoral por meio da construção jurisprudencial do abuso 
de poder religioso e indaga se o arcabouço jurídico atual seria suficiente para coibir a 
abusividade da prática e preservar a igualdade e paridade de armas, tão caras ao direito 
eleitoral. 
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ABSTRACT  
 
This working research has as object the abuse of power or of religious authority in the 
Brazilian electoral process, more specifically, the attempt to impose limits on the religious 
influence in the electoral process through the jurisprudential construction of abuse of 
religious power and it asks if the current legal framework would be enough to curb the 
abusive pratical and preserve the equality and parity of weapons, so harmful to electoral 
law. 
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1  Introdução 
 
 

 
“Ubi societas, ibi jus”. Onde (está) a sociedade aí (está) o direito. O antigo 

brocardo jurídico extraído da célebre frase atribuída a Ulpiano1, ensinado nas lições 
preliminares de Direito, já estabelecia a imbricada relação entre a ciência jurídica e o 
fenômeno social. Com efeito, o Direito deve andar pari passu com a sociedade, sob pena 
de não responder a contento sua finalidade precípua.  

Um fenômeno que não pode passar despercebido no Brasil é o crescimento, 
legislatura após legislatura, do número de atores políticos ligados a alguma denominação 
religiosa no Congresso Nacional, em especial das igrejas evangélicas, fato que vem na 
esteira do gradativo aumento de fiéis. Segundo os últimos dados do IBGE, que são do 
CENSO de 20102, o número de evangélicos aumentou 61% na década passada (2000-
2010).  

Representativamente, a Frente Parlamentar Evangélica (FPE) contou, para a 55ª 
Legislatura (2015-2018), com 203 signatários3, o que representa um crescimento de 30% 
na última legislatura. Este notável desempenho parece decorrer de uma maior capacidade 
de mobilização, articulação e convergência de pautas deste grupo em torno de temas 
ligados à moral religiosa, mais especificamente, do universo evangélico-cristão. 

Por seu turno, uma das mais caras missões da Justiça Eleitoral é preservar a 
liberdade de voto e a “paridade de armas” entre os candidatos, bem como garantir a 
legitimidade do mandado conquistado.  

Destarte, necessário olhar para as carreiras religiosas e estratégias eleitorais das 
igrejas, com intuito de identificar eventual potencialidade de desequilíbrio decorrente da 
influência religiosa no processo eleitoral pátrio. 

Em tempos eleitorais, reacende-se a discussão sobre o relacionamento das 
organizações religiosas com o processo eleitoral, mais precisamente acerca dos limites 
jurídicos da atuação de tais entidades na propaganda eleitoral e no apoio a candidatos. A 
utilização dos recursos das igrejas pode causar desequilíbrio na igualdade de chances 
entre os candidatos e atingir de forma severa a normalidade e a legitimidade das eleições.  

Com efeito, vem paulatinamente tomando corpo a tese do “abuso de poder 
religioso”, construção jurisprudencial e doutrinária, que busca a equiparação deste, como 
prática punível, às figuras - expressamente previstas na legislação eleitoral - do abuso de 
poder econômico, do abuso de poder político, bem como do uso indevido dos meios de 
comunicação por candidato ou partido.  

 
 

2  O abuso de poder religioso 
 

                                                           
1 “Ubi homo ibi societas; ubi societas, ibi jus” - aforismo atribuído ao jurista romano Ulpiano 
(170 – 228 d.C.), no “Corpus Iuris Civilis” 
2 Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?busca=1&id=3&idnoticia= 
2170&t=censo-2010-numero-catolicos-cai-aumenta-evangelicos-espiritas-sem-religiao&view= 
Noticia>, Acesso em: 25set2018 
3 Disponível em: <http://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=53658>. 
Acesso em: 25set2018 



Fávila Ribeiro (2001:11) assevera que o poder é atributo que se insere na 
natureza social do homem e alerta para o que chamou de “congênita propensão ao abuso”.  

Para o autor, o conceito do abuso de poder “em síntese, consiste na 
incontinência, na liberdade, no exercício de direito ou de competência funcional 
transviando-se em desmando de uso.” (2001:22). Com efeito, a subsistência da liberdade 
e da ordem demandariam concretas limitações ao poder. 

Segundo José Jairo Gomes:  
No Direito Eleitoral, por abuso de poder compreende-se o mau uso de 
direito, situação ou posição jurídicas com vistas a se exercer indevida 
e ilegítima influência em dada eleição. Para caracterizá-lo, 
fundamental é a presença de uma conduta em desconformidade com o 
Direito (que não se limita à lei), podendo ou não haver desnaturamento 
dos institutos jurídicos envolvidos. No mais das vezes, há a realização 
de ações ilícitas ou anormais, denotando mau uso de uma situação ou 
posição jurídicas ou mau uso de bens e recursos detidos pelo agente ou 
beneficiário ou a eles disponibilizados, isso sempre com o objetivo de 
se influir indevidamente em determinado pleito eleitoral. (2016:283) 

Na seara eleitoral, portanto, podemos conceituar o abuso de poder como toda 
conduta abusiva de utilização de recursos financeiros, públicos ou privados, ou de acesso 
a bens ou serviços em virtude do exercício de cargo público que tenha potencialidade para 
gerar desequilíbrio entre os candidatos, afetando a lisura e a legitimidade das eleições. 

Outrossim, parece não haver dúvida de que a “influência da religião na política, 
e na linha inversa, da política na religião, é via de mão dupla que se retroalimenta” 
(TSE, RO nº 537003, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/8/2018, DJe 27/09/2018, p.24) 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos4 garante, em seu artigo 18, que: 
Todo ser humano tem direito a liberdade de pensamento, consciência e 
religião; esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença 
e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela 
pratica, pelo culto em publico ou em particular. 

Essa garantia encontra guarida em nossa Carta Magna, que elege a diversidade 
religiosa à condição de direito fundamental, nos termos do inciso VI do artigo 5º: "é 
inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias". 

Por outro lado, a Constituição de 1988 preconiza, em seu art. 19, I a laicidade do 
Estado, quando estabelece a cláusula geral da separação Estado-igreja, ao dispor que é 
vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios “estabelecer cultos 
religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com 
eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da 
lei, a colaboração de interesse público.”  

Essencial à democracia, a garantia à liberdade de expressão ou comunicação, 
encontra-se prescrita no artigo 5º, IV, da Carta Magna: “livre a manifestação do 
pensamento”.  Por seu turno, o artigo 220 assegura também: “A manifestação do 
pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou 
veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”; E no 
§2º do artigo em comento, a vedação a “toda e qualquer censura de natureza política, 
ideológica e artística”. 

A liberdade religiosa é considerada direito público subjetivo, como tal, passível 
de ser exigida do Estado. Com efeito, não se esgota no ato de escolha da crença, atraindo 
para seu âmbito de proteção a liberdade de organização de seus cultos e criação de 
templos (Peccinin, 2016:69). 
                                                           
4 Disponível em <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por> , 
Acesso em: 25set2018 
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os templos de qualquer culto gozam de imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, 
“b” da Constituição Federal.  

Depreende-se, assim, que a relação entre as garantias fundamentais da liberdade 
religiosa e de expressão, da lisura e legitimidade dos pleitos eleitorais e o próprio estado 
democrático de direito e laicidade do Estado, todos previstos na Constituição Federal, 
reclamam pela aplicação da ponderação5 aos valores em conflito, a fim de se viabilizar a 
repressão ao cometimento de eventuais abusos. 

José Jairo Gomes (2016:416) alerta que eventual limitação às garantias 
constitucionais “só é concebível em casos de evidente e reconhecida gravidade, de modo 
que não se imponha à sociedade mal maior que o bem perseguido”. 

Com efeito, a liberdade religiosa não constitui direito absoluto, de modo que a 
liberdade de manifestar a religião ou convicção, tanto em local público como em privado, 
“não pode ser invocada como escudo para a prática de atos vedados pela legislação.” 
(TSE, RO 265308, rel. Min. Henrique Neves, j. 7/3/2017, DJe 05/04/2017, p. 2)  

Deve ela ser exercida em harmonia e nos limites estabelecidos pelo texto 
constitucional, especialmente, no que se refere ao Direito Eleitoral, àqueles que versam 
sobre a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, 
político ou de autoridade. 

Peccinin e Zaclikevis (2017:138) afirmam que “é seguro dizer que ainda 
estamos muito longe de ter um Estado axiologicamente neutro em tema de religião.” 

Os autores sustentam que, em razão do comando constitucional, se impõe ao 
Estado brasileiro a neutralidade valorativa em relação ao fenômeno religioso e a 
separação/autonomia entre Estado e as confissões religiosas. 

Por conseguinte, em contraponto ao Estado confessional, o Estado laico não 
professa nem favorece religião alguma. Segundo Gustavo Biscaia de Lacerda6 para ser 
considerado laico, o Estado deve atender a três exigências: “(i) a separação institucional 
entre Estado e as instituições religiosas, (ii) a inexistência de doutrina religiosa oficial 
do Estado e (iii) o pressuposto de secularização da sociedade.” 

Os autores destacam a diferenciação entre um Estado laico, caso brasileiro, e o 
laicista, caracterizado por uma militância contra as doutrinas religiosas.  

Sustentam ainda a regularidade e legitimidade do jogo democrático, ao afirmar 
que os rumos do Estado - definições de prioridades e alocação de recursos - são ditados 
pelo grupo que conseguir ascender politicamente ao poder e que, por conseguinte, obterá 
a chance de imprimir ao Estado uma política em consonância com as suas preferências, 
ideologias e visão de mundo. A natureza religiosa de determinado grupo não pode ser 
invocada para obstar seu direito de participação política e sua consequente participação 
no processo eleitoral.  

Prosseguem os autores: 
Esses movimentos religiosos possuem uma agenda, uma pauta política 
e, como tais, seus líderes podem participar do processo político assim 
como qualquer outro movimento social. Quanto às candidaturas, a 
partir do arcabouço normativo constitucional e legal brasileiro, não há 
vedação à criação de partidos políticos declaradamente confessionais 
ou ideologicamente vinculados a determinada doutrina religiosa, desde 
que não descumpridos os demais requisitos do art. 17 da Constituição, 

                                                           
5 Na filosofia do direito contemporânea, uma das formas utilizadas para solucionar eventual 
colisão de princípios constitucionais é a chamada teoria dos princípios do jusfilósofo alemão 
Robert Alexy. Partindo-se da premissa da unidade da constituição, a resolução do conflito através 
da ponderação se daria no plano concreto e não implicaria a invalidade de nenhum dos princípios 
e tampouco criaria uma cláusula de exceção.  
6 Apud Peccinin e Zaclikevis, 2017:138 



da mesma forma, não há proibição para candidaturas de clérigos e 
ministros de culto. Se, após conquistarem o poder, emitirem algum ato 
que afronte o conteúdo normativo de neutralidade e separação do art. 
19 da Constituição, esse ato será inconstitucional. Sua eleição, todavia, 
será válida, assim como as bandeiras que defendem como uma 
sociedade plural. (Peccinin e Zaclikevis, 2017;139) 

Por conseguinte, não deve haver vedação a participação das religiões no 
processo político. Uma vez no exercício do cargo eletivo, o controle sobre os atos e 
conduta deve ser somente a posteriori, quando afrontarem à regra constitucional de 
separação e neutralidade estabelecida pelo já citado art. 19 da Constituição Federal. 

Diversos são os dispositivos que tratam da relação entre religião, política e 
processo eleitoral, muito embora poucas as limitações impostas. 

A Lei nº 9.096/95, a chamada Lei dos Partidos Políticos é silente sobre o assunto. 
O mesmo ocorre na Lei nº 64/90, Lei de Inelegibilidades, onde não se verifica qualquer 
vedação a candidatura de ministros religiosos, clérigos ou pessoa ligada 
institucionalmente a igrejas ou templos de qualquer culto.  

Apenas a Lei nº 9.504/97, Lei das Eleições, conta com dois dispositivos 
relacionados ao tema, um sobre o financiamento de campanha7 e outro sobre propaganda 
eleitoral8, respectivamente o inciso VIII do art. 24 e art. 37, § 4o.  

Extrai-se, portanto, que nosso ordenamento jurídico não veda a criação de 
partidos políticos declaradamente confessionais e tampouco a candidatura de atores 
políticos ligados diretamente a instituições religiosas e, muito embora haja limitação 
quanto à fonte de financiamento das campanhas e a proibição de propaganda nos templos 
de qualquer culto, alerta Peccinin (2017:121) que “não há, todavia, qualquer limite legal 
prévio para o conteúdo de propaganda eleitoral no que diga respeito ao proselitismo 
politico religioso.” 

Não obstante, o debate sobre os limites da interferência de atores ligados a 
movimentos religiosos na seara eleitoral, já alcançou a Corte Superior Eleitoral. Para a 
Ministra Rosa Weber é  

imperioso perscrutar em que extensão cidadãos são compelidos a 
apoiar determinadas candidaturas a partir da atuação de líderes 
religiosos, que, por vezes, atrelam sua indicação, fruto de escolha 
política pessoal, à vontade soberana de Deus, com reflexo direto na 
liberdade dos fiéis e enfraquecimento consequente do processo 
democrático. (RO nº 537003, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/8/2018, 
DJe 27/09/2018, p.26) 

Com efeito, notórios são os casos de propaganda eleitoral com conteúdo e apelo 
confessionais, candidaturas institucionais de igrejas e candidatos que fazem uso de 
alcunhas religiosas, na tentativa de aproveitar a posição de autoridade sacerdotal. 

                                                           
7 Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro 
ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de: 
(...) VIII - entidades beneficentes e religiosas; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm>. Acesso em 25/9/2018 
8 Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele 
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de 
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada 
a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e 
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados”. (...) § 4o Bens de 
uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, 
clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada”. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm> Acesso em: 25set2018 



Por oportunidade do julgamento do RO nº 537003, a relatora Ministra Rosa 
Weber chamou a atenção para o que seria uma nova práxis política dos grupos religiosos 
brasileiros, que se caracterizaria, em especial, “pelo uso massivo dos meios de 
comunicação social – a consolidar os líderes religiosos como importantes formadores de 
opinião, fenômeno que repercute, inevitavelmente, na seara eleitoral.” 9 

Para Frederico Franco Alvim (2017:155)  
No plano eleitoral, o poder religioso tem sido aproveitado de duas 
diferentes formas: pela apresentação de candidatos selecionados em 
seu próprio seio, convertidos em “candidatos oficiais” das respectivas 
organizações de cunho religioso; e pelo estabelecimento de pactos com 
elementos alheios àquelas comunidades, baseados na oferta de 
benefícios imediatos ou proveitos futuros em troca da disponibilização 
de apoio político. A depender da forma, serão diferentes a abordagem 
e a dificuldade encontrada pelos eclesiásticos na tarefa de angariar 
apoio dentro de seu rebanho. 

Em entrevista a Agência Reuters10, o então presidente do TSE, ministro Gilmar 
Mendes, afirmou que há um uso da religião para influenciar as eleições:  

Depois da proibição das doações empresariais pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), hoje quem tem dinheiro? As igrejas. Além do poder de 
persuasão. O cidadão reúne 100 mil pessoas num lugar e diz 'meu 
candidato é esse'. Estamos discutindo para cassar isso. 

Assim, não obstante inexistir expressamente no ordenamento jurídico a figura 
do abuso do poder religioso, seria ele prática punível, tal e qual os abusos de poder 
econômico e/ou poder político?  

Para a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos (ANAJURE)11 – “Abuso 
do poder religioso” é um termo incorreto porque, além de lhe faltar previsão legal, 
distingue negativamente a religião das demais esferas e entidades da sociedade.” 

Parte da literatura sobre o tema esposa o entendimento da inexistência jurídica 
do abuso de poder religioso, ante a ausência de tipificação. Por seu turno, alguns autores 
defendem que a legislação trata sobre abuso de poder no geral. 

Insta consignar que muitos dos casos que chegam aos Tribunais não utilizam o 
termo "abuso de poder religioso", mas as situações fáticas e os argumentos que embasam 
as decisões indicam o abuso de poder e o caráter religioso como um subtipo do ilícito. 

Renato Ribeiro de Almeida (2016:479) conceitua o abuso de poder religioso 
como a “prática ilícita (...) configurada pelo aproveitamento de uma estrutura religiosa 
para a promoção politica de um candidato, com fins de obter votos e ganhar eleições”. 

Para Amilton Augusto Kufa (2016:123), o abuso do poder religioso 
pode ser considerado como o desvirtuamento das práticas e crenças 
religiosas, visando a influenciar ilicitamente a vontade dos fiéis para a 
obtenção do voto, para a própria autoridade religiosa ou terceiro, seja 
através da pregação direta, da distribuição de propaganda eleitoral, 
ou, ainda, outro meio qualquer de intimidação carismática ou 
ideológica, casos que extrapolam os atos considerados como de 
condutas vedadas, previstos no art. 37, § 4º, da Lei nº 9.504/97. 

Para Frederico Franco Alvim (2017:218) o abuso de poder religioso se 
configuraria uma forma atípica de abuso de poder. 

O TSE, por ocasião do julgamento do RO nº 265308, já firmou entendimento 
quanto à inexistência do abuso de poder religioso de forma autônoma, haja vista a 

                                                           
9 RO nº 537003, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/8/2018, DJe 27/09/2018, p.25 
10 Disponível em <https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/tse-estuda-bloquear-
influencia-de-igrejas-nas-eleicoes/> Acesso em: 25set2018 
11  Disponível em <https://www.jmnoticia.com.br/2018/08/20/alerta-saiba-o-que-os-templos-
religiosos-pastores-nao-devem-fazer-durante-as-eleicoes/>. Acesso em: 25set2018 



ausência de previsão da figura na Constituição da República e na legislação eleitoral 
esparsa. 

Em sua intervenção, o Ministro Luiz Fux resumiu o entendimento daquela corte 
ao afirmar: “não existe abuso de poder religioso, seria o abuso de poder político via 
religião” (TSE, RO 265308, rel. Min. Henrique Neves, j. 7/3/2017, DJe 05/04/2017, 
p.42). 

Para Amilton Augusto Kufa (2016:125) a prática não encontra previsão expressa 
na legislação eleitoral e costuma ser travestida de abuso de poder econômico e dos meios 
de comunicação social. Com efeito, os Tribunais pátrios têm proferido decisões  

fundamentadas em um suposto “abuso do poder religioso”, porém não 
de forma autônoma, mas sim amparado, ora no abuso do poder 
econômico, ora no abuso do uso dos meios de comunicação social, a 
pretexto de não existir, no ordenamento pátrio, previsão expressa de 
punição para o ato específico que configure, de forma autônoma, o 
referido instituto. 

Em consonância, Renato Ribeiro de Almeida (2016:479), afirma que:  
Embora a figura do abuso de poder religioso, em si, não tenha a 
expressa previsão legal para sua existência com tal nomenclatura, essa 
prática tem sido reconhecida pela Justiça Eleitoral e aplicada de forma 
transversa, a partir dos diplomas normativos existentes, especialmente 
quanto à proibição de propaganda em templo religioso, abuso de poder 
econômico e dos meios de comunicação social e, mais recentemente, 
vedação completa do financiamento político por partes de pessoa 
jurídica. 

De fato, a construção jurisprudencial tem sido no sentido do reconhecimento do 
abuso de poder religioso de forma transversa, a partir do abuso de poder econômico, de 
autoridade ou ainda, dos meios de comunicação social, decorrente da aplicação do 
arcabouço jurídico e limitações já existentes (Peccinin, 2017:128). 

A utilização do viés do abuso de poder econômico se explicita diante da vedação 
da doação de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. Com efeito, uma igreja, dada 
sua natureza jurídica não pode financiar um candidato a cargo eletivo (as instituições 
religiosas são dotadas de CNPJ). Vale consignar que o art. 24, inciso VIII, da Lei nº 
9.504/97, já impedia ao partido e ao candidato receber direta ou indiretamente doação em 
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, 
procedente de entidades beneficentes e religiosas.  

Tal proibição veio a ser reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal com o 
julgamento da ADI 4.650, que declarou inconstitucional em parte o previsto nos artigos 
81 da Lei nº 9.504/97 e 39 da Lei nº 9.096/95 e, por conseguinte, proibiu a doação de 
pessoas jurídicas para partidos políticos e campanhas eleitorais.  

Com efeito, em caso de doação proveniente de entidade religiosa, tanto em 
dinheiro, como estimável em dinheiro (disponibilizar pessoas, serviços e/ou estrutura em 
prol do candidato), não será tipificada como abuso de poder religioso, mas como abuso 
de poder econômico, sujeitando o infrator à representação do art. 30-A da Lei nº 9.504/97. 

Outra forma transversa de reconhecimento do abuso de poder religioso é através 
do alargamento do conceito de autoridade. No julgamento do RO nº 507003, registrou-se 
que  

Compreendida em uma acepção mais ampla, a palavra autoridade 
engloba qualquer pessoa que exerça atribuição de governança ou atue 
como dirigente de uma organização, com poder de comando, entendida 
sua utilização abusiva como qualquer conduta que configure excesso 
ou desvio no exercício da referida atribuição. (TSE, RO nº 537003, 
Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/8/2018, DJe 27/09/2018, p.25) 

Essa tese já havia sido esposada pelo Ministério Público Eleitoral no REspe nº 
28.784, oportunidade em que um cacique indígena do município de Manoel Ribas-PR foi 



acusado de abuso de poder político. Segundo o órgão ministerial, o cacique havia 
determinado que todos os membros da comunidade votassem em determinado candidato, 
sob pena de banimento, proibiu a entrada de outros candidatos e expulsou professores que 
não se filiaram a seu partido político. O TRE/PR, entretanto, classificou o ato como 
“atípico”, posição reafirmada no TSE pelo Ministro Henrique Neves. O referido acórdão 
foi assim ementado:  

ELEIÇÕES 2012. CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DO PODER 
POLÍTICO. CACIQUE. LÍDER. ÍNDIOS. RESERVA INDÍGENA. 
SERVIDOR PÚBLICO. PODER ESTATAL. AUSÊNCIA. RECURSO 
ESPECIAL. PEDIDO. LIMITE. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Para caracterização do abuso do poder político, é essencial 
demonstrar a participação, por ação ou omissão, de ocupante de cargo 
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. 
2. Voto-vista. Diferença parcial de fundamentos, no que tange à 
possibilidade de conceituação dos atos praticados por cacique 
indígena serem enquadrados como abuso de poder político. Respeito a 
multidiversidade cultural e possibilidade de verificação de excessos a 
cada caso. Inexistência de abuso no caso concreto. Coincidência de 
conclusão, pelo desprovimento do recurso. 
3. A análise do recurso especial é restrita aos limites dos fundamentos 
apresentados nas razões recursais e ao pedido formulado pelo 
recorrente. 
4. Situação em que os atos e omissões praticados poderiam ser 
examinados sob a ótica da captação ilícita de sufrágio, afastada pela 
instância regional por falta de pedido inicial. Por não ter sido 
infirmado tal fundamento, fica inviabilizado o exame do tema pelo 
Tribunal Superior Eleitoral. 
5. Verificados indícios da prática de crimes eleitorais, devem ser 
remetidas cópias ao Parquet para apuração e adoção das medidas 
cabíveis. 
Recurso Especial desprovido, com remessa de cópias ao Ministério 
Público Eleitoral.” (TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 28.784. Rel. Josafá 
Antônio Lemes, j. 06/06/2013, DJe, 11/06/2013).  

Muito embora a tese não tenha encontrado guarida naquela ocasião, o debate 
acerca da releitura do conceito de autoridade manteve-se ativo e tem se direcionado para 
abarcar as lideranças religiosas. 

Segundo Frederico Franco Alvim12,  
tem-se falado na possibilidade de enquadramento da modalidade 
religiosa no conceito de abuso de poder de autoridade, previsto no 
caput do art. 22, LC 64/1990. Trata-se de visão, sem dúvida, possível, 
sobretudo quando se toma a expressão no sentido oferecido por 
Bourricaud, para quem o termo designa o ascendente exercido pelo 
detentor de um qualquer poder, que leva aqueles a quem se dirige a 
reconhecer-lhe uma superioridade que justifique o seu papel de 
comando ou de orientação. 

A Ministra Rosa Weber, por ocasião do julgamento do RO nº 537003, reputou 
como inadequada a interpretação da expressão autoridade que “afaste do alcance da 
norma situações fáticas caracterizadoras de abuso de poder em seus mais diversos 
matizes (...) sabido que a alteração semântica dos preceitos normativos deve, tanto 
quanto possível, acompanhar a dinâmica da vida.” 

A relatora trouxe as seguintes considerações: 
No campo religioso, não há como desconhecer a capacidade dos líderes 
religiosos de influenciarem nas condutas e escolhas dos fiéis nos mais 
diversos segmentos da rica realidade da vida, dentre os quais se inclui 

                                                           
12 Apud RO nº 537003, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/8/2018, p.27 



a seara política. Sem dúvida os líderes espirituais inspiram confiança 
em seus seguidores, e sua atuação tem potencial para influenciar no 
campo político a escolha de candidatos a mandatos eletivos, induzindo 
o voto não somente pela consciência pública, mas, primordialmente, 
pelo temor reverencial. (RO nº 537003, Rel. Min. Rosa Weber, j. 
22/8/2018, DJe 27/09/2018, p.26) 

Por fim, concluiu a Ministra que a extrapolação da ascendência dos ministros 
religiosos sobre seus fiéis pode ser enquadrada na figura do abuso de autoridade tipificado 
no art. 22, XII, da LC no 64/1990, haja vista ser “insofismável o poder de influência e 
persuasão dos membros de comunidades religiosas”13.  

O abuso pode ainda ser caracterizado pelo viés da proteção a liberdade do voto 
e captação ilícita de sufrágio previsto no art. 41-A da Lei das Eleições.  

Neste sentido, Renato Ribeiro de Almeida14 defende que o abuso pode se dar de 
forma verbal, caso em que poderia caracterizar “grave ameaça”, a configurar coação 
eleitoral prevista no § 2º do referido artigo. Por exemplo, uma ameaça de cunho religioso: 
“O político diz: ‘se você votar no candidato A, ele é maligno, tem pacto com o demônio 
e representa o mal, e quem faz isso merece o inferno'” e justifica que “O eleitor teme a 
Deus, pressupõe por verdadeiras suas crenças, vai acreditar que votar no candidato vai 
trazer consequências à sua vida, e aí acaba votando em quem está ameaçando”.  

Segundo o mesmo autor (2016:498), “o objeto de troca ocorre em parte no plano 
espiritual, o fiel e eleitor confere seu voto, em troca de uma aprovação espiritual.” 

Colhemos um exemplo concreto na cidade de Feira de Santana-BA, onde um 
pastor, candidato a vereador, vinha formando listas para oração da família em troca de 
dados eleitorais dos fiéis da igreja, oportunidade em que “ofereciam a benção dos fiéis ou 
amaldiçoavam o eleitor em caso de negativa no fornecimento de dados eleitorais”.15 

O abuso do poder religioso pode, igualmente, configurar utilização indevida de 
veículos e meios de comunicação social.  

Bruna Suruagy do Amaral Dantas16 relata que: 
no período eleitoral há uma mistura entre religião e política que é 
clara, não é velada. Ela se dá dentro do templo, o templo vira palco, o 
púlpito vira palanque político e as discussões pragmáticas sobre as 
eleições acontecem no púlpito. Tem toda uma pedagogia eleitoral que 
acontece dentro do templo. 

Nos termos do art. 37, caput, e §4º, da lei nº 9.504/97 é proibido fazer 
propaganda eleitoral em igrejas e outros locais de culto, por se tratar de “bens de uso 
comum do povo”. Em locais públicos deve prevalecer o princípio da neutralidade.  

A definição de “bens de uso comum do povo” encontra-se no próprio §4º, que 
dispõe: 

§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos 
pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também 
aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, 
clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que 
de propriedade privada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

                                                           
13 RO nº 537003, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/8/2018, DJe 27/09/2018, p.27. 
14 Disponível em <https://www.jota.info/justica/abuso-religioso-e-nova-pratica-para-conseguir-
voto-29082016> Acesso em: 24set2018 
15 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-09/policia-federal-
combate-compra-de-votos-na-bahia>  Acesso em: 24set2018 
16 Entrevista concedida a revista eletrônica Publica em 19/10/2015. Disponível em 
<https://apublica.org/2015/10/afinal-o-que-os-evangelicos-querem-da-politica/>. Acesso  
em: 02out2018 
 



E mesmo antes da alteração legislativa pela advinda da Lei nº 12.034/2009 esse 
entendimento encontrava lastro jurisprudencial:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVIMENTO - RECURSO 
ESPECIAL - PROPAGANDA ELEITORAL REALIZADA EM IGREJA 
MEDIANTE PLACAS - BEM DE PROPRIEDADE PRIVADA, QUE SE 
DESTINA À FREQÜÊNCIA PÚBLICA - ART. 37 DA LEI Nº 9.504/97 
- CARACTERIZAÇÃO DE BEM DE USO COMUM. 
I - BEM DE USO COMUM, NO ÂMBITO DO DIREITO ELEITORAL, 
TEM ACEPÇÃO PRÓPRIA, QUE NÃO É TOTALMENTE 
COINCIDENTE COM A DO DIREITO CIVIL. 
II - POSSIBILIDADE DE SE IMPOR LIMITES À PROPAGANDA, 
MESMO SE REALIZADA EM BENS PARTICULARES, DE MODO A 
GARANTIR A MAIOR IGUALDADE POSSÍVEL NA DISPUTA PELOS 
CARGOS ELETIVOS - PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TSE, Ac nº 2.124, Rel. 
Min. Edson Carvalho Vidigal, j.28/03/2000, DJ 16/06/2000) 

Em princípio, não existe vedação para que um candidato compareça numa 
cerimônia religiosa, tampouco que seja apresentado aos presentes, desde que a 
apresentação não contenha propaganda eleitoral - ainda que implícita - por meio de 
exaltação pessoal do candidato. A legislação eleitoral também não veda que organizações 
religiosas declarem apoio a pretendentes a cargos eletivos. 

Entretanto, invocando novamente o julgado do RO nº 265308, decidiu o TSE 
que:  

O candidato que presencia atos tidos como abusivos e deixa a posição 
de mero expectador para, assumindo os riscos inerentes, participar 
diretamente do evento e potencializar a exposição da sua imagem não 
pode ser considerado mero beneficiário. O seu agir, comparecendo no 
palco em pé e ao lado do orador, que o elogia e o aponta como o melhor 
representante do povo, caracteriza-o como partícipe e responsável 
pelos atos que buscam a difusão da sua imagem em relevo direto e 
maior do que o que seria atingido pela simples referência à sua pessoa 
ou à sua presença na plateia (ou em outro local). (TSE, RO 265308, 
rel. Min. Henrique Neves, j. 7/3/2017, DJe 05/04/2017, p.16/17) 

Amilton Augusto Kufa (2016:127-128) assevera que  
o distanciamento que se impõe entre o Estado e a religião, traz em si, 
como vedação, ainda que de forma implícita, de toda e qualquer atitude 
ou gesto que provenha do culto religioso ou da igreja em prol de um 
candidato ou partido, não referindo-se apenas à questão do 
financiamento, mas também ao uso dos templos e igrejas para a 
realização de verdadeiros comícios, casos em que há a exposição de 
candidatos que ocupam cargos na hierarquia da igreja, ou estes em 
nome daqueles, exercendo verdadeiro abuso psicológico e assédio 
moral sobre os fiéis, sob o falso manto de se estar agindo em nome de 
Deus. 

É evidente o potencial de captação de votos em eventos religiosos, haja vista o 
poder de influência do ministro religioso sobre os fiéis. O TSE já assentou que  

A reiterada conclamação aos fiéis durante as celebrações religiosas, 
por seus líderes, para que apoiem determinada campanha, cientes do 
poder de influência que têm sobre a tomada de decisões de seus 
seguidores, é conduta que merece detido exame pela Justiça Eleitoral, 
considerada a missão de que investida, pela Constituição Federal, 
quanto ao resguardo da legitimidade do pleito. (TSE, RO nº 537003, 
Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/8/2018, DJe 27/09/2018, p.26) 

Recomenda-se, portanto, que candidatos a cargos eletivos não participem dos 
cultos, salvo como meros expectadores, para evitar o ilícito eleitoral. É vedado, aos 
ministros religiosos candidatos, aproveitando-se de sua situação privilegiada, que peçam 



votos e se autopromovam durante os cultos, mesmo de forma dissimulada. A proibição 
abarca também a distribuição de panfletos, santinhos ou qualquer outra espécie de 
propaganda eleitoral aos fiéis nesses locais. 

Vale nota, como exemplo de potencial vulneração da isonomia, não ser exigida 
aos ministros religiosos a desincompatibilização, ou seja, que se afastem de suas funções 
caso sejam candidatos, a exemplo do que ocorre com outras profissões, mais notadamente 
os detentores de cargos ou funções públicas, podendo, com efeito, manter suas atividades 
religiosas mesmo durante a campanha eleitoral.  

Os Tribunais Regionais Eleitorais possuem precedentes acerca do 
reconhecimento do abuso dos meios de comunicação social relacionados a atividade 
religiosa. Conforme o TRE/RJ: 

1) A entidade religiosa, enquanto veículo difusor de doutrinas apto a 
alcançar um número indeterminado de pessoas, é talvez o meio de 
comunicação social mais poderoso de todos, porquanto detém a 
capacidade de lidar com um dos sentimentos mais intrigantes e 
transcendentais do ser humano: a fé. 2) Os depoimentos testemunhais 
demonstraram que os pastores representados, muito mais do que 
apenas induzir ou influenciar os fiéis, efetuaram, ao longo do período 
eleitoral, uma pressão para que votassem no candidato indicado pela 
igreja, incitando um ambiente de temor e ameaça psicológica, na 
medida em que levavam a crer que o descumprimento das orientações, 
que mais pareciam ordens, representaria desobediência à instituição e 
uma espécie de desafio à vontade Divina. 3) O abuso da confiança de 
um sem número de seguidores, representou conduta violadora à 
liberdade de voto e ao equilíbrio da concorrência entre candidatos. 4) 
Propósito religioso que restou desvirtuado em prol de finalidades 
eleitoreiras, com templos transformados em verdadeiros comitês de 
campanha, cuja localização em áreas humildes da região pressupõe 
público-alvo, em princípio, mais suscetível a manipulações. 5) A 
prática vem se mostrando cada vez mais frequente na sociedade, 
levando alguns estudiosos a vislumbrar uma nova figura jurídica 
dentro do direito eleitoral: o abuso do poder religioso. Apesar de não 
possuir regulamentação expressa, tal modalidade, caso não 
considerada como uso indevido dos meios de comunicação, merece a 
mesma reprimenda dada as demais categoriais abusivas legalmente 
previstas. 6) Recuso desprovido. (TRE-RJ, RE nº 49381, Rel. 
LEONARDO PIETRO ANTONELLI, j. 17/06/2013, DJe-RJ 
24/06/2013).  

No mesmo sentido, aresto do TRE-RO: 
Configura o abuso do uso dos meios de comunicação social a hipótese 
de evento previamente denominado de fim religioso, mas em que a 
pregação se fez com apelo a pedido de votos para candidatos a cargos 
eletivos que se encontravam presentes e participaram ativamente da 
encenação de fé. (TRE-RO, AIJE nº 265308, Rel. SANSÃO 
SALDANHA,j. 13/12/2012, DJe-RO 8/1/2013) 

Recentemente, o TRE-SP decidiu que é proibida a influência religiosa para fins 
eleitorais, sendo indiferente o local em que a propaganda política ocorra. 

RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGACAO JUDICIAL 
ELEITORAL: - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACOLHIDO O 
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA DO PRIMEIRO SUPLENTE DA 
COLIGAÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO 
OSTENSIVO DE VOTOS DURANTE CULTO E A DISTRIBUIÇÃO DE 
MATERIAL DE PROPAGANDA NAS IMEDIAÇÕES DA IGREJA 
CONFIGURARAM ABUSO DE PODER RELIGIOSO. ILÍCITO 
CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. MANTENDO-SE A 
CASSAÇÃO DO REGISTRO E A DECLARAÇÃO DE 



INELEGIBILIDADE.  (TRE-SP, RE nº 42531, Rel. CARLOS 
EDUARDO CAUDURO PADIN, j. 09/04/2018, DJe 07/06/2018) 

A corte eleitoral bandeirante concluiu que o candidato foi beneficiado com a 
propaganda distribuída nas redondezas da igreja, às vésperas da eleição. Na ocasião, teria 
o pastor anunciado aos fiéis durante o culto que, ao final, entregaria aos presentes uma 
carta. Nela, o líder religioso pedia ajuda dos congregados para “escolher o nosso 
representante para o Poder Legislativo” bem como sugeria que cada fiel conseguisse a 
colaboração de mais três pessoas que não são membros da igreja. 

Constou do voto do relator:  
É indiferente o local exato em que foram entregues os materiais de 
propaganda, visto que as condutas ocorreram em seguida ao anúncio 
feito durante o culto, revelando o uso da influência religiosa para fins 
eleitorais”. (...) “A conduta imputada ao recorrente, de conclamar os 
fiéis a votar em Arlindo, valendo-se da influência que possui na 
qualidade de líder religioso, inclusive invocando o nome de Deus, feriu 
a igualdade entre os candidatos, de modo a afetar a normalidade do 
pleito e demonstrar a gravidade apta a ensejar a cassação e a 
inelegibilidade. (TRE-SP, RE nº 42531, Rel. CARLOS EDUARDO 
CAUDURO PADIN, j. 09/04/2018, DJe 07/06/2018, p. 8/9) 

Com efeito, de acordo com o citado precedente, cotejado com a legislação 
vigente, podemos afirmar a proibição da propaganda eleitoral nos limites do templo - que 
engloba até mesmo o seu pátio. Tal vedação, todavia, pode atingir a propaganda eleitoral 
realizada fora do templo, logo após anúncio e no contexto do evento religioso, em razão 
do nexo causal entre o anúncio feito dentro do templo, onde a propaganda é proibida, e o 
ambiente externo – via pública –, local em que, em regra, não há vedação da propaganda 
eleitoral.  

Outro ponto que merece atenção diz respeito à dificuldade de fiscalização de 
eventual abuso de poder religioso quando ocorrido em celebração religiosa não gravada 
ou não transmitida ao vivo por algum canal de mídia. É incomum a presença de 
representantes do Ministério Público ou eventual candidato adversário no recinto 
religioso, fato que, em tese, até poderia ser considerado atentatório aos fiéis. Neste caso, 
restaria ao fiel eleitor, ao identificar o abuso, procurar o promotor eleitoral ou o adversário 
para que haja denúncia. 

Na prática, tem sido habitual a fiscalização realizada pelos próprios candidatos, 
através do ingresso de ações por intermédio de seus advogados.  

Se por um lado remanesce inconcluso o debate doutrinário acerca do tema, a 
premência das Eleições Gerais de 2018 reclamou o posicionamento e atuação das 
autoridades responsáveis pela manutenção da lisura do processo eleitoral e demais 
envolvidos. 

O TRE/RJ, estado com forte presença evangélica no eleitorado e na política, 
adiantou-se ao expedir, em 10 de setembro de 2018, um aviso17 endereçado a todas as 
igrejas e entidades de qualquer segmento religioso:  

O JUIZ MAURO NICOLAU JUNIOR, COORDENADOR DA 
FISCALIZAÇÃO DA PROPAGANDA ELEITORAL NO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, “AD REFERENDUM” DO PLENO DO EGRÉGIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.  
AVISA a todas as igrejas, e entidades de qualquer segmento religioso, 
que a veiculação de propaganda eleitoral nos templos, nas imediações 
e abordando pessoas que comparecem aos cultos revestem-se de 
caráter de absoluta ilegalidade sujeitando os infratores, todos os 
envolvidos, ainda que de forma indireta e omissiva e, também, os 
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beneficiados, às consequências legalmente previstas, inclusive eventual 
interdição do local, apreensão de material e encaminhamento ao 
Ministério Público para as medidas cabíveis tanto na esfera eleitoral 
quanto criminal.  
Ressalta-se a necessidade de que sejam instruídos todos os líderes, 
pastores, ministros e religiosos que façam uso da palavra nesses 
lugares sobre a total vedação quanto a qualquer atividade que envolva 
propaganda eleitoral.  
Isto porque é vedada pela legislação a veiculação de propaganda 
eleitoral, seja de forma verbal, seja de forma impressa, por meio de 
informativos e folhetos, nos referidos templos e em qualquer ambiente 
a eles ligados ou perante pessoas que a eles comparecem.  
Nos casos em que essas proibições não sejam observadas, multas 
poderão ser aplicadas pela Justiça Eleitoral e, inclusive, a interdição 
do local. (...) 

Em Pernambuco, o Ministério Público Eleitoral expediu, em 17/04/2018, a 
recomendação nº 02/201818 destinada aos dirigentes de entidades religiosas no âmbito do 
estado para que não realizassem propaganda eleitoral no recinto do culto religioso e não 
utilizassem os recursos dos templos em benefício de qualquer candidato. 

A Associação Nacional dos Juristas Evangélicos (ANAJURE), por seu turno, 
publicou uma orientação destinada aos pastores e igrejas intitulada “Igreja e Eleições – 
10 Perguntas e Respostas”19 sobre os limites legais da propaganda eleitoral em templos.  

Finalmente, indagamos se o conjunto normativo atual seria suficiente para coibir 
a abusividade da prática e preservar a igualdade e paridade de armas, tão caras ao direito 
eleitoral. 

Como vimos, em virtude do arcabouço jurídico e limitações existentes, os 
Tribunais vem construindo sua jurisprudência no sentido do reconhecimento do abuso de 
poder religioso de forma transversa, a partir do abuso de poder econômico, de autoridade 
ou ainda, dos meios de comunicação. 

Entretanto, pareceria-nos mais salutar a abertura do tipo “abuso de poder”, 
suprimindo, na letra da lei, as modalidades de abuso de poder econômico e político, 
expediente que privilegiaria a utilização da hermenêutica por parte do operador do direito 
com vistas à harmonização da letra da lei com seus aspectos teleológicos.  

Filiamo-nos, portanto, à posição defendida por Fávila Ribeiro (2001:51), para 
quem teria sido mais vantajosa a supressão da especificação dos poderes, simplificando-
se o enunciado de modo a transmitir abrangência generalizada ao tipo, “mencionando 
apenas – contra qualquer forma de abuso de poder à lisura do processo eleitoral.”   

Justificava o autor:  
Pretendemos, assim, ficasse esclarecido que o sentido literal das 
normas não é capaz de inibir o sentido amplo da ilicitude eleitoral, 
sendo aplicáveis as sanções previstas para abusos de todo e qualquer 
tipo de poder prevalecendo o saldável e consagrado princípio de 
hermenêutica de que o espírito sobreleva à forma, subordinando-se os 
meios aos fins, ou seja, a letra da lei deve ser entendida harmonizada 
com os aspectos teleológicos explicitados (Ribeiro, 1998, 51) 

Esta posição também é esposada por Frederico Franco Alvim, segundo o qual 
evidenciada uma situação normativa próxima do que se considera 
ideal, o arquétipo brasileiro teria um grande salto qualitativo com a 
adoção de um reparo redacional, dirigido à eliminação da pretensão 
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descritiva constante do parágrafo §9º, do art. 14, da Carta Política, 
assim como do art. 22, caput, da Lei Complementar nº 64, de 1990. Ter-
se-ia, assim, por bem assentado o cabimento da ação de investigação 
judicial eleitoral diante de casos de abuso de poder em qualquer de 
suas faces, independentemente de prévia especificação. (Alvim, 
2017:161) 

 
 
3  Conclusão 
 

O presente trabalho se propôs a analisar a figura do abuso de poder religioso, 
com intuito de identificar eventual potencialidade de desequilíbrio decorrente da 
influência religiosa no processo eleitoral pátrio. 

Indagamos, com efeito, se o conjunto normativo atual seria suficiente para coibir 
a abusividade da prática e preservar a igualdade e paridade de armas, tão caras ao direito 
eleitoral. 

Vale notar que diversos são os dispositivos que tratam da relação entre religião, 
política e processo eleitoral, entretanto poucas são as limitações impostas. 

Não menos notórios os casos de propaganda eleitoral com conteúdo e apelo 
confessionais, candidaturas institucionais de igrejas e candidatos que fazem uso de 
alcunhas sacerdotais, na tentativa de aproveitar a posição de autoridade religiosa. 

Muito embora inexista expressamente no ordenamento jurídico, a tese do “abuso 
de poder religioso” vem paulatinamente tomando corpo, através de uma construção 
jurisprudencial e doutrinária que busca a equiparação deste, como prática punível, às 
figuras já previstas em lei do abuso de poder econômico e abuso de poder político, numa 
tentativa de imposição de limites à influência religiosa no processo eleitoral. 

Esta construção jurisprudencial tem convergido no reconhecimento do abuso de 
poder religioso de forma transversa, a partir do abuso de poder econômico, de autoridade 
ou ainda, dos meios de comunicação social, decorrente da aplicação do arcabouço jurídico 
e limitações já previstas.  

O abuso também pode ser caracterizado pelo viés da proteção a liberdade do 
voto e captação ilícita de sufrágio previsto no art. 41-A da Lei das Eleições. 

Como afirmamos na introdução, o Direito deve andar pari passu com a 
sociedade, sob pena de não responder a contento sua finalidade precípua. 

A construção jurisprudencial no sentido do reconhecimento do abuso de poder 
religioso de forma transversa foi uma “saída” encontrada pelos Tribunais para responder 
a uma demanda da sociedade e ilustra bem a imbricada relação entre a ciência jurídica e 
o fenômeno social, por natureza, dinâmico. 

Entretanto,  pareceria-nos mais salutar a abertura do tipo “abuso de poder”, como 
defendem Fávila Ribeiro (2001) e Frederico Arruda Alvim (2017), suprimindo na letra da 
lei as modalidades de abuso de poder econômico e político. Tal expediente privilegiaria a 
utilização da hermenêutica por parte do operador do direito com vistas à harmonização 
da letra da lei com seus aspectos teleológicos. Segundo o primeiro autor, a aludida 
supressão simplificaria o enunciado de modo a transmitir abrangência generalizada ao 
tipo, “mencionando apenas – contra qualquer forma de abuso de poder à lisura do 
processo eleitoral.” (Ribeiro, 2001)  

Com essas considerações encerramos nosso trabalho. Muito longe de esgotarmos 
a matéria, buscamos tão somente apresentar nossa singela contribuição ao estudo do 
abuso do poder religioso no processo eleitoral brasileiro. 
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